
 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Nordavindshagen 
Dato: 20.06.2018 og 21.06.2018 
Tidspunkt: 09:00  

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00 for begge dagene.  
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
 
 
Program for onsdag 20.juni vil være følgende:  
 

 
 
Torsdag 21.juni vil det være formannskapsmøte (08:15) og styremøte i Nordavind Utvikling KF 
først (08:45). 
 
Lensmann Arnold Nilsen vil orientere kommunestyret klokka 10:15. 

9:00 Åpning v/Ordfører 

  Tema Folkevalgt lederskap i Dyrøy  

9:10 
Innledning om folkevalgt lederskap 

Betyr utøvelse av politiskledelse noe? eksempler 

10:15 

Styringsrollen: Fatte vedtak, kontrollere, hvordan er Dyrøy kommune 
organisert politisk, hva er delegert til andre organ?  
Temaer; om delegering til folkevalgtorgan og om delegering til 
administrasjon 

11:30 Lunsj  

12:15 

Arbeidsgiverrollen: Utøves av kommunestyret som kollegialt organ, lokal 
arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiver strategi. 
Tema om samspillet mellom politikk og administrasjon, rolleforståelse 
og kjøreregler. 

13:30 

 
Tema om budsjettarbeid og økonomi; 
 det politiske- og administrative ansvar i budsjettprosessen.  
 

14:30 

 
Oppsummering og avslutning 
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Saksliste 

 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 28/18 Godkjenning av møteprotokoll 26.april  2018/51 
PS 29/18 Referatsaker   
RS 15/18 Rådmannen orienterer   
RS 16/18 Status og oppfølging av kommunestyrevedtak 

pr. 14.06.18 
 2018/253 

RS 17/18 Kontrollrapport 2017 vedrørende 
skatteoppkreverfunksjonen for Dyrøy kommune 

 2018/178 

RS 18/18 Årsmelding 2017 Dyrøy eldreråd  2018/203 
PS 30/18 Tilleggsavtale mellom Dyrøy kommune og 

Dyrøy Boligstiftelse 
 2018/601 

PS 31/18 Årsoppgjør Nordavind Utvikling Dyrøy KF 
2017 

 2018/477 

PS 32/18 Årsregnskap og årsrapport 2017 - pr 14.06.18  2018/181 
PS 33/18 Nytt forslag til fordeling regnskapsmessig 

mindreforbruk driftsregnskap 2017 
 2018/181 

PS 34/18 Dekning av udekket investeringsregnskap 2017 
og tilbakeføring av 2 ubundne investeringsfond 

 2018/181 

PS 35/18 Forkortet versjon - Tertialrapport 1 - 2018  2018/610 
PS 36/18 Finansiering tiltak oppgradering ledningsnett 

sentrumsområde 
 2018/614 

PS 37/18 46-31 - Revidering av reguleringsplan for 
Karonskogen hyttefelt 

 2018/167 

PS 38/18 Fremtidig organisering Dyrøy Energi   
PS 39/18 Ny kontorstruktur i NAV  2017/1139 
PS 40/18 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner  2018/357 
PS 41/18 Kommunal forskrift om tildeling av 

langtidsopphold i Dyrøy Kommune 
 2018/337 

PS 42/18 Innføring av samboergaranti  2018/262 
PS 43/18 Oppnevning av nytt medlem i bevaringsgruppen  2017/1014 

 
 
Marit Alvig Espenes 
ordfører
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/51 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 05.06.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

Godkjenning av møteprotokoll 26.april 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 28/18 21.06.2018 
   

 

Vedlegg 
1 KS_Protokoll_180426 

 

Saksopplysninger 
Møteprotokollen er tilgjengelig på kommunens hjemmeside og som vedlegg i saken.  
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunestyrets møteprotokoll av 26.04.18 godkjennes.  

Ordførers innstilling: 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Nordavindshagen 
Dato: 26.04.2018 
Tid: 09:00-14:05 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Marit Alvig Espenes ordfører AP 
Trine Nygård varaordfører AP 
Lise Nordahl medlem AP 
Terje Johansen medlem AP 
Tone Sørensen medlem AP 
Kjell-Jostein Lillegård medlem SV 
Knut Arne Johansen medlem FLD 
Kjell Sverre Myrvoll medlem SP 
Kine Mari H.Bertheussen medlem SP 
Per Jensen medlem H 
Bjørn Inge Samuelsen medlem FRP 
Levi Jensen medlem FRP 
Tom Erik Forså medlem FRP 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Haavard Danielsen 
 

MEDL 
 

FRP 
 

Kristoffer Molund 
 

MEDL 
 

H 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ole Molund Kristoffer Molund H 
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Marlin Antonsen fagleder servicetorg 
Tore Uthaug rådmann 
Frank Moldvik næringskonsulent 

 
 
 
Ingen merknader til innkallingen. Godkjent.  
 
Til sakslisten:  
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Sak 27/18 legges til og behandles som en bordsak.  
Vedlegg til sak 26/18 deles ut i møtet.  
 
Tone Sørensen og Kjell-Sverre Myrvoll velges til å signere protokoll. Enst.  
 
Knut Arne Johansen er inhabil i sak 23/18.  
 
Kine Mari H. Bertheussen er inhabil i sak 27/18.  
 
 

 
 
 
 
  

 
 
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.     
 
 
 
Marit Alvig Espenes Tone Sørensen  Kjell-Sverre Myrvoll  
 
ordfører AP SP 
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Saksliste 

 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 14/18 Godkjenning av møteprotokoll 22.02.18  2018/51 
PS 15/18 Referatsaker   
RS 10/18 Rådmannen orienterer   
RS 11/18 Status og oppfølging av kommunestyrevedtak pr 

19.04.18 
 2018/253 

RS 12/18 Behandlet etter KL § 13 - Særutskrift       Dyrøy 
Energi A/S -Kommunal garanti 

 2017/1250 

RS 13/18 Behandlet etter KL § 13 - Særutskrift Dyrøy 
Utleiebygg A/S - kommunegaranti kr. 16.5 mill. 

 2017/1318 

RS 14/18 Protokoll omstillingsstyret 16.mars 2018  2017/1007 
PS 16/18 Representanter til styret i Astafjord Vekst AS  2018/465 
PS 17/18 Høring - Nye oppgaver til fylkeskommunene  2018/225 
PS 18/18 Regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022  2017/1248 
PS 19/18 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse med plan for 

oppfølging 
 2018/282 

PS 20/18 Valg av fast medlem til OpOm  2018/216 
PS 21/18 Forslag til oppnevning av talsperson til bruk i 

Fylkesnemndssaker 
 2018/84 

PS 22/18 12/3 og 12/11 - Tomtearealer til høydebasseng 
Evertmoen 

 2017/1324 

PS 23/18 Salg av tomtearealer til Dyrøy Utleiebygg AS  2017/1243 
PS 24/18 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 - 

oppfølging budsjettvedtak pkt 9 - andre gangs 
behandling 

 2017/1101 

PS 25/18 Oppfølging av sluttavtale Erla Sverdrup X 2017/1123 
PS 26/18 Rådmannens arbeidskontrakt X 2018/62 
PS 27/18 Søknad om tilskudd til kjøp av båt - klage på vedtak  2018/68 

 
 
Marit Alvig Espenes 
ordfører 
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PS 14/18 Godkjenning av møteprotokoll 22.02.18 2018/51 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunestyret møteprotokoll av 22.02.18 godkjennes.  

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Godkjenning av møteprotokoll 22.02.18 
 
Behandling i Kommunestyret – 26.04.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 26.04.2018  
 
Kommunestyrets møteprotokoll av 22.02.18 godkjennes. 
 
 
 

PS 15/18 Referatsaker / 

 
Referatsaker 
 
Behandling i Kommunestyret – 26.04.2018:  
 
 
Rådmannen orienterer fra enhetene:  
- sykefravær, arealplan, omorganisering, ventilasjon sykehjem, omdømme, kommunebarometer. 
  
Spørsmål til rådmannens orientering: 
 
Kjell-Sverre Myrvoll (SP): Status rundt sak vannverket.  
Knut-Arne Johansen (FLD): Etterlyser sak om regulering mellom kommunen og Dyrøy Energi knyttet til 
drift etc. Funksjonen kulturleder ihht omorganisering.   
Kjell-Jostein Lillegård (SV): Sykefravær, status over kostnader? Etterlyser sak om ombygging på 
sykehjem.  
Marit Alvig Espenes (AP): Ønsker oppfølgingsdag for folkevalgtopplæring med tema forhold mellom 
politikk og administrasjon. Mulig to dagers møte i juni.  
  
Rådmannen besvarer spørsmålene i møtet.  
  
Referatsakene tas til orientering. Enst.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 26.04.2018  
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 

7



RS 10/18 Rådmannen orienterer / 

RS 11/18 Status og oppfølging av kommunestyrevedtak pr 19.04.18 2018/253 

RS 12/18 Behandlet etter KL § 13 - Særutskrift       Dyrøy Energi A/S -Kommunal garanti 
2017/1250 

RS 13/18 Behandlet etter KL § 13 - Særutskrift Dyrøy Utleiebygg A/S - kommunegaranti kr. 
16.5 mill. 2017/1318 

RS 14/18 Protokoll omstillingsstyret 16.mars 2018 2017/1007 
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PS 16/18 Representanter til styret i Astafjord Vekst AS 2018/465 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Til styret i Astafjord Vekst AS oppnevnes fra Dyrøy kommune: 
Styrerepresentant: ___________________ 
Vararepresentant: ___________________ 

2. Vararepresentant er personlig vara til styrerepresentant. 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Representanter til styret i Astafjord Vekst AS 
 
Behandling i Kommunestyret – 26.04.2018:  
 
Forslag til vedtak Kjell-Sverre Myrvoll (SP):  
 
Leif-Hermod Jensen foreslås til styret i Astafjord Vekst AS.  
  
Forslag til vedtak Marit Alvig Espenes (AP):  
 
Marthe Johnsen Wilhelmsen foreslås til styret i Astasjord Vekst AS.  
  
Det voteres over forslagene samlet.  
 
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 26.04.2018  
 
Til styret i Astafjord Vekst AS oppnevnes fra Dyrøy kommune: 
Styrerepresentant: Leif Hermod Jensen.  
Styrerepresentant: Marthe Johnsen Wilhelmsen.  
 
 
 

PS 17/18 Høring - Nye oppgaver til fylkeskommunene 2018/225 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Høring - Nye oppgaver til fylkeskommunene 
 
Behandling i Kommunestyret – 26.04.2018:  
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Marit Alvig Espenes (AP) legger fram forslag til høringsuttalelse: 
 
Høringssvar 
Dyrøy kommunestyre behandlet sitt høringssvar til rapport fra ekspertutvalg «Regionreformen – 
desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene» i sitt møte 26.04.2018: 
  
Vedtak: 

1. Dyrøy kommunestyre har behandlet rapport fra ekspertutvalget, Regionreformen – 
desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene. 

2. Kommunestyret er enig i de prinsipper og vurderinger som ekspertutvalget har lagt til grunn i sin 
rapport for overføring av oppgaver. Det vises særlig til utvalgets retningslinjer, punkt 2, som gir 
en prinsipiell tilnærming om at fagmiljø skal være knyttet til det myndighetsorgan som er tillagt 
ansvar og beslutningskompetanse. Vi understreker at det må følge finansiering med oppgavene. 

3. Dyrøy kommunestyre mener det er potensial for økonomisk vekst i vår region. For å ta ut dette 
potensialet trengs varierte virkemidler på regionalt nivå. Regionalpolitikken må være basert på 
regionale fortrinn og utfordringer. I regionen er det mange fag- og kompetansemiljø som kan 
utføre nye oppgaver. 

4. Kommunestyret mener at rapportens forslag om oppgaveoverføring gir en tydeligere 
ansvarsfordeling, mer effektiv tidsbruk og bedre tjenester til innbyggere og næringslivet. 

5. Ekspertutvalgets rapport inneholder forslag som vil sikre både funksjoner og virkemidler for 
samfunnsutvikling. Kommunestyret ser positivt på utvalgets forslag til oppgaveoverføring, og 
mener det vil bidra til en mer helhetlig tenkning rundt utvikling i regionen. Forslaget vil 
desentralisere makt, tydeliggjøre politisk ansvar og ta i bruk lokal kompetanse. 

6. Dersom regionreformen skal lykkes, er det avgjørende at strukturen styrkes og konsolideres. 
Dette kan gjøres gjennom utvikling av øvrige statlige institusjoner i samsvar med den nye 
strukturen i Troms og Finnmark fylkeskommune. Herunder kan man vurdere styring og eierskap 
av sykehusene. 

7. Dyrøy kommunestyre støtter oppgaveutvalgets syn i at ansvaret for Bufetat, familievernet, deler 
av Forskningsrådets programmer, kulturminnevernet, regionapparatet til Innovasjon Norge og 
mange av Kulturrådets oppgaver, overføres til fylkeskommunene.   

8. Dyrøy kommunestyre krever at regjering og Storting følger opp oppgaveutvalgets innstilling, slik 
at flere oppgaver, myndighet og ansvar flyttes til folkevalgt regionalt nivå. Dette er nødvendig 
for å styrke fylkeskommunenes rolle som regional samfunnsutvikler. Dyrøy kommunestyre mener 
videre at det er gjennom desentralisering det kan fremmes en mer robust forvaltning.  

9. Dyrøy kommunestyre vil understreke viktigheten av at ekspertutvalgets rapport legges til grunn 
og behandles raskt, slik at rammene for etableringen av den nye fylkeskommunene blir 
behandlet i Stortinget våren 2018. 

10. Statlig detaljstyring må erstattes av lokalt folkestyre for å sikre at forvaltningsoppgaver, 
tjenesteutvikling og lokalsamfunnsutvikling skjer på innbyggernes premisser og til beste for 
fellesskapet. Offentlig forvaltning som dreier seg om skjønnsvurdering og regionale tilpasninger 
må underlegges folkevalgt skjønn. 

11. Dyrøy kommunestyre forventer at regjering og Storting gjennomfører overføringer av oppgaver 
fra stat til regional folkevalgt styring i fylkeskommunene, og at man overfører tilstrekkelige 
økonomiske rammer for å ivareta de nye oppgavene. Kommunestyret forventer også at 
Regjering og Storting går lengre enn det ekspertutvalget har foreslått på flere områder, 
eksempelvis ved å utrede styring og eierskap av sykehusene. 

  
 
Forslag til endring Tom-Erik Forså (FRP): 
 
Pnkt 6: Foreslår å stryke siste setning.  
Pnkt 11: Foreslår å stryke siste setning.  
 
Forslaget falt, 5 mot 9 stemmer. 
  
Forslag til tilførsel punkt 11, Tom-Erik Forså (FRP): 
 
Kommunestyret forventer at regionreformen evalueres i løpet av neste valgperiode og at nødvendige 
justeringer i oppgaveporteføljen utredes for ytterlig desentralisering av vakt og myndighet.  
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Forslaget bifalt, enst.  
  
Det voteres over høringssuttalelsen samlet.  
 
Høringsuttalelsen bifalt, 11 mot 3 stemmer.   
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 26.04.2018  
 
Høringssvar 
Dyrøy kommunestyre behandlet sitt høringssvar til rapport fra ekspertutvalg «Regionreformen – 
desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene» i sitt møte 26.04.2018: 
  
Vedtak: 

1. Dyrøy kommunestyre har behandlet rapport fra ekspertutvalget, Regionreformen – 
desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene. 

2. Kommunestyret er enig i de prinsipper og vurderinger som ekspertutvalget har lagt til grunn i sin 
rapport for overføring av oppgaver. Det vises særlig til utvalgets retningslinjer, punkt 2, som gir 
en prinsipiell tilnærming om at fagmiljø skal være knyttet til det myndighetsorgan som er tillagt 
ansvar og beslutningskompetanse. Vi understreker at det må følge finansiering med oppgavene. 

3. Dyrøy kommunestyre mener det er potensial for økonomisk vekst i vår region. For å ta ut dette 
potensialet trengs varierte virkemidler på regionalt nivå. Regionalpolitikken må være basert på 
regionale fortrinn og utfordringer. I regionen er det mange fag- og kompetansemiljø som kan 
utføre nye oppgaver. 

4. Kommunestyret mener at rapportens forslag om oppgaveoverføring gir en tydeligere 
ansvarsfordeling, mer effektiv tidsbruk og bedre tjenester til innbyggere og næringslivet. 

5. Ekspertutvalgets rapport inneholder forslag som vil sikre både funksjoner og virkemidler for 
samfunnsutvikling. Kommunestyret ser positivt på utvalgets forslag til oppgaveoverføring, og 
mener det vil bidra til en mer helhetlig tenkning rundt utvikling i regionen. Forslaget vil 
desentralisere makt, tydeliggjøre politisk ansvar og ta i bruk lokal kompetanse. 

6. Dersom regionreformen skal lykkes, er det avgjørende at strukturen styrkes og konsolideres. 
Dette kan gjøres gjennom utvikling av øvrige statlige institusjoner i samsvar med den nye 
strukturen i Troms og Finnmark fylkeskommune. Herunder kan man vurdere styring og eierskap 
av sykehusene. 

7. Dyrøy kommunestyre støtter oppgaveutvalgets syn i at ansvaret for Bufetat, familievernet, deler 
av Forskningsrådets programmer, kulturminnevernet, regionapparatet til Innovasjon Norge og 
mange av Kulturrådets oppgaver, overføres til fylkeskommunene.   

8. Dyrøy kommunestyre krever at regjering og Storting følger opp oppgaveutvalgets innstilling, slik 
at flere oppgaver, myndighet og ansvar flyttes til folkevalgt regionalt nivå. Dette er nødvendig 
for å styrke fylkeskommunenes rolle som regional samfunnsutvikler. Dyrøy kommunestyre mener 
videre at det er gjennom desentralisering det kan fremmes en mer robust forvaltning.  

9. Dyrøy kommunestyre vil understreke viktigheten av at ekspertutvalgets rapport legges til grunn 
og behandles raskt, slik at rammene for etableringen av den nye fylkeskommunene blir 
behandlet i Stortinget våren 2018. 

10. Statlig detaljstyring må erstattes av lokalt folkestyre for å sikre at forvaltningsoppgaver, 
tjenesteutvikling og lokalsamfunnsutvikling skjer på innbyggernes premisser og til beste for 
fellesskapet. Offentlig forvaltning som dreier seg om skjønnsvurdering og regionale tilpasninger 
må underlegges folkevalgt skjønn. 

11. Dyrøy kommunestyre forventer at regjering og Storting gjennomfører overføringer av oppgaver 
fra stat til regional folkevalgt styring i fylkeskommunene, og at man overfører tilstrekkelige 
økonomiske rammer for å ivareta de nye oppgavene. Kommunestyret forventer også at 
Regjering og Storting går lengre enn det ekspertutvalget har foreslått på flere områder, 
eksempelvis ved å utrede styring og eierskap av sykehusene. Kommunestyret forventer at 
regionreformen evalueres i løpet av neste valgperiode og at nødvendige justeringer i 
oppgaveporteføljen utredes for ytterlig desentralisering av vakt og myndighet.  
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PS 18/18 Regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022 2017/1248 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret i Dyrøy kommune har behandlet regional næringsplan for Midt-Troms 2018-
2022 i møte den 26.4 2018 
 

2. Kommunestyret slutter seg til den fremlagte regionale næringsplanen for Midt-Troms 2018-2022, 
og iverksetting av planens strategiske tiltak.  
 

3. Kommunestyret ber rådmannen følge opp planen i kommunens egne planer for utvikling, samt 
ved rullering av økonomiplanen. 

 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022 
 
Behandling i Kommunestyret – 26.04.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 26.04.2018  
 
1.Kommunestyret i Dyrøy kommune har behandlet regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022 i 
møte den 26.4 2018 
  
2.Kommunestyret slutter seg til den fremlagte regionale næringsplanen for Midt-Troms 2018-2022, og 
iverksetting av planens strategiske tiltak.  
  
3.Kommunestyret ber rådmannen følge opp planen i kommunens egne planer for utvikling, samt ved 
rullering av økonomiplanen. 
 
 

PS 19/18 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse med plan for oppfølging 
2018/282 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Vedlagt rapport for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Dyrøy kommune vedtas.  

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse med plan for oppfølging 
 
Behandling i Formannskapet – 13.03.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 
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Vedtak i Formannskapet  – 13.03.2018  
 
Vedlagt rapport for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sendes på høring før endelig behandling i 
kommunestyret 26.april 2018. Eventuelle innspill innarbeides av prosjektgruppen. 
 
 
 
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse med plan for oppfølging 
 
Behandling i Kommunestyret – 26.04.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 26.04.2018  
 
Vedlagt rapport for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Dyrøy kommune vedtas. 
 
 
 

PS 20/18 Valg av fast medlem til OpOm 2018/216 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Vilde Nordahl oppnevnes som fast medlem i OpOm. 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Valg av fast medlem til OpOm 
 
Behandling i Kommunestyret – 26.04.2018:  
 
Det står feil i rådmannens forslag til vedtak, det skal stå Lise Nordahl.  
  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 26.04.2018  
 
Lise Nordahl oppnevnes som fast medlem i OpOm. 
 
 
 

PS 21/18 Forslag til oppnevning av talsperson til bruk i Fylkesnemndssaker 
2018/84 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunestyret i Dyrøy foreslår 1 talsperson til Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. 
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Ordførers innstilling: 
 
 
 
Forslag til oppnevning av talsperson til bruk i Fylkesnemndssaker 
 
Behandling i Kommunestyret – 26.04.2018:  
 
Forslag til vedtak Kjell-Sverre Myrvoll (SP): 
 
Forslag Anita Sæbbe Haraldsvik.  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 26.04.2018  
 
Kommunestyret i Dyrøy foreslår Anita Sæbbe Harladsvik som talsperson til Fylkesnemnda for barnevern 
og sosiale saker. 
 
 

PS 22/18 12/3 og 12/11 - Tomtearealer til høydebasseng Evertmoen 
2017/1324 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Dyrøy kommune inngår avtale med aktuelle grunneiere for erverv av inntil 4000 m² råtomt til 

høydebasseng Evertmoen. 
2. Erverv av tomt og kostnader tilknyttet dette belastes Dyrøy Vannverk i investeringsbudsjettet. 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
12/3 og 12/11 - Tomtearealer til høydebasseng Evertmoen 
 
Behandling i Formannskapet – 13.03.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. Innstillingen sendes KS. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.03.2018  
 
1.Dyrøy kommune inngår avtale med aktuelle grunneiere for erverv av inntil 4000 m² råtomt til 
høydebasseng Evertmoen. 
2.Erverv av tomt og kostnader tilknyttet dette belastes Dyrøy Vannverk i investeringsbudsjettet. 
 
 
 
 
12/3 og 12/11 - Tomtearealer til høydebasseng Evertmoen 
 
Behandling i Kommunestyret – 26.04.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  

14



 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 26.04.2018  
 
1.Dyrøy kommune inngår avtale med aktuelle grunneiere for erverv av inntil 4000 m² råtomt til 
høydebasseng Evertmoen. 
2.Erverv av tomt og kostnader tilknyttet dette belastes Dyrøy Vannverk i investeringsbudsjettet. 
 
 
 

PS 23/18 Salg av tomtearealer til Dyrøy Utleiebygg AS 2017/1243 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunen avhender tomtearealer til Dyrøy Utleiebygg AS til en pris av kr. 25,- pr. m².  Kjøper dekker 
også kostnader forbundet med delingsbehandling, oppmåling/matrikulering og tinglysning. 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Salg av tomtearealer til Dyrøy Utleiebygg AS 
 
Behandling i Formannskapet – 13.03.2018:  
 
Knut Arne Johansen erklærte seg inhabil. Enst. godkjent. 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak med nytt tilleggs pkt: 

Kommunestyret ber generalforsamlingen konventere salgssummen som økning i aksjekapital som 
innskudd i Dyrøy utleiebygg. 

  
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.03.2018  
 
Kommunen avhender tomtearealer til Dyrøy Utleiebygg AS til en pris av kr. 25,- pr. m². Kjøper dekker 
også kostnader forbundet med delingsbehandling, oppmåling/matrikulering og tinglysning. 
Kommunestyret ber generalforsamlingen konventere salgssummen som økning i aksjekapital som 
innskudd i Dyrøy utleiebygg. 
 
 
Salg av tomtearealer til Dyrøy Utleiebygg AS 
 
Behandling i Kommunestyret – 26.04.2018:  
 
Knut-Arne Johansen (FLD) er inhabil i saken.  
  
Forslag til vedtak Kjell-Sverre Myrvoll (SP): 
  

1. Kommunen avhender tomtearealer til Dyrøy Utleiebygg AS som det framkommer i 
saksframlegget.  

  
2. Verdifastsettelsen på denne tomten tas med utgangspunkt i kr 25,- pr. m2, og som inkluderer 

kostnader forbundet med delingsbehandling, oppmåling/matrikulering og tinglysing – som økt 
aksjekapital i selskapet  i form tinginnskudd. 

  
3. Vedtaket til denne saken knytter seg til realisering av «Dyrøyprosjektet» med boliger og 

renovering av eksisterende næringsbygg i sentrum av Brøstadbotn. 
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Forslag til vedtak fra Kjell-Jostein Lillegård (SV) er å opprettholde rådmannens forslag til vedtak:  
 
Kommunen avhender tomtearealer til Dyrøy Utleiebygg AS til en pris av kr. 25,- pr. m².  Kjøper dekker 
også kostnader forbundet med delingsbehandling, oppmåling/matrikulering og tinglysning. 
  
Det voteres over forslaget til SV: 
 
Forslaget falt, 1 mot 12 stemmer.  
 
Det voteres over forslaget til SP:  
 
Forslaget bifalt, 12 mot 1 stemmer.  
  
 
Vedtak i Kommunestyret  – 26.04.2018  
 

1. Kommunen avhender tomtearealer til Dyrøy Utleiebygg AS som det framkommer i 
saksframlegget.  

  
2. Verdifastsettelsen på denne tomten tas med utgangspunkt i kr 25,- pr. m2, og som inkluderer 

kostnader forbundet med delingsbehandling, oppmåling/matrikulering og tinglysing – som økt 
aksjekapital i selskapet  i form tinginnskudd. 

  
3. Vedtaket til denne saken knytter seg til realisering av «Dyrøyprosjektet» med boliger og 

renovering av eksisterende næringsbygg i sentrum av Brøstadbotn. 
 

PS 24/18 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 - oppfølging 
budsjettvedtak pkt 9 - andre gangs behandling 2017/1101 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Forslag om konkrete driftstiltak og budsjettendringer i 2018 gjennomføres som redegjort for i 

saken. 
2. Rådmannen bes regulere driftsbudsjettet for 2018 med økte inntekter og reduserte utgifter som 

skissert, med en samlet netto innsparing på ca. kr 4 800 000, med vedtatte midlertidige 
sparetiltak som motpost.  

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 - oppfølging budsjettvedtak 
pkt 9 - andre gangs behandling 
 
Behandling i Formannskapet – 13.03.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.03.2018  
 
1.Forslag om konkrete driftstiltak og budsjettendringer i 2018 gjennomføres som redegjort for i saken. 
2.Rådmannen bes regulere driftsbudsjettet for 2018 med økte inntekter og reduserte utgifter som 
skissert, med en samlet netto innsparing på ca. kr 4 800 000, med vedtatte midlertidige sparetiltak som 
motpost. 
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Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 - oppfølging budsjettvedtak 
pkt 9 - andre gangs behandling 
 
Behandling i Kommunestyret – 26.04.2018:  
 
Kjell-Jostein Lillegård (SV) ønsker oppdatert orientering til junimøtet om omorganiseringen. 
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
  
 
Vedtak i Kommunestyret  – 26.04.2018  
 
1.Forslag om konkrete driftstiltak og budsjettendringer i 2018 gjennomføres som redegjort for i saken. 
2.Rådmannen bes regulere driftsbudsjettet for 2018 med økte inntekter og reduserte utgifter som 
skissert, med en samlet netto innsparing på ca. kr 4 800 000, med vedtatte midlertidige sparetiltak som 
motpost. 
 
 

PS 25/18 Oppfølging av sluttavtale Erla Sverdrup 2017/1123 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Oppfølging av sluttavtale Erla Sverdrup 
 
Behandling i Formannskapet – 12.04.2018:  
 
Saken er ettersendt formannskapets medlemmer og er unntatt offentlighet etter off.l § 13.  
  
Saken behandles i lukket møte etter KL § 31.4.  
 
  
Advokat Øyvind Gjelstad deltar på telefon.  
  
Omforent forslag til vedtak:  
  
Dyrøy kommune finner det vanskelig å akseptere at tidligere rådmann i forhandlinger med kommunen, 
og før godkjent avtale forelå i formannskapet,unnlot å fortelle at hun hadde fått tilbud om annen stilling 
og i stedet gav utrykk for å være i en vanskelig fremtidig arbeidssituasjon. Dette oppfatter kommunen 
har vært i den hensikt å påvirke forhandlingsresultatet i hennes favør. På bakgrunn av dette har 
kommunen vurdert å anlegge søksmål mot tidligere rådmann med krav om reduksjon av etterlønn og 
har i den anledning oversendt et prosessvarsel. Ut i fra en samlet vurdering av saken, og etter dialog 
med kommunens advokat, har Dyrøy kommune imidlertid konkludert med ikke å gå videre med rettslige 
skritt overfor tidligere rådmann. Dette til tross for at det er Dyrøy kommunes oppfatning at resultatet av 
forhandlingene ville vært et annet hadde kommunen fått kunnskap om jobbtilbudet. 
 
Vedtak i Formannskapet  – 12.04.2018  
 
Dyrøy kommune finner det vanskelig å akseptere at tidligere rådmann i forhandlinger med kommunen, 
og før godkjent avtale forelå i formannskapet, unnlot å fortelle at hun hadde fått tilbud om annen stilling 
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og i stedet gav utrykk for å være i en vanskelig fremtidig arbeidssituasjon. Dette oppfatter kommunen 
har vært i den hensikt å påvirke forhandlingsresultatet i hennes favør. På bakgrunn av dette har 
kommunen vurdert å anlegge søksmål mot tidligere rådmann med krav om reduksjon av etterlønn og 
har i den anledning oversendt et prosessvarsel. Ut i fra en samlet vurdering av saken, og etter dialog 
med kommunens advokat, har Dyrøy kommune imidlertid konkludert med ikke å gå videre med rettslige 
skritt overfor tidligere rådmann. Dette til tross for at det er Dyrøy kommunes oppfatning at resultatet av 
forhandlingene ville vært et annet hadde kommunen fått kunnskap om jobbtilbudet. 
 
 
Oppfølging av sluttavtale Erla Sverdrup 
 
Behandling i Kommunestyret – 26.04.2018:  
 
Saken behandles i lukket møte etter KL § 31.4. 
  
Enst. vedtatt som formannskapets innstilling.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 26.04.2018  
 
Dyrøy kommune finner det vanskelig å akseptere at tidligere rådmann i forhandlinger med kommunen, 
og før godkjent avtale forelå i formannskapet, unnlot å fortelle at hun hadde fått tilbud om annen stilling 
og i stedet gav utrykk for å være i en vanskelig fremtidig arbeidssituasjon. Dette oppfatter kommunen 
har vært i den hensikt å påvirke forhandlingsresultatet i hennes favør. På bakgrunn av dette har 
kommunen vurdert å anlegge søksmål mot tidligere rådmann med krav om reduksjon av etterlønn og 
har i den anledning oversendt et prosessvarsel. Ut i fra en samlet vurdering av saken, og etter dialog 
med kommunens advokat, har Dyrøy kommune imidlertid konkludert med ikke å gå videre med rettslige 
skritt overfor tidligere rådmann. Dette til tross for at det er Dyrøy kommunes oppfatning at resultatet av 
forhandlingene ville vært et annet hadde kommunen fått kunnskap om jobbtilbudet. 
 
 

PS 26/18 Rådmannens arbeidskontrakt 2018/62 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Arbeidsutvalgets innstilling: 
Arbeidskontrakt og årlig resultat og utviklingsplan for rådmann Tore Uthaug f. 221056 godkjennes. 
 
 
 
 
Rådmannens arbeidskontrakt 
 
Behandling i Formannskapet – 12.04.2018:  
 
Saken legges fram i møtet.  
  
Arbeidsutvalgets innstilling bifalt, 4 mot 1 stemmer.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 12.04.2018  
 
Arbeidskontrakt og årlig resultat og utviklingsplan for rådmann Tore Uthaug godkjennes. 
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Rådmannens arbeidskontrakt 
 
Behandling i Kommunestyret – 26.04.2018:  
 
Forslag til vedtak Trine Nygård (AP): 
 
- Trekk ut punkt 15. i arbeidsavtalen.  
  
Det voteres over forslaget til AP. 
Forslaget falt, 5 mot 8 stemmer.  
 
Det voteres over arbeidsutvalgets innstilling.  
 
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 26.04.2018  
 
Arbeidskontrakt og årlig resultat og utviklingsplan for rådmann Tore Uthaug godkjennes. 
 
 

PS 27/18 Søknad om tilskudd til kjøp av båt - klage på vedtak 2018/68 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
 Det vises til formannskapets vedta i sak 5/17, samt anke på vedtaket datert 14.2 18. 
 
 Klagen tas ikke til følge, da det i klagen ikke framkommer nye momenter som ikke var  
 Kjent på behandlingstidspunktet.  
 
 Vedtak i sak 5/18 opprettholdes.  
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
 
Søknad om tilskudd til kjøp av båt - klage på vedtak 
 
Behandling i Formannskapet – 13.03.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.03.2018  
 
Det vises til formannskapets vedtak i sak 5/18, samt anke på vedtaket datert 14.2 18. 
  
Klagen tas ikke til følge, da det i klagen ikke framkommer nye momenter som ikke var  
Kjent på behandlingstidspunktet.  
  
Vedtak i sak 5/18 opprettholdes. 
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Søknad om tilskudd til kjøp av båt - klage på vedtak 
 
Behandling i Kommunestyret – 26.04.2018:  
 
Kine Mari H.Bertheussen (SP) er inhabil i saken.  
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 
  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 26.04.2018  
 
Det vises til formannskapets vedtak i sak 5/18, samt anke på vedtaket datert 14.2 18. 
  
Klagen tas ikke til følge, da det i klagen ikke framkommer nye momenter som ikke var  
Kjent på behandlingstidspunktet.  
  
Vedtak i sak 5/18 opprettholdes. 
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PS 29/18 Referatsaker /

RS 15/18 Rådmannen orienterer /



Oversikt og status over saker/vedtak som
krever oppfølging

Møte 09.03.2017

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
PS 3/17 2017/62 Behandling av invitasjon til deltakelse i

interkommunal rullering av Kystplan Midt- og
Sør-Troms 2017-2019

Under arbeid. Endelig oversikt over
deltagerkommuner og økonomisk andel er
ikke avklart.

FO 1/17 2017/128 Inerpellasjon - Framdrift i arbeidet med
scooterløyper i Dyrøy

Avventet grunneieravklaring via lokal
scooterforening. Følges opp av adm.

Møte 27.04.2017

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
PS 13/17 2017/64 Utredning legesamarbeid mellom Salangen,

Lavangen, Ibestad og Dyrøy
Utredning foreligger.

Møte 20.06.2017

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
PS 32/17 2016/671 Delegeringsreglement for Dyrøy kommune

med høringsuttalelser
Arbeid med organisering av prosess og
videre revisjon i tråd med vedtak er
iverksatt

PS 33/17 2016/236 Drifts og organisasjonsgjennomgang - ny
organisasjonsmodell

Vedtak tatt til etterretning og er i prosess.
Se egen budsjettsak

PS 40/17 2012/119 Dyrøyprosjektet - leiligheter - Dyrøy utleiebygg
as og Dyrøy boligstiftelse

Se egen sa i dagens møte

Møte 12.10.2017

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
PS 57/17 2012/268 Forvaltningsrevisjonsrapport - offentlige

anskaffelser
Nytt anskaffelsesreglement utarbeidet,
med tilhørende maler for avtaler,
sjekklister og veiledninger. Levert
kontrollutvalget. Lokal adm. Høring.
Fremlegges KS i neste møte.

PS 58/17 2012/119 Kommunens medvirkning til finansiering av
boliger m.v.

Anmerkninger fra revisor i forhold til
inndekning. Fremgår av
årsregnskap/rapport.

Møte 07.12.2017

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
PS 65/17 2017/1252 Moan Auto- og Kjøleservice AS - Søknad om

tilskudd - Anke på vedtak
Vedtak tatt til etterretning. Retningslinjer
næringsfond revideres i.l.a. 2018

PS 71/17 2017/1101 Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Vedtak tatt til etterretning. Videre arbeid
med budsjettinndekning pågår.

Møte 22.02.18

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
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FO 1/18 Interpellasjon Dyrøy FrP. Samboergaranti for
ektepar og samboere på sykehjem

Se egen sak i dagens møte

Møte 26.04.18

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
PS 18/18 2018/1248 Regional næringsplan for Midt-Troms

2018_2022
Implementeres i kommunens egne planer,
samt ved rullering av økonomiplan

PS 19/18 2018/282 Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse med plan
for oppfølging

ROS-analysen danner grunnlag for revisjon
av beredskapsplan. Oppstart arbeid med
denne i.l.a. juni.

PS 22/18 2017/1324 12/3 og 12/11 Tomteareal til høydebasseng
Evertmoen

Saken tatt til etterretning og er under
videre behandling

PS 23/18 2017/1243 Salg av tomteareal til Dyrøy utleiebygg AS Saken tatt til etterretning og er under
videre behandling
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Fra: Aud M Kastnes (Aud.Kastnes@dyroy.kommune.no)
Sendt: 21.02.2018 15:18:26
Til: Marlin Antonsen
Kopi: 

Emne: VS: Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Dyrøy kommune
Vedlegg: Årsrapport 2014-2 for Dyrøy.doc;MTAK-Årsmelding 2017 -med regnskap.pdf;Underskrevet
årsregnskap.pdf
 
Hei!

Vi ber om at Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen blir distribuert til kommunestyret med
kopi til kontrollutvalget, rådmann/administrasjonssjef og kommunens skatteoppkrever.

 
Espen Nordby
Skatterevisor

Skatteetaten – Skatt nord
Avdeling innkreving, SKO-gruppa
 
Mobil: +47 918 64 577
espen.nordby@skatteetaten.no
www.skatteetaten.no
 
facebook.com/skattenmin
twitter.com/skattenmin
linkedin.com/company/skatteetaten
 
 
 

Denne e‐posten og eventuelle vedlegg er beregnet utelukkende for den institusjon eller person den er rettet til og kan være
belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e‐posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt Skatteetaten. 
The contents of this email message and any attachments are intended solely for the addressee(s) and may contain confidential
information and may be legally protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this message, please
immediately delete the message and alert the Norwegian Tax Administration.
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1.    Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 

1.1   Skatteoppkreverkontoret 
 
1.1.1 Ressurser 
 

Ressursfordeling 
 

Årsverk %-andel 
fordelt 

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

0,60       100  % 
Ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk --------- ------- 
Skatteregnskap 0,20               33% 
Innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift 0,25               42% 
Arbeidsgiverkontroll  0,10               16% 
Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige  
og regnskapsførere/revisorer 

0,02               3% 

Skatteutvalg 0,00               0% 
Administrasjon 0,03               5% 
(Andel fordelt skal være 100 %) Sum     100   % 

 
 
1.1.2 Organisering 
 
Dyrøy kommune er organisert som en to-nivå kommune med egne enheter.  
Økonomikontoret har 3 stillinger ved kontoret.  Økonomileder er også en del av den øverste 
administrative ledergruppa i kommunen og kontoret har også noen IT-oppgaver i organisasjon. 
Skatteoppkreverfunksjon er administrativt underlagt økonomiavdelingen og den faglige biten 
er underlagt Skatt Nord. 
 
Regnskapskontrollør er faglig underlagt skatteoppkreveren. 
 
De skatterelaterte oppgavene utføres av Aud Moan Kastnes som også har den formelle 
skatteoppkreverfunksjon. Ved fravær utføres daglige regnskapstransaksjoner av May 
Ludvigsen.  
For attestasjon og anvisning i Sofie er det 3 personer med tilgang, hvorav 1 gjennom 
kommunesamarbeid.  For autorisering i bank er det 2 personer.  
Alt av utbetalinger blir manuelt attestert av en 2. person. 
 
 
1.1.3 Ressurser og kompetanse 
Det har ikke vært endring i resursene ved kontoret i 2014. Gjensidig samarbeidsavtale med 
Sørreisa kommune står fortsatt ved lag. I 2014 har Sørreisa bidratt i forbindelse med ei 
innfordringssak. 
For øvrig er samarbeidet mellom de øvrige kommunene i Midt-Troms region meget god. 
 

1.2   Internkontroll  
Rutinebeskrivelse ble oppdatert i 2014. 
   
Når det gjelder internkontrollen så er kontoret lite og oversiktlig og rutinene er gode.  
Forbedringspunkter skjer underveis. 
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1.3   Vurdering av skatteinngangen 
 
1.3.1 Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret 

      2013 2014 
Økning/reduksjon 

2013/2014 

Sum innbetalt skatter og avgifter 76 696 842 81 245 359 4 548 571  
  
Økning på 4,5 mill. (5,9%) er 833 tusen mindre enn hva økningen var fra 2012-2013. 
 
  
1.3.2 Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret 
År Sum innbetalt 

skatt og avgift 
Kommunens 
andel 

Økning/            
Nedgang (-) 

Budsjett Diff.  
Budsjett /  
regnskap 

2013 76 696 842 20 081 983 848 713 19 700 000  381 983 

2014 81 245 359 20 895 676  813 693 20 600 000 295 676 
 
Kommunens økning,  4,1 %,  ble 1,8% lavere enn økningen på totalt innbetalt skatter og 
avgifter.       
I forhold til kommunenes budsjett for 2014 ble økningen  1,5%. 
Fordelingsprosenten har i 2014 vært 28,7 % som er 0,4% lavere enn for 2013. 
For de andre skattekreditorene ble resultatet slik: 
 
År     Fylket Statens 

andel 
Folke-
trygden 

2013 4 382 568 25 788 327 26 443 964 

2014 4 722 704 26 965 418 28 661 561 
 
Tabellen viser at staten og folketrygden til sammen fikk 3,4 mill. av den totale økninga på 4,5 
mill.  
 

1.4   Skatteutvalg 
 
Kontoret har ikke behandlet søknader til skatteutvalget i 2014 og har heller ikke mottatt vedtak 
fra utvalget på ettergitte restanser. 
 
 

2.    Skatteregnskapet 

2.1   Avleggelse av skatteregnskapet 
 
Skatteoppkreveren i Dyrøy kommune bekrefter at skatteregnskapet for 2014  er ført, avstemt 
og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for 
skatteoppkrevere § 3-1.  
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Det er i 2014 ikke mottatt pålegg om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av 
skatteregnskapet fra regional kontrollenhet. 
 
Årsregnskapet for 2014 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatte-
oppkreveren.   
 
 

2.2   Margin 
 
2.2.1 Margin for inntektsåret 2013 
 
Innestående margin for inntektsåret 2013, pr. 31.10.2013  kr  920 877 
 
For mye avsatt margin for inntektsåret 2013    kr  920 873 
 
 
 
Marginprosent 
Prosentsats marginavsetning:  12 %. Gyldig fra: 1.7. 1996 
 
 
2.2.2 Margin for inntektsåret 2014 
 
 
Marginavsetning for inntektsåret 2014,  pr. 31.12. 2014   kr 7 999 809 
 
Gjeldende prosentsats marginavsetning: 12%.  Gyldig fra: 1.7.1996   
 
 
2.2.3 Kommentarer til marginavsetningen 
 
Resultatet av marginoppgjøret for skatteavregningen 2013 var et overskudd på 939 tusen som 
er ca 200 tusen mer enn for årene 2012 og 2011.  
Kommunens andel utgjorde ca 270 tusen. 
 
Marginprosenten foreslås allikevel uendret for 2015.  
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3.    Innfordring av krav 

3.1   Restanseutviklingen 
 
3.1.1 Totale restanser og berostilte krav 
 

Skatteart 

 
Restanse 
31.12.2014                  

 
Herav 
berostilt 
restanse 
31.12.2014 

 
Restanse   
31.12.2013                 

 
Herav 
berostilt 
restanse 
 31.12.2013 

 
Endring i 
restanse 

 
 

Reduksjon (-) 
Økning (+)                   

 
Endring i 
berostilt 
restanse  

 
Reduksjon 

(-) 
Økning (+)                   

Sum restanse 
 pr. skatteart 2 237 062 58 130 1 590 756 58 130 + 646 306 0 
Arbeidsgiveravgift  24 645 0 29 574 0 - 4 929 0 
Artistskatt 0 0 0 0 0 0 
Forsinkelsesrenter       74 075 0 39 626 0 + 34 449 0 
Forskuddsskatt 0 0 0 0 0 0 
Forskuddsskatt 
person 270 651  0 203236 0 +   67 415 0 
Forskuddstrekk  

41 123 0 0 0 
 

       +    41 123 0 
Gebyr 0 0 0 0 0 0 
Innfordringsinntekter 15 419  1 591 12 237 1 591  + 3 182 0 
Inntekt av summarisk 
fellesoppgjør 0 0 0 0 0 0 
Kildeskatt 0 0 0 0 0 0 
Restskatt 0 0 0 0 0 0 
Restskatt person  1 811 149 56 539 1 306 083 56 539 + 505 066 0 
Sum restanse 
diverse krav 2 237 062 58 130 1 590 756 58 130 + 646 306 0 
Diverse krav 0 0 0 0 0 0 
Sum restanse 
pr. skatteart 
inkl. diverse krav 2 237 062 58 130 1 590 756 58 130 + 646 306 0 
 
 
3.1.2 Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser  
 
Som oversikten viser så har det vært en økning i restansene i 2014.   Økningen på restskatt 
person skyldes en restanse på 515 000 som er inne til ny lignings-behandling grunnet oppgitt 
feil i lønnsinnberetningen. Den store endring for inntektsårene 2007 – 2011 med restanse på 
flere hundre tusen som oppstod i 2013, er fremdeles en vesentlig årsak til den totale restansen. 
 
Vi hadde ingen nedsettelse av pensjonsgivende inntekt i 2014 og heller ingen avskrevne eller 
ettergitte krav. 
 
 
Utviklingen i sum utlignet skatt for inntektsåret 2012 - 2013: 
 
Sum utlignet skatt for inntektsåret  2012: 66,9 mill.     Antall s/y: 910 
Sum utlignet skatt for inntektsåret  2013: 70,3 mill     Antall s/y: 896 
 
Økning i utlignet skatt på kr 3,4 mill og nedgang i antall skatteytere med 14. 
 
For arbeidsgiveravgift hadde vi en økning fra 2013- 2014 med kr 162 623. 
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3.1.3 Restanser eldre år 
  
 
Inntektsår Sum restanse  

(debet) 
Herav skatteart  
”Restskatt – person” 

2012       2 437               61 
2011      11 016         11 016 
2010      17 246         17 246 
2009 – 1998 1 305 271 ---------------------------------- 
 
3.1.4 Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år 
 
Antall krav som var foreldet pr. 31.12.2014:   0 
Samlet beløp på krav som var foreldet pr. 31.12.2014:  0 
     
Restansen fra 2009 og tidligere (1998) er betydelig og har økt med ca 82 tusen i forhold til 
forrige år. Det er 5 skatteytere som står for restansen på 1,3 mill og det er kun en som har en 
betalingsaktivitet.  For årene 2010 – 2012 er det en nedgang i restansen med ca 165 tusen. 
 

3.2   Innfordringens effektivitet 
 
3.2.1 Vurdering av kontorets resultat pr. 31.12.2013  
                                                                                                                

Kommunenr: 1926 
Styringsparameter 
Innbetalt skatt/avgift av sum krav siste år, fordelt på 
skatte-/avgiftsart  

Resultat pr. 
31.12.2014 Resultat-krav Diff 

Restskatt for personlige skattytere (2012) 100,00 96,3 3,7 

Forskuddsskatt personlige skattytere (2013) 100,00 99,0 1,00 

Forskuddstrekk (2013) 100,00 100,0 0,00 

Arbeidsgiveravgift (2013) 99,78 99,90 -0,12 

Restskatt (2012) Upersonlige 100,00 99,0 1,00 

Forskuddsskatt (2013) Upersonlige 100,00 99,9 1,00 

6.2 b) Innfordret Restskatt Person, av sum krav til 
innfordring siste år (inntektsåret 2012) 99,9 75,0 24,93 

 
Tabellen er sakset fra resultatrapporteringen pr 31.12.2014 fra Skatt Nord og viser at vi ligger 
bra an i forhold til kravet som var satt for vår kommune.  
Årsaken til restanse på arbeidsgiveravgift skyldes konkursbo. 
 
3.2.2 Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat 
 
Ingen spesielle tiltak i 2014. 
 
Vi har hatt 5 utlegg i 2014 hvor av 1 for en annen kommune.  Ingen tvangssalg men 2 
konkurser. 
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3.2.3 Omtale av spesielle forhold 
 
Vi har ikke ytt bistand til andre kontor i 2014 men antallet av skatte(lignings)-relaterte 
henvendelser til kontoret er fremdeles veldig mange. 
 
3.2.4 Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen 
 
Ingen spesielle tiltak. 
 

3.3   Særnamskompetanse 
 
Denne kompetansen er viktig i forhold til at man kan være raskt ute med tiltak der dette viser 
seg å være nødvendig. 
 

4.   Arbeidsgiverkontroll 

4.1  Organisering av arbeidsgiverkontrollen  
 
Dyrøy er med i Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll som består av kommunene Bardu, Målselv, 
Sørreisa, Tranøy, Torsken, Berg og Dyrøy. Ibestad har ikke fast avtale men kjøper tjenester 
etter behov. 
Det er administrativt råd (AR) i Midt-Troms som utgjør styre for kontrollsamarbeidet og som 
har arbeidsgiveransvar samt ansvaret for regnskap og budsjett. 
 
Skatteoppkreverne i medlemskommunene utgjør det faglige utvalget for kontrollørene. Det 
faglige utvalget velger selv leder for en 2 årsperiode. For 2014-2015 er det Målselv som 
innehar denne rollen. 
Kontoret er i kommunehuset i Sørreisa og hele 2014 har vært bemannet med 2 kontrollører. 
 

4.2  Planlagte og gjennomførte kontroller 
 
Antall planlagte kontroller for 2014:  2 
 
Som utgjør 4,3% av totalt antall leverandører av LTO i kommunen. 
 
 
Antall gjennomførte kontroller 2013:  2           
 
Som utgjør 4,34% av totalt antall leverandører av LTO i kommunen.  
 

4.3  Resultater fra arbeidsgiverkontrollen  
 
I de kontrollene som var gjennomført ble det avdekket mangler som resulterte i endringsforslag 
av økt inntektsgrunnlag med kr 91 422 og økt avgiftsgrunnlag med kr 58 845. 
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Vår dato Din dato Saksbehandler  Returadresse: 
Postboks 6310, 9293 Tromsø 15.2.2018  Nina Norø 

     

  800 80 000 Din referanse Telefon 

 skatteetaten.no  40802351 

 
 

   
Org. nr: Vår referanse Postadresse   
996250318 2018/87807  

     

Kommunestyret i Dyrøy kommune 

 

postmottak@dyroy.kommune.no  

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Dyrøy kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" av 8. 
april 2014. 
 
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at skattekontoret:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne 
er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011. 
 
Formålet med kontrollen er å avklare: 

 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar med 

gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

 

2. Om skatteoppkreveren 
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 Antall årsverk 2015 
0,60 0,71 0,55 
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3. Måloppnåelse 
Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2018. Skattekontoret har 
mottatt det etter fastsatt frist.  
 
Årsregnskapet for Dyrøy kommune viser per 31. desember 2017 en skatte- og avgiftsinngang1 til fordeling mellom 
skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 87 882 085 og utestående restanser2 på  
kr 1 568 157, herav berostilte krav på kr 0. 
 
Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2017 for Dyrøy kommune. 

 Resultatkrav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2016 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav for 

regionen 2017 
(i %) 

Restskatt personlige skattytere 2015 94,5 91,18 99,33 96,04 
Forskuddstrekk 2016  99,9 100,00 100,00 99,96 
Forskuddsskatt personlige skattytere 2016 98,8 98,34 100,00 99,26 
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2016 99,9 100,00 100,00 99,95 
Restskatt upersonlige skattytere 2015 99,0 99,95 86,50 99,06 
Arbeidsgiveravgift 2016 99,9 100,00 99,93 99,91 

 
Samlet vurderer skattekontoret at skatteoppkreveren har gode innkrevingsresultater i 2017. Skatteoppkreveren 
har gitt tilfredsstillende avviksforklaring for manglende måloppnåelse på skatteartene restskatt person 2015 og 
forskuddsskatt person 2016.  
 
Resultater for arbeidsgiverkontrollen 
Skatteoppkreveren for Dyrøy kommune er tilsluttet den interkommunale kontrollordningen Midt-Troms 
arbeidsgiverkontroll, sammen med kommunene Bardu, Berg, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.  
 
Resultater for den interkommunale kontrollordningen per 31. desember 2017 viser følgende i henhold til 
skatteoppkreverens resultatrapportering: 
 

Antall 
arbeidsgivere i  
kontrollordningen 

Minstekrav 
antall kontroller 
(5 % av 
arbeidsgiverne) 

Antall utførte 
kontroller i 2017 

Utført kontroll 
2017 (i %) 

Utført kontroll  
2016 (i %) 

Utført kontroll 
2017 region (i 
%) 

628 31 32 5,1 5,2 4,0 % 
 
Kontrollordningen har deltatt i tre ulike kontrollaksjoner, blant annet mot arbeidslivskriminalitet, med Skatteetaten. 
Kontrollordningen rapporterer å ha brukt 10 dagsverk i aksjoner/kontrollsamarbeid i 2017.  
 
 
Skattekontoret er tilfreds med at Midt-Troms arbeidsgiverkontroll har nådd målkravet for arbeidsgiverkontrollen i 
2017.  
 

 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren 
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for 
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  
 
Skattekontoret har for 2017 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap. 
 
Skattekontoret har i 2017 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for området innkreving, avholdt 
27. april 2017.  
 
Rapport er sendt skatteoppkreveren 10. mai 2017. Skatteoppkrever har gitt tilbakemelding på rapporten 23. mai 
2017. Rapport sendt skatteoppkrever 30. januar 2018, har svarfrist 19. februar 2018.  
 
 
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede interne 
kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  
 
 
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen og 
avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for 
skatteinngangen i regnskapsåret. 
 
Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg: 
 
 

 Skatteoppkreveren har ikke foretatt avstemming av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift ved å kjøre 
batch i forbindelse med periodisk avvikskontroll for 2017, og behandle eventuelle avvik. Dette er brudd på 
skatteoppkreverinstruksen § 5-1.2 samt skattebetalingslovens § 5-13 og folketrygdloven § 24-4. 

 
 Skatteoppkreveren må følge opp alle avvik som oppstår for arbeidsgiveravgift, samt følge opp brudd på 

forretningsregel 184 og 200 ved periodisk avvikskontroll for år 2015 og 2016. Dette er brudd på 
skatteoppkreverinstruksen § 5-1 punkt 2 jf. Skattebetalingslovens § 5-13 og folketrygdloven § 24-4 jf. A-
opplysningsloven. 
 

 
Skatte- og avgiftsinnkreving  
Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg: 
 

 Motregninger av kommunale krav må følge skattebetalingsloven § 13-1 nr. 1 og § 13-6 jf. ”Forskrift av 21. 
desember 2007 nr. 1766” § 13-6-1 og SKD-melding 9/04.  
 
Skatteoppkreveren har i etterkant av kontrollen gitt tilbakemelding om at de har innrettet seg etter 
pålegget. 
 

 Skatteoppkreveren må oppheve berostille av kravtypen restskatt for en gitt aktør slik at dette ikke er i strid 
med "Retningslinjer for berostillelse og avskrivning av skatter og avgifter med omkostninger" pkt. 2.2.1. 
 
Skatteoppkreveren har i etterkant av kontrollen gitt tilbakemelding om at de har innrettet seg etter 
pålegget. 
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Utover gitte pålegg anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt 
vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 
 
 
 
Med hilsen 

Marita Ryeng 
fung. avdelingsdirektør 
Avdeling Innkreving 
Skatt nord 
 
 Tove Nilsson 

 
 

Kopi til:  Kontrollutvalget for Dyrøy kommune 
Rådmann/administrasjonssjef Dyrøy 
kommune 
Skatteoppkreveren for Dyrøy 
kommune 
Riksrevisjonen 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/203 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 11.05.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Årsmelding 2017 Dyrøy eldreråd 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Eldrerådet 7/18 04.06.2018 
Kommunestyret 18/18 21.06.2018 

 

Vedlegg 
1 Årsmelding 2017 

 

Saksopplysninger 
Se vedlegg. 

Administrasjonens vurdering 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Utvalgsleders innstilling: 
Årsmeldinga godkjennes og sendes Dyrøy kommunestyret til orientering. 
 
 

  
  
William Melbye Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/203 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 11.05.2018 

 

ÅRSMELDING FOR DYRØY ELDRERÅD 2017 
 
 

Dyrøy eldreråd er et rådgivende organ for det kommunale- og det politiske styringsverket i 
kommunen, og skal ha framlagt for seg alle saker av særlig interesse som vedgår de eldre i 
kommunen.

Budsjett/regnskap og kommunedelplaner skal legges fram for rådet før formannskapet og 
kommunestyret vedtar disse.

Eldrerådet skal gi sitt syn på saker, som det arbeides med i kommunen og i det politiske 
organet, som kan ha innflytelse på den eldre befolkningens livskvalitet.

Etter intensjonen med oppretting av eldrerådene skal rådet også være en “igangsetter„ og 
“pådriver„ for å få fremmet saker som kan bedre den eldre befolkningens levekår både 
generelt og i forbindelse med spesielle saker som er under planlegging/arbeid i kommunen.

Videre kan eldrerådet på eget initiativ ta opp saker som vedgår de eldre i kommunen. 
Dette er avhengig av engasjement fra de enkelte medlemmene i rådet.

 
 
 
 

1. RÅDETS SAMMENSETNING: 

For valgperioden 2015-2019 består Dyrøy eldreråd av følgende representanter 
- 2017: 
 
Medlemmer: Personlige varamedlemmer: 
1. William Melbye 1. Ronald Kristiansen 
2. Kristine Fossmo 2. Ethel Eilertsen 
3. Marius Johansen 3. Halvor Arntsen 
4. Ingjerd Johansen 4. Ingebjørg Nordmo 
5. Kjærlaug Pedersen 5. Bjørg Dahl 

 
Ved konstituering av Eldrerådet 02.12.15 ble følgende valgt til leder og nestleder: 

 
Leder: William Melbye.  Nestleder: Ingjerd Johansen. 

 
Sekretær for eldrerådet er Kine Svendsen. 

 
 

46



2. BUDSJETT: 

 

3. MØTER: 

 Det har vært avholdt 3 møter i Eldrerådet, alle møter på møterom, kommunehuset: 
1.mars, 26.oktober, og 27.november. 

 

Møtedato: 1.mars 26.oktober 27.november 

1.medlem William 
Melbye X X X 

Personlig 
varamedlem 

Ronald 
Kristiansen    

2.medlem Kristine 
Fossmo X  X 

Personlig 
varamedlem 

Ethel 
Eilertsen  X  

3.medlem Marius 
Johansen  X X 

Personlig 
varamedlem 

Halvor 
Arntsen X   

4.medlem Ingjerd 
Johansen X  X 

Personlig 
varamedlem 

Ingebjørg 
Nordmo    

5.medlem Kjærlaug 
Pedersen X X X 

Personlig 
varamedlem 

Bjørg Dahl  X  
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Fra administrasjon møtte følgende: 
o Enhetsleder PLO Tove Utmo: 1.mars. 
o Enhetsleder Teknisk Geir Fjellberg: 1.mars. 
o Sekretær Kine Svendsen: 1.mars. 
o Rådmann Øystein Rørslett: 26.oktober. 
o Prosjektleder NU Karl Johan Olsen: 26.oktober. 
o Sekretær Katharina Smedsrud: 26.oktober. 
o Ordfører Marit A. Espenes: 27.november. 
o Enhetsleder PLO Noeline Goos: 27.november. 
o Sekretær Katharina Smedsrud: 27.november. 

 
Andre inviterte fra administrasjon som har møtt: 

o - 
 

 Regioneldrerådet for Midt-Troms: Ingen møter i 2017. 
 
 

4. DELTAKELSE PÅ KONFERANSER/KURS: 

 8. og 10.mai: Kurs i eldrerådsarbeid, Harstad. 
Følgende deltok: William Melbye, Bjørg Dahl og Kine Svendsen. 
 

 6. og 7.september: Eldrerådskonferansen 2017, Tromsø. 
Følgende deltok: Ingen deltok. 
 
 

 
5. SAKER 
Rådet har behandlet til sammen 7 PS saker med fattet vedtak. 
 

 PS 1/17 Referatsak 
 PS 2/17 Budsjett 2017/Økonomiplan 2017/2020 
 PS 3/17 Brukerråd i Dyrøy kommune – status 
 PS 4/17 Valg av løsning tilbygg og renovering av Dyrøy omsorgssenter 
 PS 5/17 Årsmelding 2016 Dyrøy eldreråd 
 PS 8/17 Referatsak 
 PS 11/17 Referatsak 
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6. HØRINGER/UTTALELSER: 

I tillegg har eldrerådet fått referert og drøftet tilsendte saker fra flere instanser. 
 

7. RÅDETS DELTAKELSE I RELATERTE PROSJEKTER/UTVALG 

- 

8. ELDRERÅDETS SATSNINGSOMRÅDER  

- 

9. ELDRERÅDETS ENGASJEMENT  

- 

10. EVENTUELT 

- 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/601 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 05.06.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Tilleggsavtale mellom Dyrøy kommune og Dyrøy Boligstiftelse 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 69/18 07.06.2018 
Kommunestyret 30/18 21.06.2018 
   

 

Vedlegg 
1 Brev Dyrøy kommune anmodning om tilleggsleieavtale. 31.05.18 
2 Kostnadssammendrag salg 5 boenhet_revidert 20.03.2018 

 

Saksopplysninger 
1. Historikk 

Prosjektet Dyrøy utleiebygg m/Dyrøy boligstiftelses boligprosjekt i 2. etg. har vært gjenstand for 
politisk behandling i flere runder, oppsummert som følgende: 
 
I K-sak 66/14 i møte 16.12.2014 ble det fattet slikt vedtak: 
  

1. Dyrøy kommunestyre går inn for bygging av en 2. etasje på Dyrøy Utleiebygg AS sin bygning – 
som prosjektert. 

2. Oppdraget som utbygger gis til Dyrøy Boligstiftelse. 
3. Støttefunksjon (til boligstiftelsen/rådmannen som daglig leder): Dyrøyseminarsenteret KF 

engasjeres. Kommunen bevilger kr 100.000 til oppdrag – se pkt. 4. 
4. Plankomite – med repr. fra Dyrøy kommune og Dyrøy Utleiebygg AS – i tillegg til boligstiftelsen 

utreder forslag til: 
a) Investeringer som knyttes direkte til leilighetene, herunder konsekvenser av trinnvis 

utbygging. 
b) Investeringer som knyttes til eksisterende utleiebygg. 
c) Investeringer knyttet til utearealer/sentrumsområdet. 
d) Finansieringsløsning (Husbanken/annet) basert på Hamarøymodellen. 
e) Husleieestimater/driftsmodell. 

5. Når oppgavene i pkt. 4 foreligger og før anbudsutlysning, legges sak fram for politisk 
behandling mht leie av leiligheter «for personer med spesielle behov». 

6. Byggherre knytter til seg nødvendig konsulentbistand i planfase/byggefase. I byggeperioden 
oppnevnes representant for kommunen og Dyrøy Utleiebygg som støtte for Boligstiftelsen. 
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Videre ble det i kommunestyremøte 15.12 16 sak 65/16 fattet slikt vedtak:  
 

1. Det vises til henvendelse fra Dyrøy Boligstiftelse av 24.11.16 og kommunal leie av 
leiligheter. Dyrøy kommune gir garanti om leie av 5 leiligheter a ca. 60 m2 ved IS-
utleiebygg i 20 år. Leilighetene framleies til vanskeligstilte. Det forutsettes at leiepris ikke 
avviker vesentlig fra beløp nevnt i Boligstiftelsens henvendelse.  

2. Kommunestyret delegerer til formannskapet å vedta detaljert kontrakt med utleier.  
3. Rådmannen bes sette i gang prosess for avdeling (salg) av andre kommunale boliger, jfr k-

sak: 38/13 Boligpolitikk i Dyrøy. Der det påpekes at vedlikeholdsbehovet og kostnadene på 
vedlikehold av boligmassen er økende.  

4. Dyrøy kommune stiller seg positiv til å inngå leiekontrakter med andre private aktører som 
kan bygge egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.  

 
I forbindelse med ovennevnte vedtak skrev rådmannen i saksframlegget:  
 
Dyrøy kommune sin visjon og målsetting iht. til kommeplanens samfunnsdel er: 
 «Dyrøy skal være en attraktiv kommune som skal tilrettelegge for bosetting og 
 næringsutvikling.» 
 
Videre står det som et tiltak: 
 «Satse på sentrum, og sentrumsnær boligbygging, men med fleksibilitet for de som 
 ønsker å bo spredt» 
 
Som et ledd å snu en negativ befolkningsutvikling er et av tiltakene:  
 «Tilrettelegge for et bedre fungerende utleiemarked» 
 
Dyrøy kommune har ikke en gjort en kartlegging utover det som tidligere er rettet mot unge i 
etableringsfasen. Rapporten påpeker: 
 
 Dyrøy kommune har (nesten) ingen nybygging. Svært få boenheter til leie på det privat 

markedet. 

Utvalget foreslo: 
 
 Utvalget foreslår at ombyggingen av den såkalte «Demas»-leiligheten gjennomføres som 

planlagt. Det vil gi flere små boenheter for de som har periodevise behov. Disse 
øremerkes unge. 
 

2. Status i dag 

Prosjektet Dyrøy utleiebygg m/Dyrøy boligstiftelses boligprosjekt i 2. etg. er i dag ferdig 
prosjektert og klargjort for anbudsforespørsel. Med grunnlag i kostnadsoverslag fra Plan Evo AS 
er prosjektet planlagt finansiert som følgende: 

1. Dyrøy utleiebygg AS – næringsarealer (1. etg), Lån i Kommunalbanken gitt med 
sikkerhet i kommunal garanti.  

2. Dyrøy Boligstiftelse – 12 leiligheter, finansiert gjennom lån/tilskudd Husbanken.  
3. Dyrøy Boligstiftelse – 5 leiligheter. Ikke finansiert. Forutsettes at disse selges før 

prosjektet er fullført. 
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I forbindelse søknad om byggelån er det klarlagt at det stilles krav fra bank om en form for 
sikkerhet rundt ovennevnte pkt. 3. I møte med Danske bank den 18. mai kom man frem til at en 
leieavtale med kommunen som trer inn dersom leilighetene ikke er solgt ved ferdigstillelse av 
prosjektet, vil være en akseptabel sikkerhet. Leieavtalen som legges til grunn for sikkerhet må 
dekke opp for finanskostnader og felleskostnader, samlet beregnet til kr. 720 000,- pr. år. 
 

Administrasjonens vurdering 
Angjeldende prosjekt er i sin helhet et svært viktig tiltak for både næringsutvikling og bosetting i 
Dyrøy kommune, og slik det fremkommer ovenfor - bearbeidet og behandlet gjennom flere 
runder over flere år. Rehabiliteringen av næringsdelen av prosjektet henger også tett sammen 
med Omstillingsprogrammet i Dyrøy – VOX, hvor dette vil være en viktig bidragsyter for å få på 
plass leietagere samtidig som programmets målsetting knyttet til etablering av arbeidsplasser er 
avhengig av tilgjengelige næringsarealer. Det er også slik at programmet allerede har bidratt til 
en mulig etablering i bygget når det står ferdig. Det er signalisert leie av det største arealet som 
pr. i dag står ledig. 
 
Når det gjelder boligsituasjonen i Dyrøy, så er det registrert et behov i markedet. Hvor stort dette 
samlet er, er vanskelig å fastslå. Men tilgjengelige kapasitet – i alle fall på leiemarkedet er en 
stor utfordring i kommunen. Både administrativ og politisk ledelse opplever stadig henvendelser 
om behov for leie, enten for aktuelle tilflyttere eller familier i kommunen som må flytte dersom 
det ikke løser seg med et akseptabelt botilbud.  
 
Den demografiske utviklingen ihht SSB statistikker viser at vi blir færre innbyggere, og av de 
flere eldre. Boligbehovet og type boliger vil kunne endres som følge av befolkningsutviklingen. 
Sentrumsnære leiligheter både for de unge og eldre vil kunne være attraktive. Dette er for øvrig 
en «trend» som viser seg også i andre kommuner i vårt område. På Sjøvegan er det etablert to 
nye leilighetsbygg over de siste 10-15 år som er fylt opp, og et nytt er under planlegging hvor 
forhåndssalg har vært veldig bra. I stor grad er det en litt eldre kundegruppe, som ønsker å selge 
enebolig for å flytte inn i en leilighet. Også i Salangen er leiebehovet betydelig større enn 
markedet. I Gratangen er det også etablert et leilighetsbygg som umiddelbart ble fylt opp og nye 
er under planlegging.  
 
Kommunen har tidligere vedtatt utbyggingen av boliger som da forplikte kommunen til inngå 
leieavtale av 10 leiligheter. Prosjektet ble planlagt som et OPS-prosjekt, men samarbeidende 
entreprenør greide ikke å finansiere sin del av prosjektet, og det vil derved ikke realisert som 
planlagt. Prosjektet baserte seg til en viss grad på bosetting av flyktninger, men grunnlaget bygde 
også på markedet for øvrig. De vurderinger som den gang ble gjort vil således være relevant i 
forhold til det behov som kommunen ønsker å bidra til å dekke og som sådan strekker seg inn i 
angjeldende prosjekt. 
 
Samtidig er det slik at Dyrøy kommune har strukket seg lang for å bidra til å realisere prosjektet. 
Det er stilt garanti for låneopptak for rehabilitering av næringsarealer i 1. etg., og det er allerede 
etablert leieavtale for 5 leiligheter i 2. etg. 
 
Rådmannen har betenkeligheter med å inngå økonomiske forpliktelser ut over det som allerede 
er etablert i prosjektet. Dette vil innebære at kommunens økonomiske handlingsrom vil bli 
svekket dersom boligene ikke blir solgt før ferdigstillelse. 
 
Rådmannen ser samtidig utfordringen med at mangelen på boliger innenfor dette segmentet, 
samt næringsareal vil kunne påvirke kommunens fremtidige utvikling på en svært negativ måte.  
Gjennomføring av prosjektet som tidsmessig planlagt er antagelig helt avhengig av en slik 
avtale. Alternativet er utsatt oppstart til etter at leilighetene er solgt. 
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Rådmannen ber på ovennevnte grunnlag formannskapet drøfte denne økonomiske risikoen opp 
mot behov for inngåelse av leieavtalen for å realisere boligprosjektet snarest. Alternativt utsette 
oppstart til leiligheter er solgt. 
 
Saken legges frem uten forslag til innstilling til kommunestyret. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
Tilleggsavtale mellom Dyrøy kommune og Dyrøy Boligstiftelse 
 
Behandling i Formannskapet – 07.06.2018:  
 
 
 
Saken legges fram i møtet og behandles som bordsak.  
  
Knut Arne Johansen og Haavard Danielsen er inhabil i saken.  
  
Forslag til vedtak Marit Alvig Espenes (AP):  
  
1. Som grunnlag for finansiering av lån i Danske bank for 5 leiligheter, forplikter Dyrøy 
kommune seg til å leie disse fra ferdigstillelse og frem til salg. 
2. Årlig leiesum begrenses oppad til kr.720.000,- for samtlige 5 leiligheter. 
3. Boligstiftelsen forplikter seg til å gjøre aktive salgsfremstøt for å selge de aktuelle 
leilighetene. Kommunen fritas for sine leieforpliktelser og ansvar i denne kontrakten ved salg av 
de samme leilighetene. 
 
Forslag til vedtak Kjell-Jostein Lillegård (SV):  
 
1.På bakgrunn av kommunens samlede økonomiske forpliktelser/garantier kan ikke Dyrøy 
kommune stille sikkerhet for byggelån på kr. 12 millioner. 
2. Dyrøy Boligstiftelse anmodes om å lyse ut anbud på byggeprosjekt, hvor forbehold om salg av 
inntil 3 leiligheter ligger til grunn for gjennomføring av prosjektet.   
3. Salgsprospekt legges ut. Ved salg av 3 eller flere enheter, garanterer Dyrøy kommune for leie 
av resterende leiligheter inntil kr. 288 000 inkl. felleskostnader pr. år.  
  
Lillegårds forslag til vedtak bifalt, 2 mot 1 stemmer.  
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Vedtak i Formannskapet  – 07.06.2018  
 
1.På bakgrunn av kommunens samlede økonomiske forpliktelser/garantier kan ikke Dyrøy 
kommune stille sikkerhet for byggelån på kr. 12 millioner. 
2. Dyrøy Boligstiftelse anmodes om å lyse ut anbud på byggeprosjekt, hvor forbehold om salg av 
inntil 3 leiligheter ligger til grunn for gjennomføring av prosjektet.   
3. Salgsprospekt legges ut. Ved salg av 3 eller flere enheter, garanterer Dyrøy kommune for leie 
av resterende leiligheter inntil kr. 288 000 inkl. felleskostnader pr. år.  
 
 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 
v/Rådmann 
Dyrøytunet 1  
9311 Brøstadbotn 
 
 

Forslag til tilleggsavtale mellom Dyrøy kommune og Dyrøy Boligstiftelse 
 

Dyrøy boligstiftelse har vært i dialog med finansieringsinstitusjon for å opprette byggelån 
med bakgrunn i leilighetsprosjektet i sentrum og den sikkerhet som er stilt.  
 
Dyrøy boligstiftelse og Dyrøy kommune har tidligere inngått leieavtale for 5 leiligheter på 20 
år. Banken har imidlertid økt kravet til sikkerhet og krever ytterligere garanti for resterende 
5 enheter som ikke inngår i Husbankens finansieringsportefølge. Disse enhetene er under 
prospektutarbeidelse og vil med det første legges ut for salg. I denne prosessen vurderes det 
hvorvidt en av disse som er en mindre leilighet, skal slås sammen med en av de øvrige til en 
stor leilighet (enten som separat utleiedel eller som utvidelse av eksisterende leilighet). 
 
Banken har signalisert behov for sikkerhet for inntil 650000,- per år, annuitetslån basert på 
kalkyler budsjetterte byggekostnader på 11.830.000,-. Et langsiktig lån på 12.000.000,- Og 
månedlige totale kostnader på 54166,-. Tidligere stipulerte felleskostnader er på om lag 72 
000,- per år for ovennevnte enheter.  
 
For å komme i mål med opprettelse av byggelån og videre arbeid, foreslår Dyrøy 
boligstiftelse følgende. 
 

1. På grunn av bankens krav til sikkerhet for å innvilge byggelån til leilighetsprosjektet i 
2. etg på Utleiebygget, stiller Dyrøy kommune seg som leietager av ytterligere 5 
enheter som ikke omfattes av tidligere inngåtte leieavtale.  

2. Samlet leiebeløp begrenses oppad til kr. 720 000,- inkl. felleskostnader pr. år. 
3. Boligstiftelsen forplikter seg til å gjøre aktive salgsfremstøt for å selge de aktuelle 

leilighetene. Kommunen fritas for sine leieforpliktelser og ansvar i denne kontrakten 
ved salg av de samme leilighetene. 

 
 
Brøstadbotn 31.05.18 
 
 
For Dyrøy Boligstiftelse 
Per Jensen/Styreleder      For Dyrøy kommune 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/477 

Saksbehandler: Kjell Sverre Myrvoll 

Dato: 14.06.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Årsoppgjør Nordavind Utvikling Dyrøy KF 20177 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Styret i Nordavind Utvikling KF 17/18 21.06.2018 
Kommunestyret 31/18 21.06.2018 
   

 

Vedlegg 
1 Årsmelding og Regnskap Nordavind Utvikling KF 2017 
2 Revisjonsberetning Nordavind Utvikling Dyrøy KF 2017 (003) 

 

Saksopplysninger 
Nordavind Utvikling Dyrøy KF er et kommunalt foretak som i sin helhet er eid av Dyrøy 
kommune.  
  
Styret i Nordavind Utvikling har hatt årsmelding og regnskap for 2017 til 1.gangs behandling i 
styremøtet 26.6.2018, og behandling av korrigeringer 7.6.2018 før den ble oversendt til KomRev 
Nord for revisjon.   
  
Revisjonsrapport fra KomRev Nord IKS følger vedlagt. Årsberetningen og årsregnskapet for 
foretaket har vært forelagt både revisjon og kontrollutvalget til deres behandling. 
Kontrollutvalgets vedtak legges frem i møte 
  
  
Viser for øvrig til vedlagte årsmelding og årsregnskap. 
 
 

Forslag til vedtak: 
1. Fremlagte forslag til årsmelding for 2017 for Nordavind Utvikling Dyrøy KF vedtas   

 
2. Årsregnskap for 2016 godkjennes med et driftsresultat som viser et merforbruk på kr   

547.757,- og et resultatmessig resultat med et merforbruk på kr 223 566,- 
 

3. Årets merforbruk på kr 223 556,- inndekkes ved bruk av Nordavind Utvikling Dyrøy KFs 
frie disposisjonsfond 

 

Styreleders innstilling: 
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Forslag til vedtak: 
1. Fremlagte forslag til årsmelding for 2017 for Nordavind Utvikling Dyrøy KF vedtas   

 
1. Årsregnskap for 2016 godkjennes med et driftsresultat som viser et merforbruk på kr   

547.757,- og et resultatmessig resultat med et merforbruk på kr 223 566,- 
 

1. Årets merforbruk på kr 223 556,- inndekkes ved bruk av Nordavind Utvikling Dyrøy KFs 
frie disposisjonsfond 

 

Styreleders innstilling: 
 
 
Årsoppgjør Nordavind Utvikling Dyrøy KF 2017 
 
Behandling i Styret i Nordavind Utvikling KF – 21.06.2018:  
 
 
 
 
 
Vedtak i Styret i Nordavind Utvikling KF  – 21.06.2018  
 
 
 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 
styreleder Daglig leder 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/181 

Saksbehandler: Unn-Tove Bakkevoll 

Dato: 13.06.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Årsregnskap og årsrapport 2017 pr 12.06.18 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 72/18 21.06.2018 
Kommunestyret 32/18 21.06.2018 
   

 

Vedlegg 
1 ÅRSREGNSKAP  2017 - endelig utgave 
2 ENDELIG årsmelding 2017 pr 12.06.18 

 

Saksopplysninger 
Rådmannen legger med dette fram Årsrapport og Årsregnskap for 2017. 
 
Avleggelse av årsregnskap med forskriftsbestemte og Kommunal regnskapsstandard nr. 6 
bestemte noteopplysninger skal ferdigstilles 15.02, slik at oversendelse årsregnskap, årsberetning 
og revisjonsberetning til departementet innen frist den 31.7. 
 
Avleggelse av årsregnskapet og Årsrapport 2017 ble ikke ferdigstilt innen frist. 
Administrasjonen leverte årsregnskap 2017 pr 21.03.18, og årsmelding den 15.05.18.  

Administrasjonens vurdering 
Administrasjonen har ble anbefalt av revisjonen om å åpne årsregnskap 2017, og inntektsføre to 
bundne fond den 01.06.18.  
 
Kvalifiseringsprogram-fondet på kr 443.000 var i sin tid gitt som øremerkede midler, og satt av 
på bundne fond. Midlene til dette formålet er etter 2011 gitt inkludert i statlig rammeoverskudd.  
 
Voksenopplæringen har hatt et bundet fond, som også oppstod for mange år siden som 
overføring av øremerkede midler. Også dette formålet har de senere år fått tilført statlig 
rammeoverskudd i kommunens totale rammeoverskudd.  
 
Administrasjonen fikk aksept av revisjonen til å foreta to andre korrigeringer som var blitt 
oppdaget årsregnskap 2017, gjeldende arbeidsgiverkontroll og pensjon. Betalt kostnad for 
arbeidsgiverkontroll 2017, ble korrigert inn på året 2017. Korrigering av pensjon tilknyttet 
Statens pensjonskasse ble foretatt. Totalt har dette medført et økt regnskapsmessig 
mindreforbruk for 2017. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Dyrøy formannskap tar framlagte Årsrapport og Årsregnskap 2017 for Dyrøy kommune til 
orientering. 

Ordførers innstilling: 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Dyrøy formannskap tar framlagte Årsrapport og Årsregnskap 2017 for Dyrøy kommune til 
orientering. 

Ordførers innstilling: 
 
 
Årsregnskap og årsrapport 2017 - pr 12.06.18 
 
Behandling i Formannskapet – 21.06.2018:  
 
 
 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 21.06.2018  
 
 
 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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DYRØY KOMMUNE 
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     Dyrøy kommune  
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2 UTTALELSE FRA LEDELSEN 
 
VEDRØRENDE DYRØY KOMMUNES REGNSKAPSAVLEGGELSE FOR 
2017 
 
Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Dyrøy 
kommune for året som ble avsluttet den 31. desember 2017 med det formål å 
kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentl ige gir en dekkende 
fremstil l ing i samsvar med lov, forskrif t og god kommunal regnskapsskikk. 
 
Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at:  
 
Regnskap og budsjett 
 

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

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

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

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

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

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

• De disposisjoner som ligger t i l grunn for årsregnskapet, er i samsvar med 
budsjettvedtak. 
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Bokføring 
• Vi har oppfylt vår plikt t i l  å sørge for ordentl ig og oversikt l ig registrering og 

dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og 
god bokføringsskikk i Norge.  

 
Opplysninger som er gitt  

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

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

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

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

• Alle transaksjoner er registrert og ref lektert i regnskapet. 
 

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

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

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

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

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

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

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

• Vi har regnskapsført el ler opplyst om alle forpl iktelser, både aktuelle og 
latente, og har i note ti l  regnskapet git t opplysninger om kommunens 
garantiansvar.  
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Eventuelle kommentarer i kulepunktene over (ev. henvisning ti l kommentarer i 
særski lt vedlegg): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brøstadbotn, 14.06.2018 
 

 
 
UNDERSKRIFTER: 
 
 
Brøstadbotn, 14.06. 2017 
 
 
 
 

 
 
Tore Uthaug 
Rådmann 

 
 
 

 
 
 
 
Unn-Tove Bakkevoll  
Økonomileder 
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3 INNLEDNING 
 
Regnskapet og årsmeldingen for 2017 ble formeldt oversendt KomRevNord AS den 
27. mars 2018. Revisjonen har før dette gjennomført en detaljert gjennomgang av 
årsregnskapet og hatt løpende dialog med administrasjonen under dette arbeidet. 
 
Regnskapet inneholder obligatoriske regnskapsopplysninger og noteopplysninger. 
Regnskapsoversiktene er på ti lsvarende nivå som budsjett for 2017. 
 
Med bakgrunn i kommunikasjon og de funn revisjonen fant i kommunens avlagte 
regnskap, ble kommunen oppfordret t i l gjenåpne årsregnskapet pr begynnelsen av 
juni 2018. Dyrøy kommune, ved administrasjon, har i dialog med revisjonen 
korrigert avlagt årsregnskap 2017.  
 
Drif tsregnskapet viser, etter de siste regnskapsmessige korrigeringer, et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 5.654.145,-. Som i al l hovedsak er t i lknyttet 
inntektsførte fondsmidler. 
 
Investeringsregnskapet viser et totalt f inansieringsbehov på kr 21.683.137,-,  mot 
et investeringsbudsjett på kr 13.245201.  
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4 REGNSKAPSSKJEMAER 
Budsjettet for 2017 ble vedtatt på ansvarsnivå. Av den grunn presenteres også følgende 
regnskapsskjemaer på totalt, men også på ramme- og ansvarsnivå tilknyttet regnskapsskjema 1B 
og ansvars- og prosjektnivå på regnskapsskjema 2B.  

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

 
UNDERSKRIFTER: 
 
 
Brøstadbotn, 14.06 2017 
 
 
 

 
 
 
Tore Uthaug 
Rådmann 

 
 
 
 

 
 
 
Unn-Tove Bakkevoll  
Økonomileder 
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4.1 Regnskapsskjema 1 A 
 

TOTALT FOR DYRØY KOMMUNE 

Driftsbudsjett 

Budsjettskjema 1A viser inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger som ikke knytter seg til 
bestemte formål. Videre vises renteutgifter, avdrag på kommunens innlån, avsetninger som ikke 
knytter seg til bestemte formål og overføringer til finansiering av årets investeringer. 
Budsjettskjema 1A viser også dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk og 
anvendelse av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk. Nettoen av postene i 
regnskapsskjema 1A betegnes «Til fordeling drift» og angir det beløp som står til disposisjon for 
drift av tjenesteområdene i kommunen. 
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4.2 Regnskapsskjema 1 B 
Budsjettskjema 1B viser hvor mye som er disponert til drift av tjenesteområdene i kommunen 
spesifisert på samme måte som kommunestyret har spesifisert budsjettet. Kommunen avgjør selv 
om tjenesteområdene skal gis netto- eller bruttobevilgninger. Er det i budsjettet gitt en nettoramme 
til et formål, skal også regnskapet rapportere nettoutgiftene til tjenesteområdet. Differansen 
mellom «Til fordeling drift» i budsjettskjema 1A og «Sum fordelt til drift» fra budsjettskjema 1B 
utgjør årets regnskapsmessige merforbruk eller mindreforbruk. 

TOTALT FOR DYRØY KOMMUNE 

 

PR RAMME 

 

På de neste siden fremkommer økonomiskjema 1B pr ansvar. Jfr. årsberetningen s. 31, viser 
brutto driftsresultat pr rammeområde som følgende, da statlige rammeoverføringer, skatt m.m. jfr. 
ramme 9, ikke er fordelt i regnskapet: 
 

  
 
Dette er hva administrasjonen i Dyrøy kommune styrer etter.   
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4.3 Regnskapsskjema 2 A 
 

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

 

 

4.4 Regnskapsskjema 2 B 
 

 

Dette tilsvarer sum investeringsutgifter i driftsregnskapet.  
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Dyrøy kommune har pr 2017 ikke budsjettert på prosjektnivå. Kommunen har imidlertid 
regnskapsført følgende på prosjektnivå av kr 18.916.895,-: 
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111



     Dyrøy kommune  
 
 

27 
Årsregnskap 2017 
 

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

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

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

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

Type 
virksomhet 

Type enhet Kontor- 
/vertskommune 

Dyrøyseminarsenteret KF Konsulent 
 

Kommunalt foretak Dyrøy kommune 

 
 
Dyrøyseminarsenteret KF avlegger selvstendige regnskaper som ikke inngår i kommunens 
bevilgningsregnskap. Særregnskapene behandles av Dyrøy kommunestyre. 
 
Dyrøy kommune har videre organisert to selvstendige virksomheter. Dyrøy Boligstiftelse og Dyrøy 
Utleiebygg AS. Kommunen er også hovedeier i Dyrøy Energi AS (61,85 % pr 31.12.2017).  
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5.2 Note 1  Endring i arbeidskapital 
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5.3 Note 2  Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor 
 

 

5.4 Note 3   Pensjoner 
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5.5 Note 4   Anleggsmidler 
 

 
 
Ved nedskrivning av anleggsmidler skal det opplyses om forutsetningene som er lagt til grunn for 
nedskrivningen, herunder årsak til nedskrivning og hvordan virkelig verdi er fastsatt. 
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5.6 Note 5   Aksjer og andeler i varig eie 
 

 
 
Kommunen hefter ubegrenset for en andel av forpliktelsene til interkommunale selskap tilsvarende 
kommunens eierandel i selskapet, jfr IKS-loven § 3. 
Det skal opplyses om kommunens ansvar for gjeld i IKS dersom det er sannsynlig at kommunen 
må dekke selskapets forpliktelser. 
 
Eventuelt tilleggsopplysninger dersom det er vesentlige endringer gjennom året i for eksempel 
selskapsstruktur, eierandel, omdanning, fusjon/fisjon, kjøp/salg av eierandeler mv. 
 
Dersom bokført verdi er nedskrevet i løpet av året, gis opplysninger i samsvar med KRS nr. 9, jf. 
punkt 3.1.2 nr. 4. 
 
 
5.7 Note 6   Salg av finansielle anleggsmidler  
 
Ved salg av kommunens aksjer klassifisert som anleggsmidler er en andel av salgsinntekten 
regnet som avkastning på innskutt kapital og inntektsført som løpende inntekt i driftsregnskapet. 
 Avkastningen er beregnet som det kommunen iht. aksjeloven § 8-1 kunne fått i utbytte i 
salgsåret basert på selskapets avlagte regnskap for foregående år.  
 
Det er ikke solgt anleggsmidler i løpet av 2017. 
 
 
 
 

Henvisning Balanseført Balanseført 
Selskapets navn balansen 31.12.2017 31.12.2016
INKO (5) 2211504 1 250                 1 250                 
Dyrøy Utleiebygg AS 2211505 50 000               50 000              
Troms Adventure AS 2211506 21 000               21 000              
Kveøyforbindelsen AS (4) 2211507 1 000                 1 000                 
Biblioteksentralen AS (2) 2211508 600                     600                    
Senja Avfallselskap 2211510 157 850             146 600            
Nord-Norsk Hestesenter (3) 2211512 1 500                 1 500                 
Dyrøyhallen (60) 2211513 6 000                 6 000                 
Arvid Hansens Minnest 2211515 35 000               35 000              
Egenkapitalinnskudd - KLP 2211516 4 965 257         4 430 618         
Dyrøy Energi AS 2211517 859 000             759 000            
Studiesentret Finnsnes AS 2211520 6 909                 6 909                 
Senja Næringshage AS 2211522 50 209               50 209              
Astafjord Vekst AS 2211523 125 000             125 000            
Komrev Nord 2211524 35 000               35 000              
Sum 6 315 575         5 669 686         
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5.8 Note 7   Langsiktig gjeld 
 

  

 

5.9 Note 8   Avdrag på lån 
 
Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler 
Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) § 50 nr. 7, ved å beregne 
minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel. Avskrivningene beregnes som sum langsiktig 
gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf. koml § 50 nr. 1 og 2) mulitplisert med årets avskrivninger i 
driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer 
avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler. 
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123



     Dyrøy kommune  
 
 

39 
Årsregnskap 2017 
 

5.10    Note 9   Kommunens garantiansvar 
 

 
 
 
5.11    Note 10  Andre vesentlige forpliktelser 
 
Dyrøy kommune har ingen langsiktige forpliktelser utover langsiktig gjeld som har vesentlig 
betydning for kommunens driftsregnskap fremover. Dette gjelder eksempelvis leasingavtaler, 
langsiktige leieavtaler og avtaler om drift av kommunale tjenester. 
 
 
5.12    Note 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi 
 
Det skal gis informasjon om finansielle eiendeler og forpliktelser som siden første gangs 
balanseføring har vært gjenstand for to eller flere endringer i avtalevilkår, hvor hver enkelt endring 
ikke har vært vurdert å utgjøre en vesentlig endring av avtalevilkårene. 
 
Dyrøy kommune har ingen slike eiendeler eller forpliktelser pr 31.12.2017. 
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5.13   Note 12   Fond 
 

 
 
    
5.14    Note 13   Strykninger 
 

 
 
 
5.15   Note 14  Endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsmessig merforbruk 
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5.16    Note 15   Kapitalkonto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

126



     Dyrøy kommune  
 
 

42 
Årsregnskap 2017 
 

5.17 Note 16 Investeringsprosjekter 
 

 
 
 
5.18    Note 17   Selvkostområder 
 
Dyrøy kommune har siden 2013 opparbeidet fondsavsetning på selvkostområdene. Høsten 2016 
ble ekstern konsulent leid inn for å se på beregningene på selvkostområdene og mulige 
regnskapsmessige feilføringer gjeldende kostnader, på disse områdene. Beregninger konkluderte 
med at det i årene 2011-2015 kunne påvises for lite kostnadsføring på selvkostområdene. Dette 
medførte at Dyrøy kommune kunne tilbakeføre en del av de avsatte, bundne fondsmidlene, tilbake 
til frie fondsmidler i 2016. Videre har Dyrøy kommune fremførbare «underskudd» på 
selvkostfondene avløp og slam.  
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5.19    Note 18 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter    

balansedagen 
 
Ingen kjente forpliktelser, betingede eiendeler eller kjente hendelser etter balansedagen. 
 
 
5.20    Note 19 Spesifikasjon av vesentlige poster og transaksjoner 
 

 
 
5.21    Note 20 Virkning av endring av regnskapsprinsipper m.m. 
 
Virkning av endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere 
års feil. 
 
Virkningen av endring i regnskapsprinsipp og vesentlige estimatendringer skal opplyses om i note. 
Det samme gjelder dersom korreksjon av tidligere års feil er av vesentlig betydning for å 
bedømme kommunens resultat eller stilling. 
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5.22     Note 21 Etablering/avvikling av KF 
 
Dyrøy kommune har verken etablert eller avviklet kommunale foretak i 2017. 
 
 
5.23    Note 22  Fordringer og gjeld til kommunale foretak, samarbeid 
 

 
 
Gjennomgang av regnskapet mellom kommunalt KF og Dyrøy kommune, ble gjennomført i 2017, 
for årene 2015 og 2016. Dette medførte en reduksjon i fordringene med kr 4.383.797. Samtidig ble 
det gjennomført et oppgjør tilknyttet gjeld fra 2012, 2015 og 2016, med totalt kr 989.525. Den nye 
fordringen gjelder i hovedsak oppgjør av pensjon.  
 
 
5.24    Note 23    Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 
 
Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven (koml) § 27 skal inngå i 
årsregnskapet til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Årsregnskapet omfatter 
regnskap for slike samarbeid jf. regnskapsforskriften § 12 nr. 3, og utgjør følgende beløp: 
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1 Rådmannens kommentar 
Aller først, takk til alle ansatte! 
2017 har vært et utfordrende år for kommunens organisasjon. På tross av den 
organisatoriske uro som eksisterte i store deler av 2017, så har de ansatte leverert, 
bidratt og strukket seg langt hver dag. Vi er en liten organisasjon som skal løse mange 
oppgaver som krever kompetanse og erfaring. Det er de ansatte som er det viktigste 
verktøyet for at vi lykkes med å levere gode tjenester. 
Grenseløs samhandling var tema på et vellykkede Dyrøy seminar 2017, og dette har 
også vært fokus i organisasjonen. Det blir viktig å skape endringsdyktig organisasjon 
som har gjennomføringskraft. Dialog og medvirkning internt og eksternt er viktig for 
finne gode løsninger. En drifts- og organisasjons gjennomgang fase 1 ble iverksatt men 
endelig organisering er ikke vedtatt. Behovet for en funksjonell organisering i henhold 
til alle de komplekse oppgaver en kommune er ansvarlig for å løse, er klart tilstede. 
Utfordringen vil i 2018 være å finne en hensiktsmessig organisering innenfor de gitte 
stramme økonomiske rammer som vi har 

Likevel har, vil og må Dyrøy endres! 
Vi har i 2017 fått nye medborgere som skal integreres og bosettes. Det bidro til vedtak 
om nye boligprosjekter. 
Det har vært behov for renovering av deler av omsorgssenteret, og et gledelig vedtak for 
beboere og de ansatte ble fattet. Deler av bygget skal rives og erstattes med ny fløy. I 
tillegg skal det settes opp omsorgsboliger. 
Vi registrere at nye krav til tjenesteleveransen og oppgaver innebærer endringer og 
omstillinger som vil omfatte hele kommunen – samfunnsområdet, velferdstjenestene og 
kommuneorganisasjon. Planverket er viktige styringsverktøy for både politikere og 
administrasjonen. Arbeidet med areal plan pågår, og vil bli sluttført i 2018. 
Digitalisering vil kreve mye av oss som organisasjon, men som vil være en forutsetning 
i den videre drift. Interkommunale prosesser innenfor dette felt er dratt i gang, og vil 
fortsette i 2018. 
Fremtidens kommuneøkonomi forventes å bli strammere som følge av endringer i 
økonomien, flere eldre og færre i yrkesaktiv alder.  For å ha det nødvendige 
økonomiske handlingsrom, samt en bærekraftig økonomi, vil dette stille store krav til 
oppfølging av rutiner, lederskap og prioriteringer. Dette gjelder alle ansatte og politikere 
i tiden fremover. 
Rådmannen levere et positivt resultat også i 2017 med kr 5.654.145,-. 
Totalt utgjør disposisjonsfondet kr 2,8 millioner pr. 31.12.17, før avsetning fra 
regnskapsmessig mindreforbruk 2017. Selvkostområdet vann, avløp, slam og 
renovasjon ble valg ut og kontrollert 5 år tilbake i tid, noe som resulterte i overføringer 
fra bundne fond over til frie fondsmidler. Rådmannen ser at økt fokus på internkontroll 
er viktig og nødvendig. 
Ut fra SSB`s prognoser så vil innbyggertallet i Dyrøy går ned de neste 10-15 årene, og 
vi blir stadig flere eldre og færre i arbeidsfør alder. En økende gjeldsbelastning 
reduserer vårt økonomiske handlingsrom. Kommunens økonomiske situasjon vil 
framover være krevende og det er derfor ikke grunn til å dempe kravet til oppfølging, 
effektivisering og innovasjon i årene som kommer. 
Hovedmålene er: gode og likeverdige, helhetlig og samordnede tjenester, samt 
tilstrekkelig kapasitet, relevant kompetanse, tilstrekkelig distanse og effektiv 
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tjenesteproduksjon. 
  

2 Innledning 

 
Børingsvatnet 
Dyrøy kommune ligger i Troms fylke og har 1165 innbyggere. Kommunen består av 
Dyrøya og fastlandet innenfor og strekker seg over 288,61 km2. Per i dag er det ca 1200 
innbyggere i kommunen. Hele regionen bestående av 30 000 innbyggere i en times 
omkrets, er et potensielt arbeidsmarked. Det eksisterer et godt regionalt samarbeid, bl.a. 
tilbyr kommunen interkommunale tjenester. 
En av de største utfordringen for kommunen er folketallsutviklingen. Stabilisering av 
folketallet er sterkt i fokus, noe arealplanen vil kunne være med å påvirke i framtiden. 
Prognosene på befolkningsfremskrivning er hentet fra normal prognose i Statistisk 
sentralbyrå. 
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Etter en jevn tilbakegang, svinger folketilveksten styrt av nettoflytting i aldersgruppen 
20-29 år. 

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

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

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

 
Samfunnsplan for Dyrøy kommune vedtatt KS 20.4.2015 
Hovedmål 

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

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

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

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

fokus på intern oppgaveløsning og interkommunalt samarbeid. 

Dyrøy kommune – viktige satsningsområder 

Område Kort sikt Lang sikt 

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

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

Vannanlegg Forbedring av vannkvalitet Utbedring av lekasjer i 
hovedledning 
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Dyrøy kommune – viktige satsningsområder 

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

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

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

Legge til rette for økt integrering i 
lokalsamfunnet 

Utvikle helsesektorens 
omsorgstrapp 

Etablere tilbud  forebyggende 
hjemmebesøk 

Videreutbygge hverdags-
rehabiliteringstilbud 

Kommunale veier Fortsette vedlikehold kommunale 
veier Økonomiplan – vedlikehold veier 

Elektronisk arkivsystem Investering i oppgradering Ephorte 
til Elements 

Gjennomgå behov for økt 
digitalisering 

Strategisk kompetansestyring På alle nivå - sikre rekruttering med 
rett kompetanse 

Tilpasse tjenestetilbudet og 
kompetanse i hht gjeldende krav og 
føringer 

  
  

Dyrøy kommune – viktige utfordringer 

Område Kort sikt Lang sikt 

Drifts- og tjenestetilbud 

Tilpasse dette iht lovkrav, behov og 
økonomi. 3 kommunalsjefer. 
Vurdering av økt interkommunalt 
samarbeid 

Dreie fordelingen av tilgjengelige 
ressurser i forhold til fremtidige 
behov 

Premieavvik Nedbetaling Fjerning av premieavviksfond 

Store investeringer Opptak av lån, som gir redusert 
økonomisk handlingsrom 

Bærekraftig økonomi i hht 
oppgaver 

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

Astafjord Vekst AS Økt samarbeid Etablering av Miljøstasjon 
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3 Politisk sektor 

 
I løpet av 2017 er det blitt avholdt følgende antall møter og behandlet saker i utvalg: 

Utvalg Ant. møter Ant. saker 

Kommunestyret 6 76 

Formannskapet 15 130 

Plan og natur 7 46 

Oppvekst og omsorg 4 23 

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

• Administrasjonsutvalget 
• Arbeidsmiljøutvalget 
• Klientutvalg - ikke aktivt 
• Viltutvalget  
• Eldrerådet 
• Rådet for de med nedsatt funksjonsevne - felles råd med Sørreisa kommune 
• Ungdomsråd 

Utfordring: 
Kvalitessikre; samordne  og effektivisere saksbehandlingen i administrasjon før og etter 
vedtak. 
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Mål 
Tjenesten skal tilrettelegge for politiske styringsprosesser og sikre at de folkevalgte har 
gode arbeidsvilkår og gode beslutningsgrunnlag. Vedta nytt delegasjons- og 
hovedreglement som bidrar til organisatorisk effektivitet, rask saksbehandling og 
hensiktsmessig delegering basert på tillit. Det har vært kjørt en prosess i 2017, med bred 
høring og folkevalgtsopplæring. 
 
 

4 Innbyggere og folketall 
Troms fylke hadde 166 499 innbyggere ved utgangen av 2017. Dette var en økning på 
867 innbyggere fra 2016, eller 0,52 %, noe som er lavere enn året før. Til 
sammenlikning utgjorde veksten på landsbasis siste år 0,71 %. 
Fylkesmannen har utarbeidet en kort rapport som viser folketallsutviklingen. I Troms 
har Torsken kommune hatt høyest prosentvis befolkningsvekst med 2,39 % siste år, 
fulgt av Dyrøy med 2,37 % og Tromsø med 1,47 %. Alle disse 3 kommunene hadde 
større befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet (0,71 %). Størst prosentvis nedgang i 
folketall i 2017 var det i Kvæfjord (-1,94 %), Storfjord (-1,80 %) og Skånland (-1,77 
%). 

 
Følgende oversikt gir mer informasjon om hvordan denne økningen har gitt seg utslag i 
Dyrøy kommune: 

 
Når man ser på alderssamensetningen i befolkningen ut i fra disse tallene, viser dette 
følgende, hvor man nå ser økningen av antall eldre i Dyrøy kommune, passerer den 
unge befolkningen i en oppadgående kurve: 
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Tabellen under viser folketallet i kommunene i Troms ved inngangen til 2017, pr 
utgangen av hvert kvartal i 2017, og endringen i 2017 sett under ett. Grønn farge 
indikerer vekst, mens rød farge illustererer nedgang. 
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I Troms fylke viser tabellen nedenfor hvordan befolkningsutviklingen pr kommune har 
vært sammensatt i 2017. Når man ser på befolkningsutviklingen i vårt område viser 
tallene som følgende: 

 
En av de største utfordringen for kommunen er folketallsutviklingen. Stabilisering av 
folketallet er sterkt i fokus, noe arealplanen vil kunne være med å påvirke i framtiden. 
  
Prognosene på befolkningsfremskrivning er hentet fra normal prognose i Statistisk 
sentralbyrå. 
Etter en jevn tilbakegang, svinger folketilveksten styrt av nettoflytting i aldersgruppen 
20-29 år. 
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5 Næringsutvikling 
Mål 
Dyrøy skal være attraktiv gjennom stedsutvikling, næringsutvikling, trivsel og 
bærekraftig forvaltning av naturressurser. 
Retningslinjer for praktisering av «kommunalt utviklingsfond i Dyrøy kommune» ble 
vedtatt i Kommunestyremøte 05.10.04. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av 
retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms, vedtatt i fylkeskommunens plan- 
og næringsutvalg 7.4 2003. All bruk av næringsfondsmidler registreres i eget program, 
og rapporteres til kommunal- og Regionaldepartementet innen utgangen av januar hvert 
år. De fører dermed tilsyn for at bruk av fondet skjer ihht. vedtekter. 
I 2017 fikk Dyrøy kommune ikke bevilgning til kommunalt næringsfond. Overføringer 
til Regionalt næringsfond forfalt fom. 2016. 
 

 
 
 

Fondsbeholdning 
Tilskudd føres løpende ihht. framdrift i prosjektene. Av innvilgede tilskudd i 2017 (kr. 
1.369.658,-) er kr. 701.190,- utgiftsført i -17. Kr. 668.468,- er bevilget i 2017 men ikke 
utbetalt pr. 31.12.17. Saldo - disponibelt beløp pr. 1.1.18 er ca. kr. 786.000,-. Da er 
imidlertid ikke renteinntekter på fondet 2017 godskrevet. 
Likeledes vil prosjekter som ikke er gjennomført eller gjennomført i et mindre omfang 
enn først antatt, bli avsluttet og innvilget beløp/gjenstående midler tilbakeført fondet 
som disponible midler. 
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Noen kommuner har valgt å kunngjøre midler over næringsfondet med frister for å 
fremme søknader, og der vedtak skjer 1 – 2 ganger pr. år. Dyrøy kommune har valgt en 
fortløpende behandling av næringsfondssøknadene uten søknadsfrister. Med dette 
oppnår vi en rask behandling i tråd med næringslivets behov for raske avklaringer. 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

tjenester til beste for brukerne 
• Rekruttering 
• Arbeidstidsordninger 
• Kontinuerlig vurdering av organisasjonsstruktur 

  

Organisasjonen 
Dyrøy kommune har formelt to beslutningsnivå som består av rådmannen og 8 
enhetsledere. Kommunestyret vedtok høsten 2017 ny organisering, hvor 3 
kommunalsjefer for 3 rammeområder inngår på rådmannens beslutningsnivå. 
Organisasjonskartet arbeides videre med i 2019. Enhetene er tjenesteytende enheter som 
har fått delegert selvstendig ansvar og myndighet innenfor eget budsjett for å drifte 
enheten så effektiv som mulig, samt gi best mulig service. Rådmannen ivaretar fortsatt 
enhet helse, hvor også interkommunale tjenester som bl.a. barnevern, 
legetjenester/legevakt og DMS er underlagt. 
Enhetslederne for enhetene har i stor grad handlefrihet når det gjelder drift, personal og 
økonomi. Enhetslederne for enhetene rapporterer direkte til rådmannen. Det kreves stor 
grad av samarbeid og direkte dialog. 
For å bistå både rådmannen og enhetslederne er organisasjonen knyttet sammen med 
stab/støtteenheter (fellestjenester) som personal, økonomi og fellesenheter. 
Personal/servicetorg/IKT og økonomi er også enheter. Det kreves stor grad av 
samarbeid og direkte. 
Enhetsleder for kultur og fritid ble valgt til ordfører i 2015. Stillingen var delvis besatt i 
2017, men arbeidsforholdet opphørte høsten 2017.  Rådmannen har pr 2017 ivaretatt 
denne stillingen. Kommunen hadde totalt 101,8 årsverk fordelt på 132 faste stillinger. 
Det er ansatt to nye kommunalsjefer, men disse stillingene er ikke med i denne 
oversikten, da disse begynte pr 01.01.18 i sine stillinger. 

 
Kommunen har en godt voksen alderssammensetning, og vil om noen få år få 
rekrutteringsutfordringer. Dyrøy kommune har siste år økt antall stillingshjemler med 
stillingsstørrelse 100 % stilling. Brannmenn ble i 2016 ansatt i 15 faste, små 
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stillingsstørrelser. 
De fleste deltidsstillinger finnes i pleie- og omsorgstjenesten (PLO) og skole- og 
fritidsordningen (SFO), samt 12 stillinger innen brannvern i 0,5 % stillinger. I PLO 
jobbes det med å øke deltidsstillingene i forbindelse med turnus og gjennom prosjektet 
«På bedringens vei». Rådmannen vil sammen med de tillitsvalgte ha et økende fokus på 
heltidskultur. 

HMS 
Handlingsplan for IA 2015-2018 ble behandlet og vedtatt i AMU i 2015. Innholdet gir 
føringer på satsningsområder i kommunen. Utvikling og implementering av en 
helsefremmende arbeidsplass, økt nærvær, forebygging og dialog. I tillegg ble det 
utarbeidet nye rutiner: Oppfølging av ansatte med helseplager. En tydelig ledelse, 
nærhet til ansatte og en god dialog med organisasjonene og vernetjenesten er viktige 
forutsetninger i dette arbeidet. Prosjektet «Sammen om en bedre kommune» hadde 
fokus på økt nærvær og bedre arbeidsmiljø. Prosjektet ble avsluttet i 2015. Rådmannen 
har faste møter med de hovedtillitsvalgte og hovedvernombud. 

 
Arbeidsmiljøutvalget 
Arbeidsmiljøutvalget gjennomførte 4 møter og behandlet 22 saker i 2017. Utvalget 
består av 10 medlemmer. Fra arbeidsgiversiden 5 politikere og fra arbeidstakersiden 4 
tillitsvalgte samt hovedverneombud. Arbeidsgiversiden hadde leder i 2017. Kommentar 
fra arbeidstilsynet vedrørende sammensetning av arbeidsmiljøutvalget: Det er ikke et 
forbud mot at politikere kan sitte i et AMU, men det antas forutsetningsvis at aktuelle 
politikere har et ansettelsesforhold i virksomheten. 
Det er innsendt 13 avviksmeldinger som har vært innmeldt til AMU i 2017, og 
behandlet under faste saker.Det har vært 7 varslingssaker behandlet i varslingsgruppa i 
2017. Disse er av gruppa definert som avvik eller klage på ledere. 
Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn i april 2016 ved teknisk enhet, brann, som resulterte 
i 5 pålegg. Arbeidstilsynet ba kommunen om å gjennomføre tiltak for å redusere risiko 
og for å hindre/redusere kjemisk eksponering, lage planer for tiltak og bistand, i 
forbindelse med kjemisk helsefare og personlig verneutstyr - brannenheten. Videre er 
det gitt varsel om 2 pålegg tilknyttet kartlegging og risikovurdering av verneombudets 
rådgivning. Et pålegg gjeldende handlingsplan for etablering av garderobeanlegg med 
ren og skitten sone, ble lukket i 2016. 
Det planlegges bygging av nytt oppholdsrom som tilfredsstiller kravene i 2017 med 
iverksettelse i 2018. 

 
Bedriftshelsetjenesten 
Kommunen har et samarbeid med Bedriftshelse Nord på Finnsnes. Det har vært planlagt 
14 hendelser og utført 93,95 tjenester fra BHT på vegne av Dyrøy kommune. Alle 
lovpålagte arbeidstakere er innmeldt i bedriftshelsetjenesten. I 2017 ble det kjøpt 
tjenester fra BHT helseundersøkelse for brannmenn og uteseksjon, årlige 
helseundersøkelse for røykdykkereog vernerunde. BHT har deltatt på 2 
arbeidsmiljøutvalgsmøter. 4 personer har deltatt på 40 t HMS kurs våren 2017. Videre 
er det gitt ca. 6 tilbud bistand fra BHT i forbindelse vernerunder, kurs og møter. Det 
utarbeides årsrapport til AMU over HMS arbeidet i kommunen som ble behandlet i 
AMU 15.02.18. 
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Arbeidslivssenteret NAV (IA) 
Dyrøy kommune mottok IA-prisen for 2016. Midler fra IA prisen ble brukt til felleskurs 
med Fagforbundet «Enda bedre sammen» for alle ansatte i Nordavindshagen. 
Det har vært gitt bistand i ulike enkeltsaker. Det er avholdt 4 møter i tillegg til møter på 
enhetene. Videre er det gikk råd- og veiledning, tilrettelegging, forebygging og gitt 
orientering om tilskuddsordninger i NAV. Også tilbud om kurs innen IA-arbeid er gitt. 

 
Nærvær 2013 - 2017 
I våre dokumenter og handlingsplaner er det nå vedtatt å bruke nærvær i stedet for 
begrepet fravær. Hensikten er økt fokus på forebygging og tilrettelegging, samt tidlig 
dialog mellom leder og ansatt. Et virkemiddel har vært å utarbeide helsefremmede 
handlingsplaner. Hensikten med økt nærvær er at vi som organisasjon skal kunne levere 
gode tjenester, skape et godt og sunt arbeidsmiljø og ha effektiv drift. Kommunen har 
som målsetting å øke nærværet til 94,5%, noe som ikke er oppnådd i 2017. 
Sykefraværstatistikk viser 7,95 % totalt sykefravær i 2017, noe som er en økning på 
1,25 % fra 2016. 

Nærvær 2011-2016 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 

Egenmelding 1,2 % 1,1 % 1,9 % 0,9 % 1,4 % 

Sykemeldt 0-16 dgr 0,8 % 1,7 % 1,7 % 0,8 % 0,9 % 

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

Totalt sykefravær 11,3 % 13,3 % 9,2 % 6,7 % 7,95 % 

 

Kompetanseutvikling 
Nordavind Utvikling har på vegne av Dyrøy kommune utarbeidet en grovskisse for 
strategisk kompetanseplan for Dyrøy kommune som må jobbes videre med på 
kommunalsjefnivå/enhetsnivå. Arbeidet omfatter også revidering av kommunens 
vedtatte opplæringsplan. Det skal utarbeides kompetanseplaner for hver enkelt enhet, 
hvor behovet for kompetanseheving/utvikling kommer fram. PLO har utarbeidet 
kompetanseplan for perioden 2012-2017. 
Lokale lønnsforhandlinger i 2017 ble gjennomført i henhold til vedtatt lokal 
lønnspolitikk for lokale forhandlinger for Dyrøy kommune. Sentralt lønnsoppgjør i 
h.h.t. gjeldende HTA. 
Opplæringstiltak 2017: 

• Lederutviklingsprogrammet - helsefremmede ledelse 
• IA-samling «Enda bedre sammen»  

 
Seniorpolitiske tiltak 
Dyrøy kommune skal ha et livsfaseperspektiv som skal inngå som en del av Dyrøy 
kommunes personalpolitikk og i det systematisk forebyggende arbeidet. 
Medarbeidersamtaler skal benyttes for å følge opp livsfaseperspektivet, samt oppfølge 
delmål 3 i IA-avtalen. 
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Rekrutteringsarbeid 
Dyrøy kommune har hatt økt fokus på rekruttering og rekrutteringsprosessen i 2017. 
Det har vært 19 utlysninger som omfatter et større antall stillinger. Det ble tatt inn 2 
lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget i 2017. 

 
Sommerjobb for ungdom 
Sommerjobber i Dyrøy kommune lyses ut eksternt. Skoleelever hjemmehørende i 
Dyrøy prioriteres forutsatt at disse innehar de nødvendige kvalifikasjoner. Det foretas 
ansettelse i h.h.t. vedtatte retningslinjer. Antall ferievikarer tas inn i h.h.t. enhetenes 
budsjett. Det var ansatt 6 ferievikarer på teknisk uteseksjon/renhold og 26 i pleie- og 
omsorg enheten. 

 
Æresbevisninger 2017 

• Ansatte som har sluttet etter 10 år (glassrev): 1 person 
• Ansatte som har jobbet i 30 år (bankremisse 2.500,-): 2 personer 
• Ansatte som har jobbet i 15 år (glassrev): 2 personer 
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7 Årsberetning 
I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning og GKRS (God 
KommunalRegnskapsSkikk) nr. 6 skal rådmannen utarbeide årsberetning og fremme 
denne for formannskapet eller annet organ etter kommunestyrets bestemmelse. 
Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at 
årsregnskapet legges fram. Årsberetningen er rådmannens redegjørelse for kommunens 
virksomhet det siste året. Det skal redegjøres for kommunens utvikling, spesielt de 
faktorer som påvirker resultat og finansiell stilling. 
Årsberetningen er pliktig informasjon etter lov og forskrift og er ment å være utfyllende 
i forhold til den informasjon som gis i årsregnskapet. 
Årsberetningen skal gi opplysninger om faktorer som påvirker kommunens resultat og 
finansielle stilling, samt likestilling. 

 
Driftsregnskap 
Årsbudsjettet ble vedtatt med kr 1.4 millioner i forventet brutto driftsresultat 
(merkostnad), hvorav regnskapet viser kr 2.1 millioner i brutto driftsresultat 
(merkostnad). Driftskostnadene oversteg driftsinntektene i 2017. Driftsregnskapet er 
gjort opp med et negativt netto driftsresultat. 
Kommunestyret vedtok i 2016 å opprette 3 kommunalsjef-stillinger. Kommunen vedtok 
å nedstyre med kr 1.8 millioner fordelt på kommunens ansvar. I tillegg ble ulike andre 
korrigeringer foretatt, slik at kommunen hadde en forventning om å kunne sette av kr 
840.782,- til ubundet driftsfond. Nedstyringskravet anses ikke å være oppnådd. 

 
Etter pliktige og vedtatte avsetninger, samt inntektsføring av bundne fond, gjøres 
regnskapet opp med regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 5.6 millioner 
kroner. 
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Samlede driftsinntekter var på kr 141 millioner kroner. Av samlede driftsinntekter 
mottar kommunen 26 % gjennom tjenesterammene, mens resterende mottas via statlige 
overføringer og skatt. Dette er en nedgang på 5 % i forhold til 2016. Frie disponible 
inntekter var på kr 104 millioner, noe som er en økning på nær kr 8. millioner mer enn i 
2016, hvorav statlige overføringer økte med 4 % i samme periode. Skatteinngangen 
økte med  kr 1.2 millioner fra 2016 til 2017.  
Samlede driftskostnader var på 143 millioner kroner, hvorav 68 % er fordelt drift. 
Forbruket til lønnskostnader og de mest vanlige driftskostnadene (kontoserie 10-12) 
tilsvarer 78 % av de totale driftskostnadene, og utgjør et overforbruk i forhold til vedtatt 
budsjett for samme kontoserie på nær kr 870.000. 

 
Regnskapsmessig mindreforbruk 2017 
Kommunens negative brutto driftsresultat er på kr 2.1 millioner, noe som er et 
merforbruk på 46 % i forhold til vedtatt årsbudsjett. Av dette kan kr 1.1 million 
henvises til merforbruk tilknyttet tjenesterammeområdene. Kommunen har mottatt kr 
5.7 millioner mer i driftsinntekter enn forventet, hvorav kr 3.6 millioner er tilknyttet 
refusjoner. Kommunen har brukt kr 5.7 millioner mer i lønnskostnader og kr 2.6 
millioner mer i kjøp av varer og tjenester, enn budsjettert. Derimot har kommunen brukt 
mindre enn budsjettert når det gjelder kjøp av varer og tjenester fra eksterne. 
De eksterne finansposter viser totalt et mindreforbruk på kr 800.000, som fordeler seg 
hovedsakelig som følgende i forhold til budsjett for 2017: 

• Renter og omkostninger lån; mindreforbruk kr 1.4 millioner 
• Utlån; mindre utlån kr 133.000 
• Renteinntekter; mindreinntekter på kr 559.000 

Det negative driftsresultatet blir inndekket med bruk av kommunens fondsmidler 
(interne finansposter). Kommunen avsatte kr 4.7 millioner til fond, men har i 2017 
brukt kr 10.9 millioner, noe som medførte en tilførsel av totalt kr 6.3 millioner til driften 
i kommunen. Med andre ord kan hele kommunens mindreforbruk forklares med 
inntektsføring av fondsmidler til driftsregnskapet.  
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7.1 Likestilling 
Dyrøy kommune har ikke opprettet særskilt likestillingsutvalg. Dyrøy kommune har en 
kvinneandel som kjennetegner kommunen generelt. Hovedmengden av kvinnelige 
ansatte jobber i omsorgstjenesten, barnehage og renhold, men også undervisning og 
administrasjon. De fleste menn jobber i teknisk enhet, undervisning og administrasjon. 
Av kommunens 132 ansatte er 75 % kvinner, hvorav 42 kvinner har 100 % stillinger. 
Av 25 ansatte menn var 19 i 100 % stillinger. Kommunens strategiske ledelse bestod i 
2017 av 3 kvinner og 1 mann. Hovedutfordringen i et likestillingsperspektiv er at det 
fremdeles er mange kvinner som arbeider i deltidsstillinger. 

7.2 KOSTRA - KOmmunal STatlig RApportering 
Kostra-gruppe inndeling 
Dyrøy kommune er gruppert i kostragruppe 6, som inneholder 58 kommuner. Disse 
kommunene anses som små kommuner med høye bundne kostnader pr innbygger og 
høye frie disponible inntekter. 

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

 
Følgende kostra-tall presenteres i forhold til KOSTRA-gruppen og landet for øvrig når 
det gjelder netto driftsutgifter pr innbygger på ulike deler av kommunen: 
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Som tabellen viser har Dyrøy kommune, varierer utviklingen i netto driftsutgifter i 
kroner pr innbyggere pr år innenfor de ulike tjenesteområdene. 

Finansielle nøkkeltall - KOSTRA 

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

7.3 Investeringsregnskapet 
Finansiering av investeringer 
Finansiering av investeringer bør skje i større grad ved opptak av lånemidler, og i 
mindre grad ved bruk av fondsmidler. Ved bruk av fondsmidler, reduseres 
renteinntektene som dermed gir en mindre finansinntekt til kommunen. Dyrøy 
kommune har et merforbruk på 8.4 millioner i forhold til regulert årsbudsjett i 2017, når 
man også tar hensyn til finanstranser. 
Dyrøy kommune har et finansieringsbehov i forhold til investeringer på 
tjenesterammene på kr 18.3 millioner i 2017. Det har vært foretatt to 
budsjettreguleringer, hvorav den første budsjettreguleringen gjaldt hovedsakelig to ny, 
ekstra vannledning på over kr 4. millioner som ikke var budsjettert i 2016. Årsbudsjettet 
er oversteget med kr 5. millioner. Hovedsakelig gjelder dette effektuering av et 
kommunestyrevedtak fra 2014, som gjelder kr 5.5. millioner tilknyttet utbygging av 
utleieboliger. 
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Hovedoversikt over investeringsregnskapet 

 
De største investeringene i 2017 har vært følgende: 

• Videreføring utbygging av Dyrøy vannverk, 4. byggetrinn 
• Ny pumpestasjon 
• Miljøstasjon 
• Kommunale veier 

Det er det kjøpt andeler i KLP med 534.639. Kommunen dekket inn tidligere års 
udekket investeringsregnskap fra 2014 med kr 438.042. Fjorårets mindreforbruk er satt 
av til ubundne investeringsfond med kr 1. million, og overføringer fra Lindorff på 
ekstraordinær innbetaling på formidlingslån, er satt av til bundne fondsmidler på kr 
819.253. Av avdrag som er mottatt i 2017, gjelder kr 190.717, innbetaling på utlån 
gjeldende Kunstgressbanen. Resterende gjelder kommunens betalte avdrag på 
kommunale lån på kr 728.878. 
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7.4 Balansen 
Balansen viser forholdet mellom kommunens bokførte eiendeler på den ene siden og 
summen av gjeld og egenkapital på den andre siden. Balansen gir bl.a. grunnlag for å 
vurdere utviklingen i kommunens likvide stilling og finansielle balanse. 

 
Eiendeler  
Endringer i anleggsmidler skyldes i hovedsak investeringen i vannutbyggingen foretatt i 
2017 og økningen av pensjonsmidler. Dyrøy kommune har pr 31.12.17 en mest likvid 
beholdning (kontanter, bankkonti) omløpsmidler på kr 18.5 millioner plassert 
hovedsakelig i bank, noe som er en nedgang på kr 2.8 millioner fra året før. Andelen av 
kortsiktige fordringer gikk ned med kr 4.5 millioner i løpet året. Økningen i 
pensjonsmidler er på litt over kr 14. millioner i 2017. 
 

Premieavvik 
Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til 
pensjonsordningen. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet 
pensjonskostnad betegnes som premieavvik. Premieavviket skal inntekts- og 
utgiftsføres i driftsregnskapet. Dyrøy kommune har i 2017 regnskapsførte 
pensjonsutgifter på kr 542.872 lavere enn faktisk betalte pensjonspremier. Akkumulerte 
premieaavik er opparbeidet siden ordningen med 15 års amortisering (utgiftsføring) ble 
innført i 2003. Med bakgrunn i reglene for dette skal dette beløpet tilbakeføres i  
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driftsregnskapet med 1/7 del pr år. 

 
Dyrøy kommune har i 2017 et bokført premieavvik på kr 13.1 millioner kroner, som er 
en reduksjon fra 2016 med kr 325.441. Akkumulerte premieavvik er opparbeidet siden 
ordningen med 15 års amortisering (utgiftsføring) ble innført i 2003. Premieavviket 
føres som en inntekt i driftsregnskapet og er følgelig med på å bedre resultatet. Det 
betyr at resultatet i denne perioden akkumulert er kr 13.1 millioner for godt. 
   

7.5 Likviditet og arbeidskapital 
Likviditetsgradene 1 og 2 benyttes ofte som indikatorer på virksomhetens likviditet. 
Likviditetsgrad 1, som viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, bør 
være større enn 2, dvs. at minst halvparten av omløpsmidlene skal være finansiert med 
langsiktig kapital. 

Likviditetsstyring 
Ved at Dyrøy kommune foretar budsjettering av kontantstrømmene, vil dette kunne gi 
en forbedret likviditetstyring. I tillegg vil en med å optimalisere kortsiktige plasseringer 
gi finansielle forbedringer regnskapet. 
Likviditetsgrad 1 og 2 benyttes ofte som indikatorer på virksomhetens likviditet. 
Likvidetsgrad 1, som viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, bør være 
større enn 2, dvs. at minst halvparten av omløpsmidlene skal være finansiert med 
langsiktig kapital. 
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Likviditetsgrad 1 
Omløpsmidlene inkluderer akkumulert premieavvik. Premieavviket er ikke "mest 
likvid" slik det vurderes. Likviditetsgrad 1 er med bakgrunn i dette beregnet med totale 
omløpsmidler med fratrekk av kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 1 blir 1,53 i 2017 når 
premieavviket utelates fra beregningen. En nedgang fra 2016 som viser at Dyrøy 
kommune tidvis i 2017 er på grensen til måtte trekke på kassakreditten i banken. 
Likviditetsgrad 2 
Likviditetsgrad 2 viser forholdet mellom mest likvide omløpsmidler (kasse, bank) og 
kortsiktig gjeld bør være større enn 1, dvs. at den kortsiktige gjelden i sin helhet bør 
være finansiert med midler som raskt kan gjøres likvide. Kommunens likviditetsgrad 2 
er for første gang på flere år over den anbefalt grense. Dette nøkkeltallet forteller at 
bankinnskudd er mer enn kortsiktig gjeld pr 31. desember 2017. 

 
Arbeidskapital 
Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Negativ 
arbeidskapital er normalt en indikasjon på svekket likviditet. Arbeidskapitalen er økt 
med ca. 1 millioner fra 2016 til 2017. 
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7.6 Gjeld 
Utvikling av lånegjeld 
Med bakgrunn i flere års store investeringer, fortsetter lånegjelden i Dyrøy kommune å 
øke. Totalt økte gjelden siste år med kr 9.2 millioner. Kommunen har kr 4.5 millioner 
mindre i kortsiktig gjeld, men både langsiktig gjeld og pensjonsforpliktelser øker med 
totalt kr 6.9 millioner kroner, noe som medfører større gjeldsbelasning i kommunen. 

 

 
Netto lånegjeld i kroner pr innbygger 
Som tabellen viser har Dyrøy kommune høyere netto lånegjeld i kr pr innbyggere enn 
både gjennomsnittet av kommunene som er i kostragruppe 6, som er sammenlignbar 
med Dyrøy kommune, samt landsgjennomsnittet. 
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Gjeldsgrad 
Gjeldsgrad er forholdet mellom gjeld (kortsiktig og langsiktig gjeld) og egenkapital og 
er et uttrykk for i hvilken grad en virksomhet er rustet til å tåle tap før det går utover 
forpliktelsene til lånegivere. 

 
Gjeldsgrad 1: Total gjeld, inkludert pensjonsforpliktelser, (kr 386.538.281) sett i forhold 
til egenkapitalen (kr 81.238.792) i Dyrøy kommune, har økt fra 2016 til 2017 med 
26,3%. Dette skyldes at egenkapitalen er svekket med kr 2.7 millioner, mens gjelden har 
økt med kr 9.2 millioner. 
Gjeldsgrad 2: Kortsiktig gjeld i forhold til egenkapitalen viser en nedgang på 4,7 %. 
Dyrøy kommune vil pr 31.12.17 kunne dekke kortsiktig gjeld (kr 18.019.241) med bruk 
av totale omløpsmidler (kr 40.302.959), samt også ved bruk av mest likvide 
omløpsmidler som kontanter og bankinnskudd (kr 18.496.804). 

Renter og avdrag 
Samlet utgjorde rente- og avdragsutgifters andel av brutto driftsinntekter 5,07 % i 2017, 
mens i 2016 utgjorde dette 3,11%. Det betyr at gjelden har blitt mer belastende for 
økonomien. Utviklingen i gjennomsnittlig fast rente har blitt redusert fra 3 % til 1,95 % 
i perioden 2016-2017, mens gjennomsnittlig flytende rente har blitt lavere i samme 
periode fra 2,8 % til 1,6 %. 
Avdrag er bokført innenfor minste tillatte avdrag jfr. kommuneloven § 50 nr. 7. 

 

7.7 Utvikling i egenkapital og frie inntekter 
Egenkapital 
Bundne og ubundne fond er redusert med 3.7 millioner totalt siste år. Avsatte midler til 
pensjonsfond er fjernet, mens det er avsatt til integreringsfond og omstillingsfond. 
Bundne drifts- og investeringsfondsmidler har blitt redusert med kr 1.2 millioner, mens 
ubundne drifts- og investeringsfondsmidler har blitt redusert med kr 2.4 millioner.  
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Utviklingen i kommunale fond 

 

 
 
Utviklingen i frie driftsfond 
 
 
Utviklingen i frie fondsmidler/ ubunden driftsfond er som følgende: 
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Avsetninger 
Av årsoverskuddet for 2016 ble kr 3.1 millioner fordelt på disposisjonsfond, 
omstillingsfond, pensjonsfond og et rentefond. Omstillingsfondet er Dyrøy kommunes 
egenandel i forbindelse med omstillingsprosjektet på 3 år, i samarbeid med Troms 
fylkeskommune. I forbindelse med kommunens utbetaling av kr 5.5 millioner jfr. 
vedtak om kommunens anleggsbidrag til Dyrøy boligstiftelse, ble kr 1.7 millioner 
finansiert ved bruk av ubundne investeringsfond, og kr 1.2 millioner ved bruk av frie 
fondsmidler. Udekket investeringsregnskap kr 2.4 millioner, tilsvarer manglende vedtak 
på finansiering. Bruk av disposisjonsfondet i 2017 har vært på kr 1. million. Pr 31.12.17 
er det en fondsbeholdning, som gjelder både drift og investeringer, på kr 13.9 millioner i 
fondsmidler. Disposisjonsfondet er på kr 1.2 millioner ved utgangen av 2017, før 
fordeling av årsoverskudd. 

Skatteinngang 
Dyrøy fikk en økning i skatteinntektene fra 2016 til 2017 på 5,7 %. På landsbasis var 
økningen 4,4 %. Dyrøy kommunes prognose og budsjett fikk et avvik/økt inngang enn 
forventet i budsjett på kr 729.223. Dyrøy kommune har en økning på 1.2 millioner mer i 
skatteinngang fra 2016 til 2017, men har allikevel nestlavest skatteinngangsøkning 
sammenlignet åtte kommunene i denne regionen, jfr. tall innrapportert til KOSTRA. 
Skatteinngangen utgjør for 2017 17,1 % av kommunens brutto driftsinntekter, noe som 
er en økning med 0,5 % fra 2016. 

Statlige rammeoverføringer 
Dyrøy kommune har mottatt kr 3 millioner mer i statlige rammeoverføringer fra 2016 til 
2017, med totalbeløp på kr 71.3 millioner . Med bakgrunn kommunereformen må 
kommunen forvente lavere statlige rammeoverføringer i årene som kommer enn mottatt 
i 2017. 
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7.8 Pr rammeområde 
Driftsregnskapet for 2017 er vedtatt på ansvarsnivå. Dersom man ser på avviket mellom 
regulert årsbudsjett mot driftsregnskap 2017 på rammenivå,  viser følgende tabell at 
tjenesterammene totalt har gått med et mindreforbruk på kr 4,7. millioner. Som 
oversikten viser er det merforbruk på ramme 1, mens øvrige tjenesterammer går med 
mindreforbruk i forhold til årsbudsjett.  

 
Dyrøy kommune har i 2017 forbrukt Forbruket på kr 83. millioner fordelt på 4 
tjenesterammene slik i prosent: 

 
Befolkningsutviklingen i Dyrøy kommune vil få konsekvenser av fordelingen innenfor 
de økonomiske rammene i fremtiden. 

 
Brutto driftsresultat på rammenivå 
Samtlige tjenesterammer 1-4 har mottatt totalt 24,2 % mer driftsinntekter enn 
budsjettert i 2017. Svikten er på ramme 9, Fellesfinansiering, med 3 % i forhold til 
budsjett. Totalt merinntekt på kr 5.7 millioner, dvs. 4,3 % merinntekt enn vedtatt 
budsjett.  
Tjenesterammene 1-4 har et merforbruk på driftskostnader på kr 9.3 millioner i forhold 
til budsjett, noe som tilsvarer 7,5 %. Det er ramme 1, Sentraladministrasjon og 
fellesutgifter, med 39.3 % merforbruk, dvs. kr 6.4 millioner som medfører det største 
merforbruket. Ramme 4 holder sitt budsjett, mens ramme 9, Fellesfinansiering, har 
mindreforbruk i forhold til vedtatt budsjett med kr 2.8 millioner, noe som tilsvarer 
merforbruk på 24,3%. 
Ser man dette totalt pr ramme, så viser tabellen at det er hovedsakelig ramme 1, 
Sentraladministrasjon og fellesutgifter, som har høyest merforbruk med 39.8 %, dvs. kr 
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5.5 millioner. Mindreforbrukene er å finne i ramme 2, Oppvekst og kompetanse, samt 
ramme 4, Samfunnsutvikling og infrastruktur. 
 

 
 
Netto driftsresultat pr ramme 
Dette er samme bildet av ser man videre når man ser på netto driftsresultat, men hvor 
ramme 9, Fellesfinansiering bidrar til å redusere brutto driftsresultatet ned til netto 
driftsresultat på kr 741.290, ved hjelp av mindreforbruk totalt av eksterne finansposter 
og motpost avskrivninger. Rammene 3, Helse og omsorg og ramme 9, fellesfinansiering 
viser til balanse mellom regnskap og vedtatt budsjett. Følgende avvik i forhold til 
regnskap i forhold til vedtatt budsjett: 

• Merforbruk - Ramme 1, Sentraladministrasjon, med kr 5.6 millioner (41 %) 
• Mindreforbruk - Ramme 2, Oppvekst og kompetanse, med kr 1.8 millioner (9 

%) 
• Mindreforbruk - Ramme 4, Samfunnsutvikling og infrastruktur, med kr 3.7 

millioner (23 %) 

 
Bruk og avsetning av fondsmidler pr ramme 
Kommunen har både mottatt og avsatt flere små tilskudd og tildelinger, samt brukt av 
både bundne og ubunde fond i 2017. Det gis kun beretning av de største slike føringer i 
den videre forsettelse. 

 
Innenfor ramme 1, Sentraladministrasjon og fellesutgifter, har bruk av 
disposisjonsfond/frie fond hovedsakelig gått til dekning prosjekt 
"Omstillingskommune", samt kommunestyrevedtak vedrørende mobildekning 
Skøvatnet og lån til Dyrøy utleiebygg. Av bundne fond har midlene blitt brukt til 
dekning vedtatte utdelinger av utviklingsfond med kr 1.3 millioner, samt restanse mot 
kommunalt KF fra 2012. 
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Innenfor ramme 2, Oppvekst og kompetanse, gjelder bruk av bundne fond prosjektet 
"Språkkommune", samt avsetning tilknyttet voksenopplæringen. Avsetninger overstiger 
her forventet bruk av fond med kr 430.059,-. 
Innenfor ramme 3, Helse og omsorg, har helsesøster brukt avsatte bundne fondsmidler 
fra 2016 med kr 478.679. Videre er det avsatt mottatte tildelinger til prosjektene 
"Samsnakk" og Foreldrerettede tiltak" med kr 234.460, for bruk i 2018. 
Integreringsenheten har brukt kr 80.000 av bundne fondsmidler, samt avsatt kr 470.000 
til fremtidige kostnader tilknyttet integrering.  Avsatte bundne fondsmidler tilknyttet 
ruskonsulent fra 2016, ble tilført driften på ansvar 391, Rehabilitering. Videre er 
mottatt kr 146.967 avsatt til bundne fondsmidler tilknyttet prosjekt "Velferdsteknologi". 
For styrkning av ramme 4, Sentraladministrasjon og infrastruktur, er kr 381.239 
overført fra bundne fondsmidler til drift tilknyttet vannanlegg og renovasjon. Mottatte 
tilskudd tilknyttet prosjektene "Barnefattigdom" og "Friluftsskole" i 2016, ble avsatt for 
videre bruk i 2017 og ble tilført drift av frivillighetssentralen med kr 73.692,-. 
Kommunen tildelte og utbetalte kr 127.500 til ulike kulturtiltak i 2016. Kommunen 
mottok tilskudd fra Salmar for 2016 og  2017 med kr 300.000, hvorav forskuttert 
utbetaling i 2016 er med bakgrunn i dette korrigert. 

 
VESENTLIGE AVVIK OG MERKNADER PÅ ANSVARSNIVÅ 
Følgende avvik vurderes som vesentlige jfr. tildelt årsbudsjett i forhold til forbruket 
forbruket pr ramme- og ansvarsnivå: 

Ramme 1 - Sentraladministrasjon og fellesdrift 
Ramme 1 har et merforbruk på kr 3.139.902,- i forhold regulert årsbudsjett. 

• Ansvar 111, Rådmannskontoret, har nær kr 1. million i avvik i forhold til 
årsbudsjett. Dette skyldes hovedsakelig et sluttvederlag tilkjent avgått rådmann 
med kr 1.651.722. 

• Ansvar 122, Fellesutgifter, har en overskridelse på kr 2.5 millioner, noe som 
skyldes hovedsakelig manglende budsjettering tilknyttet amortiserte 
premieavvik som ble kostnadsført i driftsåret ved årsavslutning. 

 
Ramme 2 - Oppvekst og kompetanse 
Ramme 2 har et mindreforbruk på kr 3.8 millioner i forhold til årsbudsjett. I løpet av 
budsjettåret 2017 er ansvarene tilknyttet kultur, samt Dyrøy kulturskole flyttet over til 
ramme 4, jfr. kommunevedtak om nytt organisasjonskart. 

• Ansvar 231, Elvetun skole, har nær kr 1. million i mindreforbruk i forhold til 
årsbudsjett. Skolen har mottatt kr 893.797 i statlig overføring fra 
Utdanningsdirektoratet blant annet til dekning av økte vikarutgifter i forbindelse 
med videreutdanning av lærerer, stipend og økt innsats 1.-4. trinn. Dette må ses i 
sammenheng med merforbruk skolen har hatt på lønnsutgifter på kr 1.165.289,- 
på ulike lønnsposter. Dette tilsvarer kr 615.017,- som forklaring av ansvarets 
mindreforbruk. 

• Ansvar 261, Voksenopplæring på grunnskolens område, har fått inntektsført 
bundne fondsmidler på kr 3.1 millioner, fra avsetninger av øremerkede midler til 
dette formålet som ble avsatt i tidligere år.  
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Ramme 3 - Helse- og omsorg 
Ramme 3 har et avvik på totalt merforbruk på kr 429.822 i forhold til årsbudsjett. 
Følgende fremheves gjeldende denne rammen: 

• Ansvar 353, Kvalifiseringsprogram, ble inntektsført med kr 443.000, tilknyttet 
øremerkede midler som ble satt av i årene 2008-2010.  

Pleie- og omsorg har et stort merforbruk i 2017 med kr 1.440.549, noe som tilsvarer 
4,7 % merforbruk i forhold til tildelt årsbudsjett. Hovedsakelig er dette medforbruket 
tilknyttet: 

• Ansvar 391, Avdeling Rehabilitering, med kr 2.060.743. Hovedsakelig kan 
dette merforbruket tilknyttes lønnskostnader. Enheten har forbrukt kr 993.351,- 
mer en tildelt årsbudsjett på fast lønn. Den har videre forbrukt kr 1.364.045,- 
mer enn regulert årsbudsjett for vikarer, ekstrahjelp, overtid m.m. med bakgrunn 
i bl.a. høyt sykefravær. 

 
Ramme 4 - Samfunnsutvikling og infrastruktur 
Ramme 4 Samfunnsutvikling og infrastruktur har et mindreforbruk på kr 4. millioner. I 
hovedsak skylder mindreforbruk sektor tekniske tjenester. Dyrøy kulturskole har et 
mindreforbruk i forhold til årsbudsjett 2017. Sektoren Tekniske tjenester har et 
mindreforbruk på over 4. millioner i forhold til tildelt årsbudsjett. Dette tilsvarer et 
forbruk på 69 %. Grunnen til dette er sammensatt, siden det er mange ansvar med 
mindreforbruk, men følgende ansvar gis følgende merknad: 

• Ansvar 432, Vannanlegg, har en merinntekt på kr 1.976.160,-. Dette skyldes i 
hovedak at lønnskostnader tilknyttet vannanlegg er kostnadsført på funskjon, og 
ikke på ansvar, noe som gir utslag i mindreforbruk på lønnskostnader på kr 
581.319,- i forhold til årsbudsjett. Videre er det ikke regnskapsført 
kalkultatoriske avskrivninger i 2017, hvorav det var budsjettert kr 600.000. 
Mindreforbruket på øvrige driftskostnader, utover lønnskostnader, er kr 761.700 
i forhold til tildelt årsbudsjett. 

 

Ramme 9 - Fellesfinansiering 
Dyrøy kommune har mottatt kr 501.946 i økte skatteinntekter og statlige 
rammeoverføringer, enn forventet jfr. årsbudsjett. Kommunestyret la inn en forventning 
om et årsoverskudd på kr 840.785, hvorav det endelige resultatet ble kr 5.6 millioner.  
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7.9 Økonomisk handlingsrom 
Økonomiske anbefalinger 
Kommunesektorens organisasjon, KS, mener at kommuner har begrenset (svært 
begrenset) økonomisk handlingsrom når følgende er oppfylt, jfr. "Kommunerevisoren nr 
1, s. 9 i 2016": 

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

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

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

1. Dyrøy kommune har netto lånegjeld, inklusiv pensjonsforpliktelser, på kr 386. 
millioner. Driftsinntektene er for 2016 på kr 141. millioner. Men er i realteten 
kun kr 136.6. millioner, når trekker fra merverdiavgiftskompensasjon. 
Lånegjelden overstiger driftsinntektene. 

2. Avsetningen av bundne fond var i 2017 var 4.9 millioner, og gir en utgående 
beholdning av bundne fondsmidler på 8. millioner. Dyrøy kommune har et 
negativt netto driftsresultat på kr 627.832, noe som utgjør -0,5 % av 
driftsinntektene. 

3. Disposisjonsfondet med tillegg av regnskapsmessig mindreforbruk, gir kr 10.9 
millioner, noe som tilsvarer 7,76 % av driftsinntektene. 

4. Dersom fylkesmannens anbefaling skulle vært fulgt for 2017, skulle  2.4-4.2 
millioner vært oppnådd som netto driftsresultat. Netto driftsresultatet for 2017 
var på et merforbruk på kr 627.832 og under denne anbefalingen. 

Premieavviket 
Dyrøy kommune har i 2017 et bokført premieavvik på 13.1 millioner kroner, noe som er 
en reduksjon på kr 35.441,- fra 2016. Premieavviket er "kunstige" penger som 
kommunen egentlig ikke har på "bok", men er regnskapsmessige føringer som gjør 
regnskapsbildet bedre enn hva det egentlig er. Dette er med på å redusere den 
økonomiske handlefriheten, noe som gjenspeiler seg også i likviditetsgradene for 
kommunen. Kommunens plan på tilbakeføring av dette avviket, medfører 
tilbakeføringer. Ved endring av nåværende regnskapsrutiner tilknyttet premieavviket, 
vil kommunen anslagsvis kunne redusere rentetap på ca 250.000,-, ved å ta opp lån for å 
finansiere slikt premieavvik. 

Garantiforpliktelser 
Dyrøy kommune har pr 31.12.17 kr 9.167.706,- i kommunale garantier. 
Kommunelovens § 51 regulerer kommunale garantier og pantsettelser for andres 
økonomiske forpliktelser. Kommuner og fylkeskommuner kan stille kausjon eller annen 
økonomisk garanti for virksomheter som drives av andre enn kommunen eller 
fylkeskommunen selv. 
Vedtak om å stille kausjon/økonomisk garanti skal godkjennes av Kommunal- og 
regionaldepartementet, dersom maksimumsansvaret er større enn kr 500.000 (delegert 
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til fylkesmannen). Det kan ikke stilles garanti knyttet til næringsvirksomhet som ikke 
drives av kommunen selv. Å stille kausjon for andre innebærer en risiko. Kommunen 
bør både vurdere risikoen for at garantien må innfris og om man i så fall har tilstrekkelig 
økonomisk bæreevne. 
Om en garanti må innfris, må den finansieres i driftsregnskapet. Det er således ikke 
mulig å låne penger til utgiften. Av garantiforskriftens § 3 fremgår det at vedtak om 
garantistillelse skal alltid angi garantiens varighet. Det synes derfor som den eneste 
reelle finansierings-formen er bruk av disposisjonsfond. En «gylden regel» er at en 
kommune bør minimum kunne innfri ca 50 % av sine garantier ved bruk av frie 
fondsmidler til enhver tid. Dyrøy kommune kan pr 31.12.17 innfri 58 % av sine 
garantier på kr 9.1 millioner, ved bruk av frie fondsmidler. Kommunen oppnår dermed 
den kommunale anbefalingen. 

 
Hovedkonklusjon på Dyrøy kommunes økonomiske handlingsrom 
Dyrøy kommune oppnår to av anbefalingene god, økonomisk handlingsrom, dvs. at 
disposisjonsfondet med tillegg av årets regnskapsmessige mindreforbruk tilsvarer 
mellom 3-5 % av kommunens inntekter, samt inndekning av 58 % av 
garantiforpliktelsene ved av disponible frie driftsfond. Alle øvrige 3 anbefalingene som 
tilsier en sunn og robust kommunal økonomi, oppnås ikke. Dyrøy kommune har med 
andre ord, økonomiske utfordringer for å oppnå en sunn og robust kommunal økonomi 
som gir god økonomisk handlerom. 
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8 Sektorer og enheter 
I dette kapittelet vil sektorer og enheter presentere sine årsberetninger. 
  

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

8.2 Oppvekst 

8.2.1 Barnehage 

Dyrøy barnehage har over mange år hatt en lav andel barnehagelærere. Like før jul i 
2016 sa daværende enhetsleder barnehage opp stillingen sin og det ble ansatt ny 
enhetsleder fra mai 2017. Et bytte av enhetsleder fører som regel med seg en del 
utfordringer i forhold til å holde tråden det første året. Det har derfor gått med en del tid 
på å sette seg godt inn i driften, både når det gjelder det administrative og det 
pedagogiske utviklingsarbeidet som skal foregå i barnehagen. Styring av de 
menneskelige ressursene er en viktig oppgave. 
Høsten 2017 startet med at det ble ansatt en tredje barnehagelærer i pedagogisk 
lederstilling og den som hadde foreldrepermisjon kom tilbake. Fra august 2017 hadde 
altså Dyrøy barnehage full dekning av barnehagelærere, noe vi er utrolig godt fornøyde 
med. 
Hovedopptaket våren 2017 viste oss at det var flere som søkte da som ønsket annen 
oppstart enn august. Det er positivt at det så tidlig som til hovedopptaket signaliseres at 
en ønsker plass men gjerne litt senere. På den måten vil barnehagen kunne planlegge de 
ulike oppstartene på en bedre måte enn om de dukket opp i løpet av året. 
Langtidsplanlegging skaper ro og eventuelle endringer i barnegruppen og annen 
fordeling av personalressurser vil kunne planlegges i god tid. 
På grunn av dette visste vi at måtte ansette en barnehagelærer til fra nyttår, siden 
forskrift for pedagogisk bemanning definerer antall barn pr pedagog, og fra nyttår hadde 
vi flere enn at det var nok med 3. Dvs for barn under 3 år skulle det være maks 9 barn pr 
pedagogisk leder og for barn over 3 år skulle det være maks 18 barn pr pedagogisk 
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leder. Vi var utrolig heldige og fikk ansatt en barnehagelærer som da fikk stilling ut 
barnehageåret. 
Kommunen har et ønske om å satse på oppvekstvilkår og da ville det være utrolig 
proaktivt å fastsette en bemanningsnorm som er bedre enn foreslått norm og det vil 
være til det beste for barna. Forslag om hvordan en slik forbedring ville se ut vil kunne 
legges fram av enhetsleder i løpet av kort tid. 

Positive faktorer 

• Barnehagen hadde fra august 2017 ingen dispensasjoner fra forskrift om 
pedagogisk bemanning. 

• ICDP-foreldreveiledning via prosjekt S@mspill, assistentkurs med tanke på 
fagbrev begge i regi av fylkesmannen ble de 4 ansatte det gjaldt ferdige med 
våren 2017. Den ene av de to ansatte som startet på fagskoleutdanning over to år 
med, "Barn med særskilte behov" valgte høsten 2017 å hoppe av 
fagskoleutdanningen, mens den siste fullfører våren 2018. 

• Sykefraværet har vært stabilt i 2017. Fokus på å holde sykefraværet nede, dvs. 
på forebygging og tett oppfølging. 

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

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

  

Utfordringer i framtida: 

• Barnehagemyndighetsrollen: Fylkesmannen foretok i 2016 et tilsyn som i all 
hovedsak pekte på flere utfordringer med myndighetsrollene mellom kommunen 
som barnehageeier og barnehagetjenesten. Avviket ble ikke lukket i 2017, og 
arbeides videre med.  

• Vikarer: Det har vært tilstrekkelig med vikarer i 2017. Det er viktig å ta vare på 
de vikarer kommunen har, samt gi disse tilstrekkelig opplæring/veiledning. 

• Løpende opptak kan skape uforutsigbarhet i forhold til bemanning. 
Oppfordringen om at alle som ønsker plass i løpet av neste år bør søke til 
hovedopptaket i mars er sterk, men man ser at det varierer fra år til år.  

8.2.2 Skole 

Elvetun skole 
Pr 31.12.17 var det 124 elever på Elvetun fordelt med 85 elever på barnetrinnet og 39 
elever på ungdomstrinnet. Det er totalt 18,7 årsverk, fordelt på 14,8 pedagogårsverk, 
rektor i 100 % stilling, inspektør i 80 % stilling, samt 2,1 årsverk barne- og 
ungdomsarbeider. Rådgiverfunksjon er tillagt inspektørstillinga. 8,5% av elevene mottar 
spesialundervisning, noe som er under snittet for Troms og landet for øvrig. 
Utviklingsgruppa, som består av teamledere, ressurslærer, inspektør, PPT og 
enhetsleder, leder utviklingsarbeidet ved skolen. Vi har arbeidet mye med språk og det 
helhetlige læringsmiljøet, både det faglige og sosiale miljøet. 
Som ei videreføring av UIU har Dyrøy, sammen med Bardu, Målselv, Lavangen og 
Salangen, deltatt i språkkommunesatsinga. Målet i denne satsinga var å være bevist på 
språkopplæring og bruk av språk. Det ble utarbeidet en strategi for arbeidet i barnehage 
og skole. Det utarbeides nå en plan for overgang mellom barnehage og skole. Det skal 
også utarbeides en plan for helhetlig språkopplæring. Kommunen har hatt to ansatte, en 
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i barnehagen og en fra skolen, frikjøpt i 10% stilling hver for å lede arbeidet. 
Arbeidet med elevenes psykososiale miljø har hatt stort fokus, og skolen har hatt en 
prosess hvor vi har utarbeidet en pedagogisk plattform ut fra verdiene trivsel, respekt og 
kompetanse. Vi har utarbeidet et nytt system for arbeidet med elevenes psykososiale 
miljø, som nå er godkjent av kommunestyret. 
Skolen fikk i høst 4 elever som var direktebosatt fra flyktningeleir. Elevene er godt 
integrert i sine klasser, og er godt ivaretatt av alle. Vi har nå 8 elever med særskilt 
norskopplæring. 

 
Skolefritidsordninga(SFO) 
SFO ved Elvetun hadde pr 31.12.17 totalt 23 barn innmeldt. Av disse hadde to barn hel 
plass. Det er 5 ansatte, leder i 50 % stilling i tillegg til 140 % assistentstillinger. 
Åpningstida er fra 07.00-09.00 og fra 12.50-16.30. Sfo er et frivillig omsorgstilbud for 
elever på 1.-4. trinn, og skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter. SFO 
samarbeider tett med skolen, og de satsingene vi har i skolen er også i SFO. 

 
Voksenopplæringa 
Dette skoleåret kjøper vi skoleplasser hos Sjøvegan videregående skole. 

8.3 NAV - sosiale tjenester 
NAV Dyrøy skal sikre at brukerne møter en helhetlig førstelinje og skal oppleves av 
brukerne som en samlet enhet hvor stat og kommune tar felles ansvar. Brukernes behov 
skal være styrende og NAV Dyrøy sørger for nødvendig koordinering både innad i 
arbeids og velferdsforvaltningen og mot andre relevante tjenester brukeren har behov 
for. Lov om arbeids og velferdsforvaltningen opprettholder en klar deling mellom 
statens og kommunens ansvarsområder. Fylkesdirektøren i NAV Troms og rådmannen i 
Dyrøy har to partnerskapsmøter i året der en gjennomgår samarbeidsavtalen, drifta av 
kontoret og andre aktuelle tema. NAV kontorene i Troms er organisert i tjenesteområder 
der NAV Dyrøy er en del av TO Midt sammen med Gratangen, Lavangen, Salangen, 
Bardu, Målselv, Sørreisa, Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy. Samarbeidet fungerer godt 
både mht. felles kursing av medarbeiderne og felles holdninger til saker som kan være 
utfordrende. 
NAV Dyrøy har i 2017 hatt 2 medarbeidere, 1 statlig stilling og 1 kommunalt stilling 
som er NAV leder. NAV Dyrøy har på kommunal side disse ansvarsoppgavene: 

• Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen• Tvangsvedtak 
overfor rusmiddelavhengige etter kap. 10 i helse og omsorgstjenesteloven 

• Bostøtte fra Husbanken, startlån og byggetilskudd samt parkeringskort for 
funksjonshemmede. 

I 2017 var det 19 personer som mottok økonomisk sosialhjelp i Dyrøy mot 20 året før. 
Av disse var 7 personer under 30 år. Av sosialhjelpsmottakerne var det 3 personer som 
har barn under 18 år. 7 av 19 hadde trygd/pensjon som hovedinntektskilde. Utgiftene til 
økonomisk sosialhjelp var på kr 442.474,- . 
Fra 2017 ble sosialtjenesteloven endret og det ble innført aktivitetsplikt (ikke 
arbeidsplikt) for sosialhjelpsmottakere under 30 år. NAV Dyrøy skulle ønske at Dyrøy 
kommune hadde hatt mulighet til å ta imot flere ungdommer som av forskjellige årsaker 
ar falt ut av arbeidslivet eller utdannings-systemet. For NAV er «Arbeid først» og 
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«Aktive brukere» en del av virksomhetsstrategien for å styrke den enkeltes mulighet til 
selvforsørgelse, og vi er helt avhengig av samarbeid med offentlige og private bedrifter 
slik at personer utenfor arbeidslivet får mulighet til å komme i arbeid/aktivitet via 
tiltaksplasser. NAV Dyrøy har i 2017 forsøkt å bruke statlige tiltaksplasser for de unge i 
stedet for økonomisk sosialhjelp og 6 av de 19 hadde statlig tiltak i 2017. I 2017 har en 
også startet opp prosessen med å endre kontorstrukturen i Troms der færre og større 
NAV kontor er et av målene, noe som på sikt vil bety at det neppe vil være et fullverdig 
NAV kontor i Dyrøy om et par år. 

8.4 Helse og omsorg 
Pleie og omsorg 
Pleie og omsorg er den største enheten i Dyrøy kommune med 61 årsverk.Tjenesten 
skal gi et variert pleie- og omsorgstilbud av høy kvalitet innenfor rammen av gjeldende 
lovverk, tilpasset den enkelte pasients sykdom og livssituasjon, med fokus på 
livskvalitet, aktivitet, trivsel, respekt og medbestemmelse. 

Organisering og drift 
Et godt utbygd tilbud for heldøgns pleie og omsorg til Dyrøy kommunes innbyggere, 
med hoved mål å levere gode trygge tjenester til innbyggerne i kommunen. 

Sykehjemmet: 
3 avdelinger: 1 dementavdeling med 8 plasser, 2 somatiske avdelinger med til sammen 
16 plasser, den ene avdelingen er tilknyttet 5 omsorgshybler. 2 rom brukes til 
avlastnings-rom/korttidsopphold. Vi har hatt fullt belegg mesteparten av året. 

Hjemmetjenesten: 
Vi server ca. 80 brukere i kommunen totalt. Ser gradvis økning antall siden 2013. Økt 
belastning i hjemmetjenesten da brukere som skrives ut fra sykehuset har behov for 
flere og sammensatte tjenester som krever høy kompetanse som følge av bla. 
samhandlingsreformen. Hjemmetjenesten har per i dag ingen nattjeneste, vi ser et 
økende behov for det i fremtiden. 

Samhandlingsreformen 

• Vi ser at tjenestebehovet gradvis de siste 3 årene, har endret seg etter innføring 
av samhandlingsreformen. Pasientene skrives tidligere ut enn før og vi har 
måttet tilpasse oss disse endringene. 

• Elektronisk meldingsutveksling har vært et nyttig verktøy i gjennomføring av 
samhandling med spesialisthelsetjenesten og fungerer godt. 

• Det interkommunale samarbeidet, har ført til at våre pasienter ikke trenger å dra 
lange distanser til sykehuset for å få utredning, en del avansert behandling og 
oppfølging. 

• PLO har klart å ta imot sine utskrivningsklare pasienter på en tilfredsstillende 
måte. 

• Vi har ikke hatt utgifter til overliggende/utskrivningsklare pasienter. De har fått 
tilbud i kommunen. Vi har et godt etablert samarbeid med 5 kommuner i forhold 
til intermediære/ø-hjelps senger hvor Lenvik kommune er vertskommune for 
dette samarbeidet. 

Positive resultater 

• Lederutdanning: Oppstart med lederutdanning hvor hver modul har omhandlet: 
Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige ferdigheter. 
Strategisk kompetanse planlegging, virksomhetens økonomistyring og 
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kvalitetsutvikling, samhandling, kommunikasjon og forhandlings kompetanse. 
Dette har bidratt til økt kompetanse blant ledelsen og gitt oss gode verktøy til å 
kunne lede på en god og trygg måte.  

• Pleie- og omsorg har hatt flere prosjektet via midler fra Fylkesmannen. 
Kompetansemidler til økt kompetanse til ansatte, rus/psykiatri prosjekt med 
oppstart av kafe/treffpunkt, samt prosjekt sikker senior. Sist nevnte har munnet 
ut i en handlingplan generell forebygging og satsning av hverdagsrehabilitering. 
Det ønskes forankret politisk og vil jobbes videre fremover. 

• Nærværsarbeidet: Har hatt fokus på nærværsarbeid, oppfølging tettere med 
tilrettelegging så langt det har vært mulig. 

• Ressurskrevende brukere fikk mer tilskudd enn forvententet slik at det viste et 
mindre forbruk og vi driftet innenfor budsjettet. En god og krevende vel 
gjennom ført jobb som har bidratt til økt kompetanse og læring. 

Det foreligger vedtak om nytt bygg ved omsorgssenteret. 

Utfordringer 

• Rekruttere og beholde fag kompetansen i kommunen slik at vi kan levere gode 
tjenester. 

• Enheten har en del utfordringer i forhold til lavere nærvær i perioder. Spesielt 
trekkes arbeidet med egenmeldt fravær frem som mest utfordrende. Det koster i 
form av økt vikarbruk, overtid etc. Det er videre krevende å gi god nok 
oppfølging til alle ansatte som er ønskelig. 

• Kommunen skal kunne gi et godt nok aktivitetstilbud til brukere med 
sammensatte behov for oppfølging under 67 år.  

• Økt fokus på forebygging, mestring og rehabilitering. 
• Tjenesten skal bidra til at kommunens innbyggere kan bo hjemme så lenge som 

mulig til tross for sykdom, funksjonshemming eller alderdomssvekkelse, faglig 
vil begrepet hverdagsrehabilitering kreve nye krav til samhandling og 
kompetanse. 

Fysioterapitjenesten og folkehelse 
Kommunens fysioterapitilbud består av en hel kommunal stilling spesialfysioterapeut i 
tillegg til fysioterapeut ved Dyrøy fysikalske institutt som har 100% driftstilskudd fra 
kommunen. Privatpraktiserende fysioterapeut har i tillegg 4t/uke fysioterapi på 
sykehjem. 
Den kommunale fysioterapitjenesten omfatter bla. 

• Fast tilbud om motorisk kontroll på 4 månederskonsultasjoner på helsestasjon, i 
tillegg til henvisning fra helsesøster evt etter ønske fra foreldre. 

• Kartlegging og veiledning i barnehagen eller skolen, av barnegrupper 
• Undersøkelse, vurdering og behandling/oppfølging av barn i skole og barnehage, 

veiledning av personale og foresatte. 
• Undersøkelse, vurdering og behandling av beboere i sykehjem og brukere av 

hjemmetjenesten, samarbeid med og veiledning av personale og pårørende. 
Tilbud både i sykehjem og i hjemmet. 

• Poliklinisk behandling etter henvisning fra lege. Dette innebærer undersøkelse 
og vurdering, tiltak og behandling, i tillegg til samarbeid med andre instanser 
som legetjeneste, spesialisthelsetjeneste, NAV mv. Ventetid for poliklinisk 
behandling har variert mellom 0-5 uker. Frisklivssentralen var i drift våren med 
tilbud om bassengtrening, noe som var populært og mye brukt. 
Frisklivssentralen tilbyd i samarbeid med skolehelsetjenesten mestringskurs for 
ungdom, et forebyggende tilbud innen psykisk helse. 
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Fysioterapeut har også deltatt i arbeidsgruppe for Sikker senior, som bl.a. har utarbeidet 
forslag til handlingsplan for eldresikkerhet. 

3 områder tjenesten har lyktes med 

• Et bredt poliklinisk tilbud – mange ulike pasientgrupper får tilbud. 
• Etablert gode samarbeidsrutiner med andre faggrupper, eks barnehage og pleie 

og omsorg. 
• Bidratt i tverrfaglige og forebyggende samarbeider. 

Utfordringer fremover vil være økning i administrasjonsoppgaver knyttet til fysioterapi 
– økte krav til rapportering bla til Helfo. Det er også en utfordring å holde seg faglig 
oppdatert med tanke på et bredt pasientspekter, i tillegg til kapasitet til å yte på mange 
andre områder, bl.a. planarbeid og i et generelt forebyggende arbeid. 

Helsesøstertjeneste 
Helsesøstertjenesten har i 2017 bestått av en hel stilling. Helsesøster har deler av året 
vært sykemeldt i 50 % stilling. Det har medført at alle arbeidsoppgaver ikke er utført. 
Det ble utlyst og en 50% stilling i september. Denne har stått vakant . Nærmeste 
samarbeidspartner har vært fysioterapitjenesten og ansatte på skolen. 
Utover de vanlige oppgavene i henhold til nasjonale veiledere på helsestasjon og i 
skole/barnehage har tjenesten iverksatt noen ekstra tiltak, noe finansiert gjennom 
prosjektmidler og noe i gjennom vanlig drift. I 2017 kom det ny veileder for 
helsesøstertjenesten. Denne er oppstartet med implementeringen, men fortsatt en del 
som gjenstår ift dette. 

• Jentesnakk/Guttesnakk: 2 x 7 samlinger a 1.5 time med forberedelser tilsvarende 
ca 2-3 timer. 

• Mestringsgruppe for 9.klassinger: 8 samlinger a 2 t. med forberedelser på ca 3-4 
timer. 

• Deltatt i , og ansvarlig for tverrfaglige søkeprosesser med tilhørende 
økonomiansvar, koordinering og rapportering 

• Undervisning bl.a. i 3. klasse om vold/overgrep pluss andre tema i andre klasser. 
• Sukkerskolen for 5-6-7 klasse en hel dag, med forberedelser. 
• Gir også tilbud om reisevaksinering, selv om dette ikke er en oppgave 

kommunen skal løse. 

8.5 Integrering 
2017 var første hele driftsår for integreringstjenesten etter at den ble etablert i 2016. 
Tjenesten er lokalisert i kontorfellesskap med NAV Dyrøy. 
Etter vedtak skulle Dyrøy bosette 15 personer i 2017, en økning på 5 personer fra 2016. 
Dette måltallet ble nådd helt på slutten av året, da de to siste ble bosatt. Før det ble det 
bosatt to store barnefamilier i august, tilsammen 13 personer. I tillegg sekundærbosatte 
Dyrøy en familie på 3, som flyttet fra en annen kommune og til Dyrøy. Det var på 
forhånd gjort en avtale mellom kommunene, slik at Dyrøy fikk overført 
integreringstilskuddet for familien fra de bosatte seg her. 
Den største utfordringa med å bosette personer i Dyrøy har vært mangel på 
sentrumsnære boliger/leiligheter. Det private leiemarkedet har vært benyttet som et 
supplement til det kommunale. Over halvparten av de Dyrøy bosatte i 2017 leier privat. 
I og med at ikke alle bor sentrumsnært har det påført tjenesten mye ekstra logistikk og 
innleie av ekstrahjelp og drosjetransport. Kommunens eget byggeprosjekt (OPS) ble 
sent på året annullert etter at anbudsvinner Norgeshus/ Boligforvalteren ikke fikk 
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tilskudd av Husbanken for oppføring av de planlagte leilighetene. 
Etter at det i 2016 ble deltatt på mye kurs, var ikke dette behovet så stort i 2017 og 
begrenset seg til et par seminar/kurs. Nettverket for Midt-Troms kommunene er en 
viktig møteplass for faglige debatter og påfyll. Dette gjennomføres 5-6 ganger i året. 
Internt har det vært tett samhandling med voksenopplæringa, NAV og helsestasjonen. 
Andre tjenesteområder samhandles med etter behov. De nyankomne får tilbud om et 
toårig introduksjonsprogram. Norskopplæring er hoveddelen av programmet det første 
året. Men fra nytt skoleår, ble det fra høsten 2017 kjøpt norskopplæring av Sjøvegan 
vgs. Voksenopplæringa i Dyrøy er redusert til navnet, og alle de bosatte må busse til 
Sjøvegan for å få sin norskopplæring. Dette er ikke optimalt for oppfølging av de 
bosatte. For å bøte på det har integreringskoordinator hatt noen kontordager på 
Sjøvegan. 
I oktober ble det tilknyttet en ny medarbeider til tjenesten, da en miljøarbeidet ble tilsatt 
i halv stilling. 
I november gjennomførte de bosatte en internasjonal matdag i Nordavindshagen. 
Integreringstjenesten samarbeidet med Frivilligsentralen og Nordavind Utvkling. 
Skolekjøkkenet på Elvetun ble brukt for tilberedning av buffet. Arrangementet var en 
stor suksess mtp. de 140 frammøtte som kom for å spise og hygge seg. 
Sent på året kom meldingen fra IMDi at Dyrøy kommune ikke er blant de kommunene 
som skal bosette flyktninger i 2018. På bakgrunn av det ba tjenesten om en ny 
gjennomgang av kommunens behov for leiligheter. 

8.6 Kultur og fritid 
Frivilligsentralen i Dyrøy: 
Frivilligsentralen har daglig leder i hel stilling. I løpet av 2017 har følgende 
arbeidsoppgaver vært tillagt denne stillingen i  tillegg til normal drift av 
frivillighetssentralen: 

• Kulturkontoret: Daglig drift, økonomi, budsjett, samt oppretthold av samarbeid 
mellom de forskjellige seksjoner innenfor Kultur og Fritid, har stort sett blitt 
ivaretatt av Frivillighetssentralen. Videre planlegging, nye satsingsområder, 
informasjonsarbeid og oppfølging av satsingsområder er ikke fulgt opp.  

• Nordavindshagen: 20 % av daglig leders stilling er tilknyttet drift av 
Nordavindshagen som består av ansvar for booking, tilrettelegging, 
skjenkebevilling, gjennomføring av arrangement i kommunal regi, bestilling av 
forbruksvarer, oppfølging av vedlikehold. 

• Bibliotek: Biblioteksjef er tilsatt i 50 % stilling. Gjennom daglig leder blir åpent 
bibliotek ivaretatt. 

• Aktivitetshuset: Denne har hatt tidvis fullbooking av blant annet følgende faste 
aktiviteter i huset; LHL, Brøstadbotn sanitetsforening, Pensjonistforeninga, 
Omsorgssenteret, Utstyrssentralen 

• Dyrøyhallen: I samarbeidet med styret, utleies hallen og følges opp. 
Statusrapport for vedlikeholdsbehov for hallen er utarbeidet i 2017. Stort 
frivillig arbeid tilknyttet kunstgressbanen, samt med driftstilskudd fra 
kommunen.  

• Møter/arrangement: Det samarbeides med Dyrøy Frivilligsentral, 
norskopplæringa i kommunen, Elvetun skole, Midt Troms Museum, Kultur i 
Troms og med en rekke andre aktører, f.eks. ved møter/arrangement som 
Forskningsdagene og Fårikålfestivalen. 
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Frivilligsentralen deltar i nettverk med andre frivilligsentraler. Følgende trekkes frem 
fra 2017: 

• Gjennomført aktivitetsdag i samarbeid med ungdomsarbeider og to friluftsskole 
i 2017 

• Dannelse av en besøksring, jfr. forespørsel fra omsorgssenteret, og i samarbeid 
med Røde kors i Salangen. Med støtte fra Nordavind Uvikling.  

• Internasjonal kafe med mat fra flere kultur, med over 120 gjester.  
• Merking av løyper i kommunens friluftsområde i samarbeid med 

frisklivskoordinator "Friluftsportalen.  
• Årets TV-aksjon 
• Samling i regi av Nord Norsk Metallsøkerklubb, med utstilling av funn fra 

samlingen i samarbeid med Historielaget. 
• Midt-Troms Museum, som kommunen er medlem i, eier Kastnes bygdetun og 

Heimly arbeider. Kulturkontoret/frivillighetssentralen har bidratt til 
samarbeidsmøter med Dyrøy historielag og Dyrøy bygdemuseum.  

Kommunen yter driftstilskudd til drift og vedlikehold av friluftsområdet på 
Finnlandsnes som ivaretas av Dyrøy Båtforening, samt til lysløype Espenes-
Finnlandsmoen og i Bjørkebakken. Frivilligsentralen representerer også Dyrøy 
kommune i Midt Troms friluftsråd og bidrar til gjennomføring av turer. 

Kulturkontoret: 
Kulturleder ble tilsatt i mars 2017, men sa opp sin stilling i august. Kulturkontoret hari 
2017 bestått videre av en ungdomskoordinator i 20% stilling, og en barne- og 
ungdomsarbeider i 50 % stilling. I desember ble det gjort omrokering blant de ansatte 
innenfor ungdomsarbeid. Ungdomsklubben ble åpnet i mars måned, med tilbud med 
varierte aktiviteter, alt fra tv-spill, brett-spill, film, musikk, bordtennis, matlaging osv, 
som bidrar til høy trivsel. Videre har ungdommene fått servert god middag når de 
ankom fra skolen i ungdomsklubben.  Det er investert i en god del nytt utstyr som er 
finansiert gjennom prosjektmidler. Ungdomsklubben har deltatt på en god del ulike 
aktiviteter, alt fra aktivitetsdagen på Finnefjellet, Millionfisken tur med tivoli og 
konsert, tur i hallen å lek med de oppblåsbare ballene og paintball spilling hos Dyrøy 
Paintball klubb. Videre har kulturkontoret arrangert foredrag for foreldregruppen i 
Dyrøy Kommune. Mange av aktivitetene er skjedd i samarbeid med 
Frivillighetssentralen. 

Nordavindshagen: 
Det ble gjennomført 68 arrangementer i Nordavindshagen i 2017. Dette innbefatter 
møter, konserter og arrangementer i kommunal regi. Av frivillige og private ble det 
gjennomført 22 arrangementer. Det ble også gjennomført sommerutstilling. Utstillingen 
vist historiske funn gjort i Dyrøy og viste perioden tidlig mellomalder og opp til vår 
nære fortid. Samlingen ble gjort på frivillig basis. 

Biblioteket: 
Utvidet åpningstid på lørdager (11.00 – 15.00) har ført til flere besøk. I løpet av 2017 er 
det økning i etterspørsel etter råd/veiledning knyttet til studier (faglitteratur) eller søk i 
databaser biblioteket, noe som bidrar til kompetanseheving i lokalsamfunnet.  Siden 
2015 har «Nøkkel til Biblioteket» vært operativt (selvbetjent utlånsautomat og 
nøkkelkort). Biblioteket blir brukt som møtested. Arbeidet med bedre eksponering av 
samlingen, samt vurdering av andre muligheter for bruk av biblioteket, pågår stadig. 
Ungdomsrådet: 
Dyrøy ungdomsråd bestod av 7 aktive medlemmer i 2017.  Ungdomsrådet investerte i 
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oppblåsbare baller som ungdomsklubben har benyttet seg av samt at de hadde utleie av 
disse på torgdagen om sommeren. 

Kulturskolen 
Kulturskolerektor er ansatt i 50% fast stilling, en lærer fast ansatt i 50% stilling, en 
lærer ansatt i 16% tidsbegrenset stilling og en i 7,7%. Timelærere og kjøp av tjenester 
dekker andre tilbud. 

8.7 Tekniske tjenester 
Enhet teknisk har i budsjettåret 2017 gjennomført en normal drift innenfor enhetens 
ansvars-/funksjonsområder. Følgende vedtatte investeringstiltak er gjennomført innen 
planlagte tidsrammer, med unntak av lås- og alarmsystem for adm.bygg og pleie- og 
omsorg; 

• Veivedlikehold. Utbedring og asfaltering av vei til Langhamn og Miklebostad er 
gjennomført 

• Utbyggingen av nytt avfallsmottak/miljøstasjon er gjennomført 
• Nytt taktekke Brøstad kirke og bårehus er gjennomført 
• Utbygging Dyrøy nye vannverk, høydebasseng er gjennomført 

Bemanning 
Tekniske tjenester har pr i dag 5 faste stillinger i administrasjonen, med tillegg av en 
vakant stilling som kommunalsjef for samfunnsutvikling og infrastruktur, som ikke er 
besatt. Stillingen som fagleder skogbruk er kontorplassert i Dyrøy kommune, og har 
vært finansiert i interkommunalt samarbeid over flere år med 50 % av Sørreisa 
kommune. Sørreisa kommune sa opp 25 % av 50 % stilling med virkning fra 2017. Ny 
avtale ble inngått med Bardu kommune, slik at stillingen finansieres pr 2017 videre med 
25 % tilskudd fra hver av kommunene Sørreisa og Bardu. Sekretærfunksjonen ivaretas 
av personell i servicetorget. Byggelederfunksjonen for utbindelse av utbygging av 
Dyrøy nye vannverk ble avsluttet ved utgangen av februar 2017. 
Vedlikehold (Uteseksjonen) består av 4 faste stillinger, med en formann. 
Renholdsavdelingen består av 4,5 stillinger, med en renholdsleder. Renholdsavdelingen 
har i løpet av 2017 hatt relativt stort sykefravær. 

Brannvern 
Dyrøy kommune deltar i interkommunalt samarbeid med Sørreisa kommune om 
brannvern i kommunenen. Året 2017 har vært et aktivt år med flere hendelser; 

• 1 utrykning på førstehjelp/helseoppdrag (skolebuss veltet i Bjørkebakken) 
• 3 lyng- og gressbranner 
• 2 brann i bygning 
• 3 trafikkulykker 
• 1 pipebrann 
• 1 naturskade, vind. 

Lovpålagt grunnkurs er blitt gjennomført av 3 brannkonstabler 2017 i Sørreisa. Flere 
var påmeldt, men valgte å ikke gjennomføre/møte opp for å ta kurset. Det er 
gjennomført 7 brannøvelser, samt brannvernuka ble arrangert i september og ble 
avsluttet med åpen dag på brannstasjonen. Mannskaper har fått nye uniformer til 
utrykningsbruk. Dyrøy brannvesen skal inngå i beredskapsplan for Bjørgatunnellen. 
Statens vegvesen har i denne sammenheng anskaffet IR-kamera til brannvesenet og 
bidrar med kr. 200 000,- til snarlig anskaffelse av tankbil. 
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Som følge av behov og pålegg fra arbeidstilsynet har Dyrøy kommune vedtatt å bygge 
om halve arealet i Finnlandmoan lagerhall til ny brannstasjon, som dekker de lovpålagte 
krav for slikt bygg. Behov for vaskehall løses ved å inngå leieavtale med Dyrøy Energi 
AS for bruk av eksisterende vaskehall. 
Myndighetene (DSB) har innført (01.01.2016) lovpålagt tilsyn og feiing av 
hytter/fritidsboliger. Dyrøy og Sørreisa samarbeider om å finne gode løsninger for 
hvordan tilsyn/feiing av hytter/fritidsboligers. 

Vannforsyningen  
De første 4 planlagte byggetrinnene for utbyggingen av Dyrøy nye vannverk er i all 
hovedsak gjennomført og avsluttet i 2017. Det gjenstår å fullføre FDV-installasjoner, 
utarbeide driftsinstrukser/internkontroll og gjennomføre opplæring av personell for 
daglig tilsyn og drift av vannverket. Hovedplan vann for perioden 2018-2022 utarbeidet 
og forventes vedtatt i løpet av 2018. 
Planen skisserer ytterligere utbygginger av vannforsyningen i kommunen og renovering 
av eksisterende ledningsnett, hvor der er påvist store lekkasjene i fordelingsnettet 
På slutten av året har det oppstått en del frostproblemer der stikkledninger til en rekke 
abonnenter har frosset. Det har vært lite snø og sammenhengende perioder med 
unormalt lav temperatur. 
Følgende momenter kan tillegges; 

• Veier: Det er i 2017 gjennomført utbedring og asfaltering av vei fra X 
Dyrøyhamn og til Miklebostad samt vei til Langhamn. 

• Planarbeid: Arbeidet med kommuneplanens arealdel har pågått kontinuerlig 
gjennom 2017. Det forventes at planen skal legges ut på høring første halvår 
2018 og at planen kan vedtas innen utgangen av året. I tillegg har det vært jobbet 
med flere detaljreguleringsplaner. 

• Kart/oppmåling: En stilling er tilsatt til arbeidet med dette og byggesaksarbeid. 
Det arbeides med å få inngått ny rammeavtale for kjøp av oppmålingstjenester. 

• Byggesaksarbeid: 21 byggesaker har vært behandlet, hvorav 18 har vært 
dispensasjonssaker. I hovedsak dreier det seg om nybygg/tilbygg/ombygging av 
boliger og hytter, men også garasjer og andre byggverk. 

• Helhetlig ROS-analyse for Dyrøy kommune er under arbeid og skal ferdigstilles 
første halvår 2018. Her er det en egen prosjektgruppe hvor teknisk inngår. 

• Dyrøy kommune har også i 2017 vært deltaker i det interkommunale prosjektet 
«Aksjon Strandrydding».  

• Landbruk: Stillingen bidrar til forvaltningen av kommunens arealressurser, på 
hav og land, og arbeider i et langtidsperspektiv. En annen viktig oppgave er 
forvaltning av tilskuddsordningene innen landbruket, med pålagte kontroller på 
gårdsbrukene og oppfølging av kontroller mot diverse registre. I 2017 var det 16 
søkere om produksjonstilskudd. To av disse var nye søkere med Sau. Midt-
Troms landbruksforum har i 2017 vært operativ, noe som har vært en positiv 
bidragsyter til faglig samarbeid i Midt-Tromsregionen. 

• Skogbruk: I Dyrøy ble det i 2017 ikke gjennomført skogplanting eller 
skogrydding. Det er gitt tilsagn til flere skogsvegprosjekt i Dyrøy. Imidlertid har 
det vært utfordrende for skogeierne å organisere og gjennomføre skogrydding i 
vegtraseene. Dette medførte at det ikke ble foretatt bygging i 2017 på noen av 
vegprosjektene som har fått tilsagn om midler.  

• Forvaltning av elg: Skogen og skogens sammensetning mellom ung og eldre 
skog er viktig. Store områder med eldre og gammel skog gir lite tilgjengelig 
elgbeite. De senere år er hogsten i kystkommunene kraftig redusert samtidig 
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som at elgstammen i regionen er blitt større. Elgstammen er redusert de senere 
år, jfr. vedtatte målsettinger i kommunen. Antall påkjørsler mellom elg/bil er 
kraftig redusert de senere år. 

Framtidige utfordringer 
Enhet teknisk skal gjennomføre politiske vedtak i praksis samt yte et vidt omfang av 
tjenester for innbyggerne. Utover dette har enheten ansvar for å tilrettelegge 
infrastruktur vedr. bl.a bosetting og næringsliv. Dyrøy kommune har gjennomført, og 
skal gjennomføre relativt store utbyggingstiltak i nær framtid. Dette er tiltak som er 
krevende og som opptar en stor del av kapasiteten ved enheten. 
  
  

9 Interkommunalt samarbeid 
Dyrøy kommune har inngått interkommunale samarbeid gjennom avtaler og vedtak, 
både med kommuner og ulike interkommunale selskaper og organisasjoner, som vist i 
følgende tabell: 

 
I tillegg har kommunen inngåtte avtaler om kjøp av tjenester, driftsavtaler med kr 
1.637.000, noe som også inkluderer samarbeid med Dyrøyseminarsenteret. Dyrøy 
kommune er vertskommune i interkommunalt samarbeid med kommunene Sørreisa og 
Bardu gjeldende skogsforvaltning. 
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ÅRSMELDINGER - INTERKOMMUNALE SAMARBEID  
Dyrøy kommune har mottatt 3 årsmeldinger fra av de interkommunale samarbeidene. 
Deres årsmelding presenteres i sin helhet videre: 

1) Interkommunale helse- og DMS tjenester (nr 10) 
Tjenestene består av interkommunale helsetjenester i 4 til 6 samarbeidskommuner 
hvorav Lenvik som vertskommune. Tjeneste områdene er fordelt på følgende avdelinger 

• Senjalegen allmennlegetjeneste :  
• Senjalegen samfunnsmedisin:  
• Legevaktsentral/interkommunal legevakt  
• Kreftpoliklinikk 
• Kreftkoordinator ( prosjekt) 
• Interkommunal diabetes team  
• Koordinator førstehjelpsordningen 
• Intermediær sengepost 

Fokusområder : 
Virksomhetens tjeneste tilbud har de siste årene vært og er i en aktiv fase for å kunne 
imøtekomme intensjon bak samhandlingsreformen « rett behandling, til rett sted og rett 
tid». De ulike avdelingene har fokus på å utvikle og tilby befolkningen gode og 
forsvarlige interkommunale helsetjenester. 
Aktiviteten og oppgavene i tjenesten har økt betydelig de siste årene. Kommunen har 
fått flere yngre og eldre med sammensatte kroniske sykdommer som har behov for 
oftere og tettere oppføling av kommunale helse og omsorgstjenester. Behandlingsdøgn 
og oppføling på sykehus er blitt færre. Mange sykehustjenester er i økende grad overført 
til kommunehelsetjenesten. 
Samarbeidskommuner har i samarbeid med samfunnsmedisinske avdeling utarbeidet en 
oversikt over kommunenes antatte fremtidige helseutfordringer (Folkehelseprofil) denne 
er med på å danne grunnlag for kommunenes satsingsområder kommende år. 
De ulike tjenesteområder gir tilbakemelding om at behovet og etterspørsel av tjenester 
er større enn dagens kapasitet. I perioder er ventelistene for lange. Det er etablert rutiner 
for prioriteringer etter alvorlighetsgrad og rutiner for håndtering av ventelister som 
imøtekommer krav til faglig forsvarlig drift. 
En framtidige vellykket implementering av samhandlingsreformen og 
primærhelsemelding de kommende år blir å videre utvikle gode tverrfaglige 
samarbeidsarenaer i kommunen , regionene og oppimot spesialisthelsetjenesten. 
Virksomheten har stor fokus på å videreutvikle forebyggende helsearbeid for utsatte 
grupper, parallelt med økende behov for medisinsk behandling og tidlig rehabilitering. 
Det er totalt etablert 18 kommunale/interkommunale og spesialisthelsetjenester på DMS 
Utvikling og implementering av relevant velferdsteknologi bør være et tverrfaglig 
satsingsområde for å imøtekomme behov og forventing om tidlig rehabilitering. En 
fremtidig god Helse og omsorgtjenesten betinger at kommunene klarer å være 
konkurransedyktig i forhold til kompetanseutvikling,fagnettverk, veiledning og 
arbeidsvilkår til nøkkelpersonell som ønsker å bosetter seg og bli i regionen. 
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Kort beskrivelse av interkommunale tjenesters drift og utfordringer 
Kun de avsnitt som berører interkommunalt samarbeid med Dyrøy kommune, gjengis i 
sin helhet i fortsettelsen.  

1. Samfunnsmedisin  
Interkommunal samarbeid for 6 kommunene som er tilknyttet legevaktdistriktet. 
Avdelingen er samlokalisert på DMS med til sammen 150% legeressurser fordelt på 1 
kommuneoverlege og 2 assisterende kommuneoverleger. Tjenesten og kompetansen er 
en viktig aktør for at kommunene skal lykkes med intensjonene i 
samhandlingsreformen. Følgende ansvar områder ligger under samfunnsmedisin: 

• Smittevern 
• Miljørettet helsevern 
• Plan- og beredskapsarbeid innenfor helse, samt tilstøtende planer 
• Medisinskfaglig rådgivning (herunder klagesaksbehandling, samarbeidsavtaler, 

direkte rådgivning til politikere, administrasjon og befolkning, deltagelse på 
prosjekter/arbeidsgrupper med mer som er av betydning for folkehelsearbeid) 

• Medisinskfaglig ansvar for interkommunal legevakt 
Folkehelse og forebygging. 
 
2. Kreftsykepleie/ kreftkoordintaor: 
Det er tilknyttet til sammen 1 årsverk kreftsykepleier til DMS-poliklinikk 
Tjenesten har åpent alle ukedager. Hovedsakelig blir resursen brukt til å gi 
cellegiftkurer som normalt ellers ville blitt gitt på sykehus. Siden 2013 har 6 
samarbeidskommuner hatt 0,5 årsverk kreftkoordinator med prosjektstøtte fra 
Kreftforeningen. Kreftkoordintaor har en mer «utadrettet» funksjon både i forhold til 
koordinering, system utvikling, veiledning og opplæring av helsepersonell som jobber 
med kreftsyke. Deler av stillingen er også direkte tilknyttet oppfølging av kreftsyke og 
pårørende. 
 

3. Interkommunal diabetes sykepleier:  
0,5 årsverk diabetes sykepleier. Kommunebarometret viser at regionene har og får flere 
diabetikere. Behovet for kontroll/veiledning hos fastlege/diabetessykepleier øker. 
Diabetessykepleier har kontordager ved Finnsnes, Silsand og Sørreisa legekontor. 
 

4. Korttids og intermediæravdeling  
Denne avdelingen har endret navn til behandlings og rehabiliteringsavdelingen fra 1. 
mars – Det har vært arbeidet med sammenslåinga av avdelingen. 
KAD-senger- Inklusjons og eksklusjonskriterier ble justert i 2016 for å utnytte plassene 
bedre. Flere pasientgrupper ble inkludert, men antall innleggelser i 2017 har økt, og 
beleggsprosenten er nå på 70 %. Også i 2017 var det et lite underskudd på 37.000. Noe 
som er en klar forbedring fra året før. 
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Prioriterte oppgaver i 2017: 

• Regulering av fastlegelister 
• Utvidelse av listeplasser for valg av fastlege i Senjalegen 
• Redusere ventetid på time hos fastlege på Senjalegen avdeling Silsand 

legekontor 
• Implementering av nytt nødnett og nytt data system på legevakt 
• Utdannelse av instruktører til akuttmedisinske kurs 
• Akuttmedisinske kurs av sykepleiere og leger på legevakt 
• Akuttmedisinske kurs for hjelpepersonell og leger på legekontor 

Resultat: 

 
Sykefraværet har vært med 4,4 % ved Silsand legekontor, 5,8 % ved interkommunal 
legevakt og 22,7 % ved KAD-avdelingen. 

  

178



Dyrøy, Årsrapport 2017 50(51) 

Dyrøy- og Sørreisa legekontor (nr 7) 
Det har vært nødvendig å gjøre endringer både i organisering, kontor-fasiliteter, 
bemanning og tilgjengelighet – for å sikre stabile og forsvarlige legetjenester for 
kommunenes innbyggere. Opprustningen av tjenesten startet i 2015 og er videreført 
frem til 2018. 
Kontoret har hatt relativt stabil legedekning, og har fått tilgang til godt kvalifiserte 
vikarer når våre fastleger har vært i permisjoner. De ansatte ved legekontoret har 
gjennomført kurs i akuttmedisin som er et krav i hht. bestemmelser i den nye 
akuttmedisinforskriften. 
I november 2017 tok legekontoret i bruk «Digital Dialog med fastlegen». «Digital 
dialog» er fire tjenester mellom fastlege og pasient som gjør det mulig med sikker 
kommunikasjon over internett. Tjenesten er «Bestill time», «forny resept», «start e-
konsultasjon» og «kontakt legekontoret». Det er ulikt hvilke av disse tjenestene den 
enkelte fastlege tilbyr. Målet med ordningen er å effektivisere og forenkle 
samhandlingen mellom pasientene og legekontoret. 
Det ble gjennomført en forenklet brukerundersøkelse våren 2017. Undersøkelsen gav 
oss viktige tilbakemeldinger på hvilke områder tjenestemottakerne var mest og minst 
fornøyd med tjenesten. De aller fleste gav uttrykk for at de opplever at legen tar dem og 
deres plager på alvor, mens ventetiden for å få legetime ble opplevd som lang. 
Ventetid for konsultasjon (ordinær forhåndsbestillbar) hos fastlege er blitt ytterligere 
redusert i løpet 2017. I 2016 var ventetiden oppimot 4 uker, mens den ved utgangen av 
2017 ligger på rundt 3 uker. Dette er en positiv utvikling. Ventetiden er likevel fortsatt 
noe lengre enn ønskelig, og tjenestens fokus på å legge til rette for kortere ventetid 
fortsetter. 
Antall konsultasjoner ved Dyrøy og Sørreisa legetjeneste (samlet begge kontorstedene): 
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3) Dyrøy og Sørreisa barnevernstjeneste (nr 6) 
Alle ansatte i tjenesten har deltatt i BUFDIR sin kompetanseheving og 
opplæringssatsing høsten 2017. Målsetningen med kompetansehevingen var å heve 
kvaliteten i og støtte opp om små kommuner med fare for svikt. Temaområder for 
opplæringen har vært undersøkelse, oppfølging av hjelpetiltak, traumesensibilitet, 
nettverksmobilisering, lederstøtte og brukermedvirkning. 
Sørreisa kommune startet i 2017 opp arbeidet med å utrede modeller for framtidig 
organisering av akuttberedskap i barnevern. Barnevernleder har deltatt i en 
arbeidsgruppe, som ser på muligheter for at denne beredskapen kan løses 
interkommunalt. Dette er et arbeid som videreføres i 2018. 
Barnevernstjenesten er videre representert inn i arbeidet med å utvikle en felles 
handlingsplan mot vold og trusler. Arbeidet koordineres av Krisesenteret i Midt-Troms 
og handlingsplanen skal rette seg mot aller kommunene tilknytte krisesenteret. Arbeidet 
fortsetter i 2018. 
I 2017 hadde Dyrøy og Sørreisa barnevernstjenesten færre bekymringsmeldinger enn 
året før. I første kvartal 2017 var antall fristoversittelser på undersøkelser høyt. Dette 
har endret seg til det bedre i andre, tredje og fjerde kvartal noe som har ført til at antall 
fristoversittelser på undersøkelser har gått betraktelig ned gjennom året. Målet og 
fokuset er at tjenesten ikke skal ha slike fristoversittelser og det systematiske arbeidet 
for å lykkes med dette videreføres. 
 
Meldinger og undersøkelser hele 2017 – Sørreisa og Dyrøy kommune 

 
 
Registrerte tiltak per 31.12. 2017 – Sørreisa og Dyrøy kommune 

 
I 2017 startet KomRev NORD den planlagte forvaltningsrevisjonen på tjenesteområdet. 
Revisjonen retter seg mot forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll. 
Revisjonsarbeidet skal ferdigstilles i 2018. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/181 

Saksbehandler: Unn-Tove Bakkevoll 

Dato: 13.06.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Nytt forslag til fordeling regnskapsmessig mindreforbruk driftsregnskap 2017 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 73/18 21.06.2018 
Kommunestyret 33/18 21.06.2018 

 

 

Saksopplysninger 
Dyrøy kommune viser til årsoverskudd på drift med kr 5.654.144,80.  

Administrasjonens vurdering 
Administrasjonen har ble anbefalt av revisjonen om å åpne årsregnskap 2017, og inntektsføre to 
bundne fond. Kvalifiseringsprogram-fondet på kr 443.000 var i sin tid gitt som øremerkede 
midler, og satt av på bundne fond. Midlene til dette formålet er etter 2011 gitt inkludert i statlig 
rammeoverskudd. Voksenopplæringen har hatt et bundet fond, som også oppstod for mange år 
siden som overføring av øremerkede midler. Også dette formålet har de senere år fått tilført 
statlig rammeoverskudd i kommunens totale rammeoverskudd. Administrasjonen har videre 
benyttet muligheten til å korrigere kostnad arbeidsgiverkontroll 2017, som var regnskapsført på 
feil periode, samt korrigering av pensjon tilknyttet Statens pensjonskasse. Totalt har dette 
medført et økt regnskapsmessig mindreforbruk for 2017.  
 
Rådmannen vurderer det hensiktsmessig å dekke feilperiodisert kjøp av piano av Dyrøy 
kulturskole, som tilhører årsregnskapet for 2017, til dekning av regnskapsmessig mindreforbruk 
drift 2017.  
 
Som deltager i omstillingskommuneprosjektet, er Dyrøy kommune forpliktet til å dekke en 
egenandel på inntil kr 1. million pr år i årene som prosjektet gjennomføres. Av midlene som ble 
avsatt på ubundet fond i 2017, ble totale kostnader på kr 628.947 dekket inn ved inntektsføring 
av dette til ansvar 131 – Omstillingskommune. Rådmannen foreslår en inndekning på kr 628.947 
til ubundet omstillingsfond, slik at egenandelen også for 2018 er på kr 1. million.  
 
Videre foreslås det fra kommunens administrasjon å avsettes resterende av regnskapsmessig 
mindreforbruk til kommunens rentefond og disposisjonsfondet. Forslaget om avsetning til 
rentefond begrunnes med sentralbanksjefens vurdering av styringsrenten i Norge både for 2018 
og i årene fremover.  
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Forslag til fordeling av regnskapsmessig mindreforbruk på driftsregnskapet for 2017 fremlegges 
som følgende: 

 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Rådmannen foreslår følgende fordeling av årsoverskuddet fra 2017:  

 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Rådmannen foreslår følgende fordeling av årsoverskuddet fra 2017:  

 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
Nytt forslag til fordeling regnskapsmessig mindreforbruk 
driftsregnskap 2017 
 
Behandling i Formannskapet – 21.06.2018:  
 
 
 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 21.06.2018  
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Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/181 

Saksbehandler: Unn-Tove Bakkevoll 

Dato: 13.06.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Dekning av udekket investeringsregnskap 2017 og tilbakeføring av 2 ubundne 
investeringsfond 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 74/18 21.06.2018 
Kommunestyret 34/18 21.06.2018 

 

 

Saksopplysninger 
Investeringsregnskapet for 2017 ble oppgjort med udekket beløp på kr 2.474.363,-. 
 
I forbindelse med finansiering av utbetalt anleggstilskudd på kr 5.5 millioner kroner til Dyrøy 
boligstiftelse for investering i tak for 2. etasje og prosjektledelse tilknyttet utbygging av Dyrøy 
utleiebygg, jfr. KS vedtak av 24/13 og 58/17, er 2 ubundne investeringsfond benyttet, med total 
kr 1.766.368. 

Administrasjonens vurdering 
Investeringsregnskapets udekkede merforbruk i 2017, inndekkes ved bruk av disposisjonsfond, 
med kr 2.474.363,-.  
 
Anleggstilskuddet ble i 2017 finansiert med bruk av ubundne investeringsfondsmidler. Dette 
viser seg å være i strid med KRS nr 4, punkt 10, hvor det fremgår at anleggstilskudd til juridiske 
enheter, slik som Dyrøy boligstiftelse, er anses som et anleggstilskudd, og skal i sin helhet 
finansieres med bruk av driftsmidler, f.eks. disposisjonsfond. Med bakgrunn i dette, tilbakeføres 
føringer gjeldende ubundet investeringsfond og ubundet boligfond til investeringer i 2017, ved 
bruk av disposisjonsfond, kr 1.766.368,-.  
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Rådmannen foreslår følgende inndekning av udekket investeringsregnskap og tilbakeføring av 2 
ubundne investeringsfond:  
 

 
 

Ordførers innstilling: 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Rådmannen foreslår følgende inndekning av udekket investeringsregnskap og tilbakeføring av 2 
ubundne investeringsfond:  
 

 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
Dekning av udekket investeringsregnskap 2017 og tilbakeføring av 2 
ubundne investeringsfond 
 
Behandling i Formannskapet – 21.06.2018:  
 
 
 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 21.06.2018  
 
 
 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/610 

Saksbehandler: Unn-Tove Bakkevoll 

Dato: 13.06.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Forkortet versjon - Tertialrapport 1 - 2018 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 75/18 21.06.2018 
Kommunestyret 35/18 21.06.2018 

 

Vedlegg 
1 Forkortet versjon Tertialrapport 1 pr 01.06.18 

 

Saksopplysninger 
Med bakgrunn i vedtatt økonomireglement for Dyrøy kommune, fremlegges Tertialrapport 1 pr 
30.04.18 som orientering til politisk ledelse.  

Administrasjonens vurdering 
Dyrøy kommune har vedtatt budsjett på rammenivå. Ut i fra signaler fra siste formannskapsmøte, 
er vedlagte tertialrapport, av den grunn, forkortet ned pr ramme, med utvalgte kommentarer fra 
innrapportering fra fagansvarlige, enhetslederere, sektorledere og kommunalsjef.  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Tertialrapport 1 – 2018, tas til orientering.  

Ordførers innstilling: 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Tertialrapport 1 – 2018, tas til orientering.  

Ordførers innstilling: 
 
 
Forkortet versjon - Tertialrapport 1 - 2018 
 
Behandling i Formannskapet – 21.06.2018:  
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Vedtak i Formannskapet  – 21.06.2018  
 
 
 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Tertialrapport 1 - 2018 
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1 Dyrøy 

1.1 Innledning 

Ideellt sett bør kommunen ha en forbruksprosent på 33,34 % av totalt årsbudsjett. Hver tjeneste vil bli 
nøye vurdert i denne rapporten, med hensyn til både mer-/mindreforbruk og krav til nedtrekk etter 
pålegg fra kommunestyret. 

 
Dyrøy kommune holder budsjettet pr 30.04.18 tilknyttet årsbudsjettet.  Men som tjenesterammene 
viser, er det kun ramme 1, Sentraladministrasjon og felleskostnader, som har lavere forbruk enn 
forventet. Dette skyldes i stor grad budsjett på premieavvik, som ikke har motpost regnskap, samt 
budsjett gjeldende omstillingskommune og lønnsreguleringer 2018, som har lite eller ingen 
regnskapsføringer tilknyttet sitt budsjett. Slik at totalbildet er sammensatt. 

Det varierer innad både rammer, sektorer og ansvar i forhold til overholdelse av budsjett og årsakene til 
avvik. Kommunen ligger etter med innbetaling av refusjoner, samt har betalt en del store regninger 
gjeldende halvårskostnader i tråd med interkommunale avtaler og lisenser. 

  

  

1.2 Rådmannens innledning 

Tertialrapport 1-2018 gir oss et bilde av driften for fire måneder, dvs. den økonomiske status i forhold til 
både periodisert budsjett og årsbudsjett.Økonomirapport II legges med dette frem som orientering i 
forbindelse med politisk behandling. Rapporteringen er pr 30.04.18. 

Den økonomiske utviklingen så langt i 2018 viser at det har vært utfordringer for enkelte sektorer og 
ansvar. Kommunens nye organisasjonsstruktur er ennå ikke på plass, og virkninger av de 
nedstyringskravene som er fremsatt, ser man liten virkning av ennå, foruten vakanser av stillinger. 

Det har vært økonomisk rapporteringer annen hver måned for enhetsledere og enkelte fagledere. Det er 
et sterkt fokus på, og oppfølging av, den økonomiske utviklingen i enhetene. 

Enhetsledere og fagledere vil videre i denne rapporten tilkjennegi hvilke tiltak som allerede er satt i 
gang, planlegges gjennomført og vurdering av ringvirkninger av disse tiltakene i forhold til 
tjenesteytingen til kommunens befolkning. 

Jfr. statstikk viser Dyrøy kommune til et fravær for hele organisasjonen på 13.02 %. 

  

Budsjettreguleringer  
Enhetsledere og fagleder har levert forslag til budsjettreguleringer i forbindelse med Tertialrapport I 
- 2018. Budsjettreguleringer totalt vedlegges denne rapport. 

  

 
Krav til nedtrekk 
I forbindelse med vedtak om budsjett 2018, ble det lagt frem forslag til nedtrekk for å komme i balanse, 
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blant annet ved å holde flere stillinger i vakanse. To av tre vedtatte kommunalsjefstillinger blir holdt 
vakant i 2018. Videre er det lagt frem forslag til budsjettregulering i kommunestyremøtet av april 2018, 
tilknyttet nedtrekk. 

Hvordan de enkelte sektorene og ansvarene har satt i gang tiltak for å imøtekomme nedtrekket, 
planlagte tiltak og konsekvensvurdering av ringvirkningene av disse nedtrekkene, fremkommer under de 
videre kapitlene av enhetsledere og fagledere selv. 

1.3 Politiske vedtak 

Vedta
ks nr 

Utv
alg Tekst Beløp Ansvar Statu

s Kommentar 

2018/
275 FSK Personverndirektiv

et 109.000  I 

EUS forordning for personvern. 
Vedtak om å innordne beløpet 
tilknyttet dette arbeidet, i 
budsjett 2018 under fellesdrift. 
Budsjettregulering. Årlig drift 
innarbeides i økonomiplan 

2018/
3 FSK 

Bevilgning til 
kommunalt 
næringsfond 

80.000  G Bevilgningen belastes 
næringsfond. 

2018/
4 FSK 

Dyrøy kirkelig 
fellesråd - tilskudd 
til kjøp 

45.000  I 
Innkjøp av sikkerhetsutstyr m.m. 
på gravplassområdet. 
Budsjettreguleres 

2018/
4 FSK Diverse tilskudd 2.300  I Kjøp av 1 annonse i årboka for 

Dyrøy og Sørreisa 

2018/
4 FSK Diverse tilskudd 2.500  I Dyrøy menighet - støtte 

menighetsbladet 

2018/
5 FSK Tilskudd kjøp av 

båt 25.000  I Tilskuddet belastes 
næringsfondet 

2018/
7 FSK Tilskudd TNS Sveis 

og Mekaniske 60.000  I Belastes næringsfond etter 
dokumenterte utgifter. 

2018/
9 FSK 

Salg av stein fra 
Laukberget 
2018/129 

48.140  I 

Finnlandsnes Eiendom AS 
innvilges tilskudd etter 
dokumenterte utgifter og belastes 
næringsfondet. 

2018/
334 FSK Renovering tak 

TPU-boliger 
1.000 
.000  I 

Rådmannen gis fullmakt til å 
renovere takene med lånopptak 
med inntil kr 1. million. 
Budsjettregulering. 

       

2017/
1317 FSK 

Selvskyldnergarant
i - Dyrøy 
utleiebygg AS 

16.500 
.000  I Til renovering av utleiebygget 

som en del av Dyrøyprosjektet. 

       

2017/
1243 KS 

Dyrøy utleiebygg 
AS - avhendelse av 
tomt 

  I Tilknyttet Dyrøyprosjektet. Kr 25 
pr m2. 

2017/
1101 KS Netto innsparing 

- driftsbudsjett 
4.800 
.000  I Regulere driftsbudsjett 2018. 
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Vedta
ks nr 

Utv
alg Tekst Beløp Ansvar Statu

s Kommentar 

2017/
1324 KS 

Tomteareal til 
høydebasseng 
Evertmoen 

  I 
Kjøp av inntil 4000 m2 rådtomt. 
Belastes Dyrøy Vannverk sitt 
investeringsbudsjett 

2017/
1248 KS 

Regional 
næringsplan for 
Midt-Troms 2018-
2022 

  I Videre arbeid med planen rulleres 
inn i økonomiplan. 

Tabellen viser de vedtak som økonomileder har fått orientering om påvirker kommunens regnskap pr 
30.04.18. 

Personverndirektivet 

Jfr. vedtak i kommunestyret, fordrer dette en budsjettregulering på kr 36.600,-, samt årlige 
driftskostnader på kr 73.200,-, som bør innarbeides i fremtidig økonomiplan og budsjett. 

 
Næringsfond 

Inngående balanse på næringsfond var pr 01.01.18 kr 135.419. Ubrukt. 
Inngående balanse på Utviklingsfondet var på 2.380.278, hvorav det er utbetalt kr 490.822,- til 
lag/foreninger pr 30.04.18. 
  

  

1.4 Medarbeidere 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

8 242,36 100,8 89,935 951,9 1 142,635 13,86 

Nærværet har vært 86,14 % fra januar til og med april, jfr. innmeldt fravær. 
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1.5 Økonomi 

Driftsregnskap 

Driftsregnskap pr 
rammeområde Årsbudsjett Regnskap/Forbruk pr 

april Forbruk i % 

1 - Fellesområdet 14 756 236 9 281 561 62,90 % 

2 - Barnehage, Skole, Kultur 19 341 901 11 464 309 59,27 % 

3 - NAV, Helse, Pleie- og 
omsorg 40 834 014 29 917 400 73,27 % 

4 - Teknisk 11 098 631 6 953 395 62,65 % 

9 - Skatt, Tilskudd, Lån, 
Finans -86 030 782 -56 417 772 65,58 % 

Sum total 0 1 198 893  

  

 
Den ideelle forbruksprosenten for august er 33,34 % forbruk av årsbudsjettet. Nå er en del av 
årsbudsjettet ikke periodisert, noe som vil gi et viss avvik i forhold til enkelte rammer og tjenester. 
Forklaringer på dette henvises til de ulike rammene, sektorene og ansvarene videre i rapporten. 

Kun ramme 1 holder sin budsjettramme pr 30.04.18, samt merinntekter på ramme 9. 

 

1.6 Prognose 

Dyrøy kommune skal innen juni 2018 legge frem forslag til ny organisasjonsstruktur. Vedtatt 
budsjettregulering tilknyttet nedstyringskrav på kr 4.800.000, vil bli snarlig effektuert i regnskapet. 
Under de enkelte ansvar, sektorer og rammer, vil det fremgå hvordan rapporteringsansvarlig mener at 
de vil kunne holde tildelt budsjett i forhold til regnskap dette år. 

Prognosen for 2018 i Dyrøy kommune er at det ser ut til at samtlige rammer pr 30.04.18 har et 
merforbruk i forhold til ideell forbruksprosent på 33 %. Dette kan skyldes at mange lisenser og og andre 
helårs- eller halvårskostnader er betalt i første tertial. Ramme 1, Sentraladministrasjon og fellesutgifter 
har reelt også et merforbruk i forhold til ideell forbruksprosent når man tar hensyn til budsjettposter 
som ennå ikke er berørt med kostnader, eller enkelte store forventede inntekter som premieavvik. 
Videre arbeider flere rammer i forhold til nedstyringskravet, hvor ringvirkningene først forventes å vise 
seg i løpet av høsten 2018.  

Totalt sett ser Dyrøy kommune ut til å holde sitt totale, vedtatte driftsbudsjett. For å oppnå dette videre 
må foreslått vedtak på kr 4.8 millioner bli realisert i løpet av driftsåret. Prognosen pr 30.04.18 er 
allikevel et merforbruk på kr 1.2 millioner, noe som kan endre seg i løpet året. Når det gjelder 
investeringsbudsjettet, er det en del investeringsprosjekter som ikke er igangsatt, slik at foreløpig 
investeringsbudsjett ser ut til å holde. 

Kommunestyrets vedtak om nye tiltak vil i løpet av sommeren bli vurdert inndekket innenfor 
budsjettramme, slik at nærmere vurdering i forhold til avvik vil kunne gi et bedre bilde i tertialrapport 2 
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pr 31.08.18. 

Rådmannen vurderer tilbakemeldingene fra de ulike rammeområdene til i løpet av året å overholde sine 
tildelte årsbudsjettrammer.  

   

1.7 Investeringer og finansieringer 

Dyrøy kommune har pr i 2018 en vedtatt investeringsbudsjett på kr 19.090.000. Lånerammen er vedtatt 
til kr 18.555.000. Kommunestyret har i første tertial fattet vedtak om ytterligere et tiltak, renovering av 
tak på TPU-boligene, med en kostnadsramme og låneramme på inntil kr 1. million. Ubrukte lånemidler 
er på  kr 7.6  millioner. 

 
Økonomienheten vil korrigere investeringsregnskapet for feilføringer, noe som gjelder flere småbeløp 
som fremgår av oversikten over.  

 

2 Sentraladm. og fellesdrift – ramme 1 

Totalt sykefravær servicetorg 1. kvartal 2018 er 7,34%. 

ØKONOMISK AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 

Ideell forbruksprosent for april er 4/12 = 33 % 

  

 
 

• Rådmannen registrerer at det ikke er satt av budsjettmidler på ansvar 133 - Utviklingsfond, 
hvorav bundne fondsmidler på konto 2510010 - Utviklingsfond vil bli tilsvarende redusert. Det 
samme vil bli tiknyttet ansvar Næringsarbeid i forhold til konto 2510006 Næringsfond. 
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• Merforbruket på ansvar 109 - Kontrollutvalg og revisjon, begrunnes i betalt halvårsregning jfr. 
inngått avtale. Ansvaret anses i balanse. Økonomienheten sitt resultat bærer preg av 
langtidssykemelding, noe som har medført ekstra kostnader for innleid konsulents behov for 
ekstra støtte fra Arena Norge AS under årsoppgjøret. Videre har enheten betalt i 2018 en 
regning gjeldende kommunens andel for arbeidsgiverkontroll, noe som tilhørte 2017-
regnskapet. Dette er hensynstatt i rådmannens forslag til fordeling årsoverskudd 2017.   

• Ansvar 123 - IT-drift har for det meste løpende driftskostnader. Avvik skyldes periodisering, 
med mange helårsfaktura i 1. tertial.  

• Merforbruk gjeldende ansvar 122 - Fellesutgifter - gir et litt feil bilde, siden budsjett 
premieavvik, som regnskapsføres på slutten av hvert regnskapsår, medfører et stort 
merforbruk jfr. tabell. Samt en kostnadsgjennomgang på begge ansvar er planlagt. 

Konklusjon: Rådmannen regner med at ramme 1 vil kunne holde sitt tildelte årsbudsjett 2018.  

   

3 Oppvekst og kompetanse – ramme 2 

Medarbeidere – totalt fravær for rammen 
 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

2 316,74 41,2 69,635 367,4 478,235 20,64 

 

 

Skole 

• Sektor for skole har 14,48 % fravær i første tertial 2018.  

• Det har vært gjennomført opfølgingssamtaler med de sykmeldte, samt at det er samtaler med 
ansatte med stort egenmeldt fravær. Det har vært gjennomført medarbeidersamtaler i vår.   

• Manglende refusjonskrav for skole -  våren-18, noe som gjøres i juni. Det er ikke mottatt 
vikarmidler på ordninga Kompetanse for kvalitet, vikarmidlene utgjør 240 000. De største 
innkjøpene av læremidler er ikke gjort, men innkjøpene gjøres innenfor ramma..  

• SFO har hatt mindre brukerbetaling enn budsjettert. Fra høsten kommer et større kull inn i 1. 
klasse, noe som rådmannen forventer blir å ta i bruk SFO-tilbudet i stor grad. Videre forventes 
interne rammeoverføringer fra ansvar Integrering, vil bidra til å redusere merkostnadene 
tilknyttet dette en del.  

• Voksenopplæring kjøpes av Dyrøy kommune hos Sjøvegan videregående skole, hvorav første 
halvårs regning ennå ikke er betalt. Fra høsten vil det delvis gis eget tilbud i Dyrøy. 

Konklusjon: Rådmannen regner med at økt bruk av SFO plasser fra høsten 2018, samt refusjoner og 
vikarmidler vil gi sektoren med økonomisk balanse.  
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Barnehage 

• Barnehagen har tre i langtidssykmelding, noe som forklarer en stor del av samlet fravær på 
32,62 % første tertial 2018. Det er ikke satt inn spesielle tiltak i personalgruppen bortsett fra 
oppfølging av de langtidssykmeldte. 

• Barnehagens budsjett reflekterer ikke sykelønnsrefusjoner i sin reelle størrelse noe som gir et 
feil bilde av inntekter og utgifter. Det anslås et mindre forbruk på vikarsiden til høsten da en 
kan løse mye internt pga økt bemanning. Fra høsten av vil barnehagen ha en helt marginal 
mengde ansatte med barnehagelærerutdanning i forhold til ny pedagognorm. Det betyr at det 
vil være vanskelig å opprettholde løpende opptak hvis alle de barna som pr i dag er bosatt i 
kommunen skulle ønske seg plass i løpet av neste barnehageår. Ansettelse av en fjerde 
pedagog vurderes. 

Konklusjon  

En nærmere vurdering av tildelt årsbudsjett bør foretas høsten 2018.  

  

4 Helse - og omsorg – ramme 3 

Nærvær 
Mulige 

dagsverk 
Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

3 830.61 47 20,3 431,6 498,9 13,02 

 

• Innenfor pleie og omsorg utgjør langtidssykemeldinger en stor del av fraværet. Egenmeldt 
fravær er på 1,2% og legemeldt fravær er på 11,8%. I forhold til oppfølging innen Helse og 
omsorg, vil dette bli tettere oppfulgt når fagledere får personalansvaret. 

 
 

• PLO har hatt utfordringer med mye innleie og overtid på grunn av vakante stillinger samt 
langtidssykemeldte. Størrelse på utbetalinger rundt ressurskrevende brukere vil også spille inn 
på disse tallene. Videre kan noen justeringer gjøres innen rammen. En nedstyring vil i denne 
fasen si å få gode beslutningslinjer i etaten, samt å motivere ansatte til å være på jobb. 

• Fysioterapitjensten har omsider fått på plass en betalingsterminal, i dette ligger også  
muligheter for å rapportere digitalt. På denne måten sparer fysio, og ikke minst økonomi mye 
tid, plunder og heft. Noen kostnader er knyttet til terminalen, men på kort og lang sikt kan mye 
tid spares  på dette. 

• En stilling ved NAV, finansieres med statlige tilskudd, som ikke er mottatt pr april 2018. I tillegg 
skal refusjonen fra staten på NAV- leders lønn økes til 80% i månedene mars til og med mai på 
grunn av at NAV-leder har fungert som leder av NAV Gratangen. 

• Utgiftene til økonomisk sosialhjelp, NAV, har første tertial 2018 vært høyere enn tidligere år, 
men en forventer en nedgang i disse utgiftene i løpet av året. 

• Innen Pleie- og omsorg, er det høyt langtidsfravær innen hjemmesykepleie og rehabilitering. 
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Somatiske problemstillinger er dominerende for de som har vært sykemeldt. Ved endring i 
lederstrukturen forventer rådmannen at enhetslederfunksjonenene kommer tettere på den 
enkelte ansatte ved at det blir færre ansatte å forholde seg til.  

• Overforbruket innen ansvar 372, har også en sammenheng med veksling av ressurser mellom 
ansvar 372 - hjemmetjenesten og 391 - rehabilitering. Når refusjon ressurskrevende brukere er 
klar, vil vi få et klarere bilde av hvordan disse postene kan reguleres internt. I dette ligger også 
bruk av ekstra ressurser i forhold til unge psykisk utviklingshemmede og ekstra bemanning 
innen boliger for PU - tjenesten. 

• Arbeidstilsynet har hatt tilsyn med barnevernstjenesten i Sørreisa i første kvartal, hvorav 
avviket forventes lukket innen 1. Juni 2018.   

• Inntektssiden ved ansvar Integrering ligger godt an i forhold til delt budsjettramme. 
Utgiftssiden er så langt respektabel, men en må påberegne utgifter som ikke var tatt høyde for i 
2. Tertial.  

• Det er innleid vikar i 50 % for langtidsykemelding tilknyttet helsesøstertjenesten.  

Konklusjon 

Rådmannen regner med balanse i driftsregnskapet i forhold til tildelt budsjettramme i ramme 3.  

 

5 Samfunnsutvikling og infrastruktur – ramme 4 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

1 358,01 12,6 0 63,5 76,1 5,60 
 

 

• Kommunalsjefstillingen holdes vakant ut året 2018. Kulturlederstilling utlyses som vikariat ut 
året 2019.   

• Frivillighetssentralen har et stort merforbruk, hvorav budsjettregulering vurderes.  

• Regnskapet viser noe større forbruk på bla på 402 vedlikehold, og generelt forventes større 
forbruk i el-avgifter (prisstigning på strøm) samt utfall av fjernvarme.  Reduserte kostnader for 
fjernvarme antas å dekke merkostnader i elforbruk.  Økning i kommunale avgifter ventes å 
overstige budsjett.  Øvrige avvik innenfor drift i ansvarsområdet utgjør i hovedsak mindre 
beløp som det foretas reg. for ved neste rapportering. 

Konklusjon 

Rådmannen forventer at ut i fra rapporteringene for første tertial, at ramme 4 vil gå i balanse i forhold til 
tildelt årsbudsjett.  
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6 Fellesfinansiering – ramme 9 

 

• På ansvar 930 - Formidlingslån - er det betalt avdrag til Husbanken kr 298.690,-. Dette er over 
forventet budsjett på kr 80.000. Men samtidig har kommunen mottatt ekstraordinært 
innbetaling på formidlingslån på kr 141.577. 

Konklusjon 

I forbindelse med budsjettregulering i april 2018, forventer rådmannen at tildelt årsbudsjett vil bli 
overholdt.  
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/614 

Saksbehandler: Geir Fjellberg 

Dato: 01.06.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Finansiering tiltak oppgradering ledningsnett sentrumsområde 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 68/18 07.06.2018 
Kommunestyret 36/18 21.06.2018 

 

 

Saksopplysninger 
Hovedplan vann ligger pr. tiden ute til høring og forventes å bli vedtatt innen rimelig tid. 
 
Planen beskriver tiltak vedr. kommunens drikkevannsforsyning (videreføring av 
vannverksutbygginbgen) slik disse er planlagt gjennomført i planperioden 2018 – 2022. 
   
I  inneværende år (2018) er følgende tiltak planlagt gjennomført: 
 

1. Oppgradering ledningsnett i sentrumsområdet, saneringstiltak. 
Det skal bygges ny vannforsyningsledning fra Elvetun skole, opp langs Tverrveien, fram 
mot X Fv 2... og ned langs Fv forbi adm.bygget og fram til Dyrøy pleie- og 
omsorgssenter. (kr. 2 000 000)  
Det er gjennomført anbudskonkurranse og arbeidene igangsettes i august mnd. 

 
2. Lekkasjesøk og utbedringer på eksisterende ledningsnett inkl. sanering av gamle 

ledningsnett  (kr. 2 000 000)   
Arbeidene pågår prioritert ut fra der det er sannsynliggjort mulige lekkasjer og gjentatte 
brudd. Lekkasjeutbedringer gjennomføres fortløpende gjennom hele planperioden.  

 
3. Sluttføring av SD-anlegg  (kr 300 000)  Leveransen av SD-anlegget er i all hovedsak 

gjennomført.  Det gjenstår opplæring av driftspersonell som er planlagt gjennomført i 
juni-juli måned. 

 
4. Utarbeidelse av sikkerhets- og beredskapsplan inkl. ROS-analyse (kr. 60 000) 

 
5. Oppgradering av Internkontroll – Håndbok (kr. 60 000) 

 
6. Simulering av brannvannskapasitet ved hjelp av EDB program (kr. 60 000) 

 
7. Kurs/opplæring av vannverksoperatører (kr. 50 000) 

 
8. Etablering av nødvannanlegg (ikke kostnadsestimert) 
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Tiltak 1, oppgradering av ledningsnett i sentrumsområdet har vært konkurransutsatt og Nordhaug 
Maskin AS skal tildeles kontrakt.  Kontraktsummen er kr. 4 470 956,00 
I vedtatte investeringsbudsjett for 2018 er det avsatt 4 500 000,- til gjennomføring av tiltakene  
1-7  slik disse fremgår av hovedplanen. Investeringene finansieres ved opptak av lån.  Av disse 
tiltakene utgjør tiltak 1 kr. 2 000 000 
 
Etter gjennomført anbudskonkurranse fremstår tiltak 1 underbudsjettert med (4 470 956,00 – 
2 000 000)  kr. 2 470 956,-  For å kunne inngå kontrakt og gjennomføre tiltaket må låneopptaket 
økes. Det bør aktes at gjennomføring av ny ledningstrase i sentrumsområdet langs Tverrveien vil 
kunne by på uforutsatte utfordringer bla pga mangelfulle kartdata, tilstand på eksisterende 
installasjoner/kummer, sluser og armaturer. Dette kan føre til økte kostnader under utbyggingen 
av anlegget og må hensyntas i finansieringen. Det foreslås derfor 15% påslag til dekning av 
uforutsatte kostnader.  Dette gir samlet kapitalbehov for gjennomføring av tiltak 1 på   
kr. 5 140 000, en økning på 3 140 000 i forhold til investeringsbudsjettet. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å foreta låneopptak med inntil kr. 5 140 000,- for å 
gjennomføre tiltak 1, oppgradering av ledningsnett i sentrumsområdet  

Ordførers innstilling: 
 Som rådmannen 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å foreta låneopptak med inntil kr. 5 140 000,- for å 
gjennomføre tiltak 1, oppgradering av ledningsnett i sentrumsområdet  

Ordførers innstilling: 
 Som rådmannen 
 
Finansiering tiltak oppgradering ledningsnett sentrumsområde 
 
Behandling i Formannskapet – 07.06.2018:  
 
 
 
Enhetsleder Geir Fjellberg deltar i saken. Saken deles ut i møtet.  
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
  
  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 07.06.2018  
 
Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å foreta låneopptak med inntil kr. 5 140 000,- for å 
gjennomføre tiltak 1, oppgradering av ledningsnett i sentrumsområdet 
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Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: L13 

Saksmappe: 2018/167 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 08.05.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

46-31 - Revidering av reguleringsplan for Karonskogen hyttefelt 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 21/18 12.06.2018 
Kommunestyret 37/18 21.06.2018 

 

Vedlegg 
1 1926 2016002 Karonskogen Kart 160518 
2 Reguleringsbestemmelser Karonskogen 160518 
3 Planbeskrivelse Karonskogen 160518 

 

Saksopplysninger 
Høsten 2016 ble det vedtatt at det skulle iverksettes prosess for å gjennomføre revidering av 
reguleringsplanen for Karonskogen hyttefelt.  Etter innspillsperioden har det blitt utarbeidet 
fullstendig planbeskrivelse, nytt plankart og nye bestemmelser for feltet. 
Disse dokumentene ble i plan- og naturutvalgets møte 08.02.2018 vedtatt lagt ut til høring og 
offentlig ettersyn.  Til høringen er det innkommet merknader, både fra private og offentlige 
organer/sektormyndigheter.  Disse merknadene er sammenfattet og kommentert her. 
 

Administrasjonens vurdering 
Innkomne merknader til planforslaget oppsummeres og kommenteres som følger: 
 
26.03.18; anmerkninger og kommentarer fra hytteeiere i Karonskogen v/Anne Valle Tangen, 
Astrid Lyshaug og Aksel Høgmo, Geir Johansen og Kate Eidissen, Geir og Janne Lillegård, 
Gunnhild og Per Tangen, Hugo Nordaas og Janne Olsen, Kjell og Eli Qvam, Lars og Åse 
Mickelsen, Siv-Frida Høgmo, Stein Harald Holmseth og Oddveig Jevningen 
Har følgende merknader til plandokumentene: 

1. Til planbeskrivelsens pkt. 4 «Planprosessen» anmerkes det en skrivefeil. Det bes om 
korrigering her. 

2. Til planbeskrivelsens pkt. 6 «Beskrivelse av planområdet (dagens situasjon)» bemerkes 
det at det er lagt fiber i luftstrekk, og det er tilgjengelig for alle tomtene. 

3. Til planbeskrivelsens pkt. 8 «Beskrivelse av planforslaget» anmerkes det at det ikke er 
noe som tilsier behov for flere tomter innenfor planområdet.  

4. Til planbeskrivelsens pkt. 8 bemerkes det at det er hytteeierne som har etablert og eier 
vannforsyningen til feltet, og at den er dimensjonert utfra dagens behov. Det hevdes 
videre at etablering av to nye tomter i feltet kan medføre behov for utvidelse av 
kapasiteten. Det antas derfor at kommunen tar kostnadene ved en eventuell utvidelse av 
vannforsyningen siden det er kommunen som foreslår nye tomter i feltet. Det bes om 
bekreftelse fra kommunen på dette før nye tomter reguleres inn i planen. 
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5. Til planbeskrivelsens pkt. 8, underpunkt «Frittliggende fritidsbebyggelse» kommenteres 
det at hovedhytte på inntil 95 m² BYA er tilfredsstillende. For uthus anmerkes det at 
foreslått BYA på 35 m² anses som for lite, blant annet siden det ikke er regulert 
naustområde i feltet. De påpekes at det i hyttefeltet Furstrand kan bygges inntil 30 m² 
uthus og inntil 20 m² naust pr hytteeiendom. Dette ønskes satt som totalt mulig areal for 
uthus i Karonskogen. Alternativt foreslås det å regulere arealet som er foreslått til to nye 
hyttetomter til felles område for naust/uthus for å gi plass til innomhus lagring av f.eks. 
båter på henger. 

6. Til reguleringsbestemmelsene har hytteeierne følgende kommentarer: For § 3.2 
«Frittliggende fritidsbebyggelse – BFF 1-14» foreslås det økning av totalt BYA for hver 
tomt til 175 m² slik at ønsket om uthus med inntil 50 m² innfris. 

7. Ønsker flere muligheter/løsninger for form på takkonstruksjoner. 
8. Henviser til hva som er tilfelle i et par andre kommuner mht hva som tillates bygd i 

hyttefelt.  
9. Viser til rapporten «Erfaringer og lærdom av prosjektet Dyrøy 2017» som sier at Dyrøy 

er fylkets 4. største hyttekommune og at hytteeiere er et stort strategisk potensiale for 
kommunen. Mener derfor at kommunen med dette som bakgrunn bør imøtekomme 
hytteeiernes ønsker om tilpasninger i revidert reguleringsplan. 

10. Oppsummerer med at det må tilstrebes å få til ei best mulig løsning som gir hytteeierne 
plass til både rekreasjon og lagring. 

 
Til merknadene er det også utarbeidet skisseforslag med situasjonsplan og tegninger som viser 
foreslått område for felles uthus/naust innenfor området.  Disse skissene følger vedlagt saken. 
 
Kommunens kommentarer til merknadene: 

1. Navnet Furstrand endres til Karonskogen. 
2. I underpunktet Kommunikasjon endres det til: «Det er framlagt fiber i luftstrekk i 

området, og det er tilgjengelig for alle hyttetomtene.» 
3. Nasjonale føringer i forhold til reguleringsplaner sier at der det er mulig skal det legges 

til rette for fortetting innenfor eksisterende planområder. Her ligger det arealmessig til 
rette for to nye tomter innenfor planområdet, og kommunen som planmyndighet 
anbefaler derfor at dette gjøres. 

4. En sjekk av dimensjonering for vannledninger viser at økning i forbruk fra 12 til 14 
enheter ikke vil utgjøre noen endringer av vesentlig art mht vannkapasitet og –trykk. 

5. Behovet for lagringskapasitet vil variere fra eiendom til eiendom. Å prøve å ta høyde for 
veldig plasskrevende ting som f.eks. båt på henger, vil kreve mye areal. Når man ser til 
øvrige uthus/garasjer i feltet er det tidligere godkjent en garasje med størrelse på 40 m². 
Med dette som bakgrunn økes grensen for bebygd areal for inntil 2 uthus/anneks til 40 m² 
BYA, noe som gir nytt maksimalt BYA for hver eiendom på 165 m².  Å regulere et 
forholdsvis stort område til lagringsformål, slik det foreslås, vil utfra planfaglige 
vurderinger få ei uheldig virkning for området. 

6. Ihht overnevnte økes BYA for hver eiendom til 165 m². 
7. Pkt. 3.2 D) endres til «Bygninger skal ha saltaksform med takvinkel mellom 20 og 30 

grader eller pulttak med takvinkel mellom 13 og 20 grader.» 
8. Hver kommune er selvstendig mht vurderinger av hva som er planfaglig innenfor noen 

rammer og hvordan man tenker utforming av reguleringsplaner. De grensene som er satt 
for bebygd areal på hver eiendom er en betydelig økning i forhold til dagens gjeldende 
bestemmelser.  

9. Flere av hytteeiernes ønsker er imøtekommet, helt eller delvis, gjennom justeringer av 
bestemmelsene til planen. 

10. Samme kommentar som for pkt. 9. 
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27.03.18; uttalelse fra Kystverket 
Ingen merknader til planarbeidet. 
 
 
 
03.04.2018; uttalelse fra Statens Vegvesen (SVV) 
Kommenterer at planområdet er tilknyttet kommunal vei. Reguleringsendringen vil ikke medføre 
vesentlige konsekvenser for overordnet veinett, og SVV har dermed ingen vesentlige merknader 
til planforslaget.  De ønsker likevel å gi følgende innspill til planen: 

1) For tiltak som omfatter planlegging, dimensjonering, utforming og bygging av vegareal 
ønsker SVV å vise til vegnormalen «Håndbok N100 Veg- og gateutforming».  Alle SVVs 
håndbøker er tilgjengelige på deres nettsider. 

2) Parkeringsarealene SPP1 og SPP2 bør gis en definert inn- og utkjøring fra Betholmveien.  
Slik det fremstilles i plankartet er det ingen fysisk avgrensing mellom SKV1 og 
parkeringsarealene.  Dette kan virke veldig utflytende og ikke spesielt trafikksikkert, da 
med tanke på både myke og harde trafikanter som ferdes langs veinettet. 

3) SVV stiller spørsmål til om direkteadkomst til de enkelte tomtene skal formaliseres på 
plankartet, eller om parkering til hyttene er tenkt på felles parkeringsplasser SPP1 og 
SPP2? 

 
Kommunens kommentar til innspillene: 

1. Kommunen benytter seg av veiledningsmateriell, og har så langt det lar seg gjøre brukt 
de anbefalinger som ligger i nevnte håndbok fra SVV. Det er imidlertid slik at det aller 
meste av veiene allerede er bygd ut, og dette gjør at det må tilpasses noe.  Utformingen 
av SPP2 er eksempelvis tilnærmet lik det som var gjort da reguleringsplanen ble 
utarbeidet, og plassen mellom SKV1 og de enkelte hyttetomtene setter en viss 
begrensning i detaljutformingen av dette adkomstarealet. 

2. Viser til overnevnte mht tydeliggjøring av SPP1. For hele veien SKV1 er det lagt inn 
grøftarealer som definerer skille mellom områdene. 

3. Det skal være adkomst til de enkelte tomtene, og dette er nå markert i kartet med 
adkomstpunkt. Noen tomter får felles adkomst mens andre får enkeltadkomst fra 
Betholmveien. 

 
 
 
06.04.18; uttalelse fra NVE 
Uttaler på generell basis at reell fare skal være utredet for reguleringsplaner, og at 
plandokumentene tydelig skal vise hvordan grunnforhold er vurdert og tatt hensyn til.  NVE 
mener at det er nok at planbestemmelsene ivaretar at det blir utført en geoteknisk vurdering før 
nye tiltak iverksettes, jfr. planbestemmelsenes § 7. 
NVE har ingen ytterligere merknader til planen. 
 
 
 
09.04.18; uttalelse fra Troms Fylkeskommune 
Uttaler at prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til 
det enkelte byggetiltak. Planbeskrivelsen må redegjøre for hvordan universell utforming er 
ivaretatt i planområdet. TFK ber om at utforming av felles parkeringsplasser legger til rette for 
tilgjengelighet for alle brukergrupper, og at det må avsettes et minimum av det totale antall 
parkeringsplasser til HC-plasser, eksempelvis 5-10%. 
Kulturminnevern har ingen merknader til reguleringsendringen. 
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Kommunens kommentar til uttalelsen: 
Adkomst til de forskjellige hyttene ligger eller legges slik at det er mulig å komme fram til hver 
hytte med kjøretøy. SPP2, som i utgangspunktet er felles adkomstareal for 4 hytter, utformes slik 
at det er tydeliggjort hvor hver enkelt hytte får adkomst.  
For felles parkeringsplass SPP1, med formål gjesteparkering, tas det inn i bestemmelsene at det 
skal settes av 2 HC parkeringsplasser. Disse skal utformes slik at hensynene til universell 
utforming ivaretas. 
 
 
 
11.04.18; uttalelse fra Åse og Lars Mickelsen 
Her følgende merknad, gjeldende for deres tomt gnr/bnr 46/122: 

 Ber om at byggegrense mot sjø flyttes 2-4 meter nærmere sjøen for å få mer fleksibilitet i 
forhold til plassering av hytte. 

 
Kommunens kommentar til uttalelsen: 
Byggegrense mot sjø er satt restriktivt, både utfra hensynet til allmennhetens mulighet til å 
benytte strandsonen og mht vurderinger gjort i forhold til framtidig havnivåstigning, stormflo og 
lignende.  Her vises det blant annet til planbeskrivelsens risiko- og sårbarhetsanalyse, punktet 
som omhandler flom, aktsomhetsområde.   

 Dette gjelder den tomta som ligger lavest i terrenget, og som dermed vil være mest utsatt 
for ekstremvær og –situasjoner. Samtidig er det den tomta hvor plassen mellom den satte 
byggegrensen og sjøen er minst. Et ønske om å flytte byggegrensen inntil 4 meter mot 
sjøen kan ikke imøtekommes, både av hensyn til allmennhetens bruk av strandsonen og 
av hensyn til mulig flomområde.  Det gjøres ei flytting av byggegrensen på 1 meter i den 
vestlige delen av tomta og 2 meter i den østlige delen av tomta. Den østlige justeringen 
følger inn på naboeiendommen 46/129. 

 
 
 
11.04.18; uttalelse fra Mattilsynet 

1. Stiller seg undrende til at deres innspill datert 24.04.2017 ikke er med i oversikten 
innspill og merknader i planbeskrivelsen. 

2. Henviser til forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) FOR-
2016-12-22-1868, §1 Formål og § 26 Kommunens plikter. 

3. Stiller spørsmål ved om det er greit at private knytter seg til kommunalt nett på eget 
initiativ, og om dette eventuelt er akseptert av kommunen.  

4. Mattilsynet mener kommunen må ta over det private ledningsnettet til hyttefeltet, og 
således få forsyningen inn i ordnede former. Dette vil være ihht drikkevannsforskriften. 

 
Kommunens kommentarer til merknadene: 

1. Mattilsynets innspillbrev var dessverre registrert feil i sakssystemet, og er derfor ikke 
kommentert i utgående planbeskrivelse. Dette beklager kommunen, og tar innspillene til 
etterretning. 

2. I både innspillsbrevet av 24.04.2017 og uttalelsesbrevet av 11.04.2018 pekes det på 
drikkevannforskriftens §§ 1 og 26.  Dette er bestemmelser som Dyrøy kommune mener 
at man har hensyntatt i det videre arbeidet. Det er blant annet satt krav om at alle hyttene 
skal knyttes til det eksisterende vannledningsnettet som er lagt fram til feltet. 

3. Det er avklart mht dimensjoner på ledningsnett fra det kommunale nettet og bakgrunn for 
hvordan denne tilknytningen ble organisert og bakgrunnen for det. Alle tilknyttede 
abonnenter betaler vannavgift ihht kommunens regulativer.  
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4. Kommunal overtakelse av det private ledningsnettet vil bli vurdert som sikring av 
framtidig forsyningssikkerhet. 

 
 
 
13.04.18; uttalelse fra Fylkesmannen i Troms 
Har følgende merknad til plandokumentene: 

o Strandsonevernet kan innarbeides mer markant i både bestemmelser og i plankartet for å 
sikre alle hytteeiere og allmennheten tilgang til strandarealene i planområdet. 

 
Kommunens kommentar til merknaden: 

o I plankartet settes byggegrense mot sjø som sammenhengende linje.  I 
planbestemmelsene tilføyes det under pkt. 5.1 at det kan anlegges gangstier til sjøen 
mellom BFF9 og BFF10 samt på østsiden av BFF14.  

 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Framlagte forslag til reguleringsplan for Karonskogen hyttefelt med planID 2106002 

vedtas. Til reguleringsplanen hører følgende dokumenter: 
a) Plankart, sist revidert 16.05.2018. 
b) Planbestemmelser for Karonskogen hyttefelt, sist revidert 16.05.2018. 
c) Planbeskrivelse for Karonskogen hyttefelt, sist revidert 16.05.2018. 
2. Gammel reguleringsplan for Karonskogen hyttefelt med planID 1995003 oppheves. 

 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Framlagte forslag til reguleringsplan for Karonskogen hyttefelt med planID 2106002 

vedtas. Til reguleringsplanen hører følgende dokumenter: 
a) Plankart, sist revidert 16.05.2018. 
a) Planbestemmelser for Karonskogen hyttefelt, sist revidert 16.05.2018. 
a) Planbeskrivelse for Karonskogen hyttefelt, sist revidert 16.05.2018. 
1. Gammel reguleringsplan for Karonskogen hyttefelt med planID 1995003 oppheves. 

 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
46-31 - Revidering av reguleringsplan for Karonskogen hyttefelt 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 12.06.2018:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
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Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 12.06.2018  
 
1.Framlagte forslag til reguleringsplan for Karonskogen hyttefelt med planID 2106002 vedtas. Til 
reguleringsplanen hører følgende dokumenter: 
a)Plankart, sist revidert 16.05.2018. 
b)Planbestemmelser for Karonskogen hyttefelt, sist revidert 16.05.2018. 
c)Planbeskrivelse for Karonskogen hyttefelt, sist revidert 16.05.2018. 
2.Gammel reguleringsplan for Karonskogen hyttefelt med planID 1995003 oppheves. 
 
 
 
 
 

  
  
Terje Johansen Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL  

Detaljregulering Karonskogen hyttefelt, Dyrøy kommune 
 

Utarbeidet : 01.06.98 (planid 19261995003) 

Revidert: 16.05.2018 (planid 19262016002) 

 

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som i plankartet er avgrenset med 

reguleringsformål, planid 19262016002. 

 

§1 GENERELT 
Det regulerte området er vist på plankart datert 06.02.2018 med reguleringsplangrense. 

 

Området reguleres til: 

BEBYGGELSE OG ANLEGG Jfr. PBL §12-5 nr. 1 

Frittliggende fritidsbebyggelse – BFF 

 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Jfr. PBL §12-5 nr. 2 

Kjøreveg – SKV 

Energinett 

Annen veggrunn grøntareal – SVG 

Parkeringsplasser – SPP 

 

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT Jfr. PBL §12-5 nr. 5 

 

HENSYNSONER Jfr. PBL §12-6 

Frisikt – H140 

 

 

§2 FELLESBESTEMMELSER 
 

2.1 Kulturminner 
Det vises til meldeplikt etter kulturminnelovens § 8, 2.ledd. Det pliktes å melde fra til 

kulturmyndighetene dersom det oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet. 

 

2.2 Landskap 
Nye tiltak skal tilpasses landskapet og ta hensyn til eksisterende terreng og vegetasjon. Eksisterende 

vegetasjon søkes bevart der det er mulig. 

 

2.3 Andre anlegg 
Innenfor planområdet kan det innpasses nødvendige trasèer og anlegg for vann, avløp og andre 

tekniske installasjoner.  Anleggene skal ha en god terrengtilpasning og utforming som er tilpasset 

området forøvrig.  Slike anlegg tillates utbygd etter godkjent teknisk plan.  Tilhørende bygninger skal 

ha god estetisk utforming. 

Areal som berøres av grøfter for tekniske anlegg eller andre inngrep skal dekkes med stedegne 

masser og vegetasjon så langt det lar seg gjøre. Skjæringer/fyllinger skal mures opp med naturstein. 
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§3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 

3.1 Fellesbestemmelser 
 

a) Eksisterende terreng og vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. 

b) Ved utbyggingen skal det tas særlig hensyn til bevaring av skogvegetasjonen som fungerer 

som le-vegetasjon mellom bebyggelse, vei og strandkant. 

c) Bebyggelsen skal gis en tiltalende utforming når det gjelder volumer, fasadeutforming, 

materialbruk og farger. 

d) I fasaden på bygningene skal det benyttes naturlige materialer som tre og naturstein. 

e) Eventuelle forstøtningsmurer skal oppføres i naturstein. 

f) Det tillates ikke oppføring av gjerder som begrenser allmenn adkomst til friområdene. 

g) Fast avfall og søppel tillates ikke nedgravd, men samles opp i anvist søppelcontainer eller i 

henhold til Dyrøy kommunes gjeldende vedtekter for søppelhåndtering. 

h) Alle hytter skal knyttes til vannforsyningsanlegget som er lagt fram til planområdet.  

Vannkvaliteten skal være sikret ihht. bestemmelsene i drikkevannsforskriften.  

i) Avløpsanlegg behandles ihht. bestemmelsene i forurensningsloven med tilhørende forskrift. 

 

3.2 Frittliggede fritidsbebyggelse – BFF 1-14 
 

a) For hver hytte skal det skilles ut tomt i henhold til reguleringskartet.  

b) Maksimalt tillatt bebygd areal, BYA, skal ikke overstige 165 m² på den enkelte tomt. Bebygd 

areal kan fordeles mellom hovedhytte på inntil 95 m², inntil 2 uthus/anneks med samlet areal 

inntil 40 m² og veranda/plattinger med inntil 30 m². Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) skal 

ikke overstige 120 m².  Parkeringsareal medregnes ikke. 

c) Tiltak skal plasseres innenfor byggegrense som vist på plankartet. 

d) Bygninger skal ha saltak med takvinkel mellom 20 og 30 grader eller pulttak med takvinkel 

mellom 13 og 20 grader. 

e) For hovedhytte settes maksimal gesimshøyde til 3,0 meter og maksimal mønehøyde til 4,9 

meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 

f) For uthus / anneks settes maksimal gesimshøyde til 2,7 meter og maksimal mønehøyde til 

4,2 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 

g) Hems kan innredes. 

h) For alle hyttene forutsettes det èn parkeringsplass på eller i umiddelbar nærhet til egen 

tomt. Gjesteparkering på felles parkeringsplass. 

 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 

4.1 Kjørevei – SV 1  
Kjørevei SV 1 er offentlig (Betholmveien). Adkomst til de enkelte hyttetomtene er markert i 

plankartet.   

 

4.2 Kjørevei – SKV1  
Kjørevei SKV1 er privat og er adkomstvei til tomtene BFF 4 – BFF 6. 
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4.3 Kjørevei – SKV 2  
Kjørevei SKV 2 er privat. Den er adkomst til utmarksområdet sør for hyttefeltet samt adkomst til 

tomtene BFF 1 og BFF 2.   

 

4.4 Parkering – SPP 1 
Parkering SPP 1 er felles for fritidsbebyggelsen i BFF 1-14 med formål gjesteparkering. Det 

opparbeides minst ½ gjesteparkeringsplass pr hyttetomt. SPP 1 er adkomst for BFF 3. To av 

parkeringsplassene skal være tilrettelagt for HC-parkering. 

 

4.5 Parkering – SPP 2 
Parkering SPP 2 er felles for BFF 11-14. På arealet kan det for hver tilknyttet eiendom anlegges 1 

biloppstillingsplass med tillegg av areal for anlegg av gangadkomst til hver eiendom.  

 

 

§ 5 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 
 

5.1 Friluftsformål – LF 

a) I område avsatt til friluftsformål er det ikke tillatt å sette opp bygningsmessige installasjoner.  

b) I område avsatt til friluftsformål kan det anlegges gangstier som adkomst til strandsonen. 

c) Eventuelle tiltak ut i sjøen behandles ihht. bestemmelsene i kystsoneplanen. 

  

 

§ 6 HENSYNSSONER 
 

6.1 Energinett 
Innenfor sonen er det ikke tillatt å anlegge konstruksjoner som er til hinder for vedlikehold eller 

ettersyn av høyspenttrasè.   

 

6.2 Frisikt 
I avkjørsler skal det være etablert frisiktsoner. Disse skal være fri for vegetasjon og andre 

sikthindrende elementer i en høyde av 0,5 meter over planet mellom avkjørsel og SKV 1.  

 

  

§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSE JFR. PBL § 12-7 nr. 10 og 12 
 

Det kan ikke igangsettes videre utbygging på hyttetomtene før felles parkeringsplasser er 

opparbeidet. 

Før tillatelse til nye tiltak kan gis skal det gjøres en geoteknisk vurdering av området og de planlagte 

tiltakene.  Hvis det blir gjort funn av kvikkleire eller andre sprøbruddmaterialer skal også 

utbyggingens effekt på hele områdestabiliteten vurderes jfr. krav i TEK 17 kap. 7 og NVEs veileder nr 

7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred». 
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Dyrøy kommunes planbeskrivelse for 

Karonskogen hyttefelt 
                                    Datert: 16.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrøy kommune 
Karonskogen hyttefelt, planid 19262016002 
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1. SAMMENDRAG 
Planområdet er lokalisert på begge sider av Betholmveien, midt mellom kryss Espenes og 

veienden på Betholmen. Området ligger i Dyrøy kommune, omlag 5 km fra Brøstadbotn 

sentrum.   

Formålet med revideringen av reguleringsplanen er å legge til rette for endret utnyttelse av 

tomtene og bruk av frilufts- og fellesområder gjennom reguleringsbestemmelsene.  I tillegg 

søkes det å få endret plankartet slik at tomtenes omfang og plassering er ihht. det fradelte. 

Ni av tolv tomter i feltet er bebygd med hytter. 

 

 

2. NØKKELOPPLYSNINGER  

 

 

3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 
 

Bakgrunnen for revideringen av reguleringsplanen med –bestemmelser er at det er ønskelig å 

bygge med større utnyttelse enn det gjeldende bestemmelser sier.  En økning av tillatt areal på 

hver enkelt tomt vil gi rom og mulighet for å utvide hyttene samt bygge større anneks/uthus 

uten å måtte dispensasjonsbehandle hver enkelt søknad.  I tillegg er det ønskelig å 

optimalisere innenfor planområdet mht. antall hyttetomter. 

  

Del av kommunen  

Adresse Karonskogen 

Gårdsnr./bruksnr. 43/31, 106, 116, 120, 122, 127, 128, 129, 130, 

138, 142, 143, 148 og 152. 

Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Planid 19261995003 Karonskogen hyttefelt 
 

 

 

Forslagstiller Dyrøy kommune 

Grunneiere (sentrale) Bjarne G Pettersen v/Frode Willy Pettersen, 

Eli Stokke Qvam, Kjell Qvam, Siv-Frida 

Høgmo, Astrid Lyshaug, Lars Alvar 

Mickelsen, Åse Mickelsen, Geir Ove 

Lillegård, Stein Harald Holmseth, Oddveig 

Jevningen, Hugo Nordaas, Janne Olsen, Anne 

Valle Tangen, Kate Eidissen, Gunhild Tangen, 

Per Bjørnar Tangen, Aud Markussen. 

Plankonsulent Dyrøy kommune 
  

Ny plans hovedformål Endret/økt utnyttelse av tomtene samt 

optimalisere utnyttelsen innenfor planområdet 

mht. antall hyttetomter. 

Planområdets areal i daa Ca 30 daa 

Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (T-BRA) 0 

Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Avstand til sjø, havstigning, stormflo. 

Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Nei 

Konsekvensutredningsplikt (j/n) Nei 
 

 

 

Kunngjøring oppstart, dato 17.02.2017 

Fullstendig planforslag mottatt, dato  

Informasjonsmøte avholdt.(j/n) Nei 
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Intensjonen med revideringen er å få reguleringsbestemmelser tilpasset dagens lovverk, og gi 

en helhetlig og ryddig saksbehandling i forhold til det som de enkelte hytteeiere ønsker å 

utføre på sine eiendommer.   

Videre er det fra kommunal side ønskelig med klargjørende bestemmelser for hvordan 

arealene utenfor den enkelte hyttetomt skal disponeres, og slik sett kan legge til rette for best 

mulig felles utnyttelse og bruk av friluftsområder og fellesområder. 

 

4. PLANPROSESSEN 
 

Saken om reguleringsendring for Karonskogen hyttefelt ble tatt opp i Plan- og naturutvalgets 

møte 22.09.16.  Her ble det vedtatt at arbeidet med revidering skulle iverksettes. 

Varsel om oppstart av reguleringsendringer ble annonsert i Troms Folkeblad 17.02.2017 med 

frist for innspill 17.03.2017.  

Sektormyndigheter, grunneiere/hjemmelshavere, naboer og andre berørte parter ble varslet om 

igangsetting reguleringsarbeider ved utsendelse av brev 20.02.2017. 

Kommunen har vurdert omfanget av reguleringsendringene til ikke å ha vesentlige virkninger 

på miljø og samfunn, og således ikke omfattes av forskrift for konsekvensutredning. 

 

5. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER  
 

Hyttefeltet er regulert til formålet, planid 19261995003.  Karonskogen ligger forøvrig i et 

område som i kommuneplanens arealdel er regulert som LNF-S1-område.  

 
 

6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 
 

Planområdet er det samme som er omfattet av gjeldende reguleringsplan for Karonskogen 

hyttefelt. 

 

Feltet avgrenses mot sjøen i nord, mot gnr/bnr 46/31 i øst og sør, og mot 46/154 og 46/136 i 

vest. 

 

Området rundt feltet har status LNF-S1 i gjeldende arealplan for Dyrøy kommune. 

Eiendommen 43/136 er bebygd med fritidsbolig, resterende arealer er ubebygd. 

 

Ni av tolv tomter i feltet er bebygd med hytter, og noen har også uthus. Hyttene er innenfor 

dagens bestemmelser i reguleringsplanen mht størrelse og omfang.  I forhold til vedtatte plan 

er det gjort endel opparbeidelse av adkomstveier fram til de enkelte hyttene. Det er også 

etablert enkeltvis avløpsanlegg med slamavskiller og overløp ut i sjø, mens vannforsyning til 

hyttene er opparbeidet via stikkledning fra kommunal ledning.  

 

Topografi og landskapstrekk: 

Feltet ligger nordvendt mot Solbergfjorden. Terrenget er hellende mot sjøen, og de enkelte 

hyttene er plassert slik at de gir liten innvirkning på naboeiendommene. Byggestilen er 

noenlunde ensartet med hytter i en etasje, de fleste med akse-/vinkelform.  

Grunnforholdene i feltet er varierende.  

 

 

Klima: 

Feltet ligger mest utsatt for nordlige og nordvestlige vindretninger. 
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Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold: 

Vegetasjonen i og rundt planområdet er i hovedsak skog med lav og middels bonitet. Området 

grenser til sjøen hvor randsonen hovedsaklig er i form av svaberg og fjæra. 

 

Grønne interesser: 

Området preges av fritidsbruk og de bygninger og installasjoner som er anlagt i den 

forbindelse. Det er etablert veiadkomst til de fleste eiendommer inne på området, og 

tilgjengeligheten til sjøen er relativt enkel siden området ligger i umiddelbar nærhet til sjøen.  

Området brukes ikke av andre grupper enn de som har fritidsbolig der, bortsett fra sonen mot 

sjøen som er tilgjengelig via naboeiendommer eller ved bruk av båt.  

Det er ikke noen form for lekeplasser el.lign. i eller i nærheten av planområdet.  

 

Kulturhistorisk stedsanalyse/Kulturminner: 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet. Øst for planområdet er det registrert 

bosetningsplass / hustuft (ligger inne på tunet til gnr/bnr 46/6) og en gårdshaug som ligger på 

tunet til gnr/bnr 46/5. Avstand fra planområdet til disse registrerte funnstedene er 800-1000 

meter. 

 

Veg og trafikkforhold: 

Området har adkomst fra kommunal vei Betholmveien.  Trafikken langs veien er i all 

hovedsak knyttet til fritidseiendommene i området , og veien har ei fartsgrense på 60 km/t.  

Det er anlagt adkomst til de forskjellige eiendommene i planområdet fra den kommunale 

veien. Av praktiske årsaker er flere anlagt som enkeltadkomster i stedet for som del av felles 

adkomst siden plassen er begrenset. Dette gjør at hver fritidseiendom har parkeringsplasser på 

eller i umiddelbar nærhet av hver enkelt hytte.  

 

Støy: 

Området er belastet med beskjeden trafikkstøy fra den kommunale veien. 

 

Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning: 

Det er ikke offentlig transporttilbud gjennom området. 

 

Vann og avløp: 

Vannforsyning til feltet er ført fram som ei stikkledning fra den kommunale ledningen. 

Dimensjon og kapasitet på denne er noe usikker da den er anlagt på privat initiativ fra 

hytteeierne i området. Avløpsanlegg for hver enkelt hytte som har innlagt vann er etablert 

med slamavskillere og overløp lagt ut i sjø. 

 

Avfall: 

Avfallshåndtering ihht kommunens vedtekter. Pr nå gjøres dette ved at det benyttes en felles 

container som er utplassert i Espenesbogen. Ny plan for avfallshåndtering i kommunen er 

under arbeid, og det vil da komme nye retningslinjer for slik håndtering. 

 

Energi: 

Det er lagt strøm inn i planområdet, fordeling via jordkabler og luftstrekk. Forøvrig har hver 

hytte installert fyringsanlegg for fast brensel (ved). 
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Privat og offentlige servicetilbud: 

Skole- og barnehagetjenester er ikke relevant for planområdet siden det er fritidsformål. 

Avstand til Brøstadbotn sentrum med offentlige og private tjenester er ca 5 km. 

 

Vurdering ift. samfunnssikkerhet: 

Planområdet er tidligere ikke vurdert til å være innenfor aktsomhetsområde for skred eller at 

det er forekomster av kvikkleire eller andre ustabile masser i grunnen.  

I den østlige delen er det Morenemateriale i tykt dekke.  I den midtre delen er det Marin 

strandavsetning, tykt dekke mens den vestlige delen i all hovedsak består av 

Avsmeltingsmorene. I den vestlige delen av feltet er det fjell i dagen ved sjøen.  Eksisterende 

bebyggelse i planområdet er plassert så høyt i terrenget at det ikke er fare forbundet med 

tidevann eller havnivåstigning.   

Området er ikke utsatt for hverken luft- eller grunnforurensing. I den sørlige delen av 

planområdet er det etablert kraftlinje til strømforsyning. 

 

Kommunikasjon: 

Det er framlagt fiber i luftstrekk i området, og det er tilgjengelig for alle hyttetomtene. 

 

Privatrettslige forhold: 

På eiendommen 46/31, som omfatter alt omkringliggende areal i forhold til de fradelte 

fritidstomtene i planområdet, er det tinglyste rettigheter til adkomstrett og vannrett til noen av 

fritidseiendommene.    

 

 

 

7. UTREDNINGER I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM 

KONSEKVENSUTREDNINGER 
 

Ikke aktuelt. 

 

 

 

8. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 

Innledning: 

På bakgrunn av ønsker og behov om bygging med større omfang enn dagens bestemmelser 

tilsier ønsker Dyrøy kommune å gjennomføre reguleringsendring for Karonskogen hyttefelt.  

Dette begrunnes med at kommunen ønsker en fortsatt helhetlig tenking omkring hvilket 

omfang det kan bygges i samt å unngå ressurskrevende dispensasjonsbehandlinger. Et 

oppdatert sett med bestemmelser vil også kunne gi bedre føringer mht hva som utføres 

innenfor planområdet, og det kan tas inn tiltak som er utført etter dispensasjoner tidligere.  

Det er også ønskelig med et plankart som stemmer overens med det som er fradelt av 

fritidseiendommer. 

 

Reguleringsformål: 

Tomter til fritidsformål: 15,5 daa 

Friluftsområder: 19,5 daa 

Energinett: 1,2 daa 

Parkeringsarealer/veier/annen veigrunn: 5,7 daa 

Totalt areal:  41,9 daa 
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Byggeformål: 

 

Nye tomter: 

Det foreslås to nye tomter innenfor planområdet. Disse legges til oversiden av den 

kommunale veien, mellom dagens regulerte parkeringsareal og plangrensen mot øst. 

 

Frittliggende fritidsbebyggelse.   

Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) settes til 160 m² pr fritidseiendom. Dette fordeles på 

hovedhytte 95 m², inntil 2 uthus/anneks med samlet areal 35 m² og veranda/plattinger inntil 

30 m². Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) skal ikke overstige 120 m².  

Bygninger i 1 etasje med maks gesims-/mønehøyde 3,0/4,9 meter for hovedhytte og 2,7/4,2 

meter for uthus/anneks. 

Det settes restriktive byggegrenser mot sjøen for de tomtene som ligger nærmest strandsonen. 

 

Topografi/landskapstrekk: 

Tidligere beskrevet. 

 

Klima: 

Tidligere beskrevet. 

 

Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold: 

Tidligere beskrevet. 

 

Grønne interesser/grov uteromsplan: 

Se plankart med bestemmelser.  Området deles inn i arealer for fritidsbebyggelse, parkering, 

hensynssone høyspentlinje og friluftsområde. 

 

Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminner: 

Tidligere beskrevet. 

 

Veg og trafikkforhold: 

Tidligere beskrevet. 

 

Støy: 

Tidligere beskrevet. 

 

Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning: 

Tidligere beskrevet. 

 

Vann og avløp: 

Trasèer for vann- og avløpsnett kan legges i planområdet. Alle hytter skal knyttes til det 

vannledningsnettet som er lagt fram til planområdet. 

 

Avfall: 

Tidligere beskrevet, ihht kommunale vedtekter. 

 

Energi: 

Tidligere beskrevet. 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse: 

Planområdet er tidligere ikke vurdert til å være innenfor aktsomhetsområde for skred eller at 

det er forekomster av kvikkleire eller andre ustabile masser i grunnen.  

I den østlige delen er det Morenemateriale i tykt dekke.  I den midtre delen er det Marin 

strandavsetning, tykt dekke mens den vestlige delen i all hovedsak består av 

Avsmeltingsmorene. I den vestlige delen av feltet er det fjell i dagen ved sjøen.  Eksisterende 

bebyggelse i planområdet er plassert så høyt i terrenget at det ikke er fare forbundet med 

tidevann eller havnivåstigning.   

 

 

 

 

9. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET  
 

Overordnede planer og vedtak: 

Planforslaget gjelder reguleringsendring av eksisterende plan. De beskrevne endringene antas 

å ha små konsekvenser. 

 

Eksisterende reguleringsplaner: 

Se ovenfor. 

 

Eksisterende bebyggelse: 

Eksisterende hytter kan bygges noe ut, og det gis anledning til bygging av uthus/anneks.  

 

Topografi/landskapstrekk: 

Ingen relevante endringer. 

 

Klima: 

Liten konsekvens. Bebyggelsen tillates ikke bygd høyere enn etter gjeldende bestemmelser. 

Ingen eller liten konsekvens for forholdene på tilstøtende eiendommer. 

 

Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold: 

Beskrevet tidligere. Det gis i bestemmelsene innskjerping i forhold til bruk og utnyttelse av 

sonen mot sjøen. 

 

Grønne interesser: 

Endringene i plan og bestemmelser for området anses å ha liten eller ingen innvirkning på 

arealer satt av til barn og unge siden det i dag ikke er planlagt med egne lekeområder innen 

planområdet. Det anses heller ikke som nødvendig å avsette arealer til slikt formål all den tid 

det er forholdsvis store arealer som er satt som friluftsområder. 

 

Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminner: 

Beskrevet tidligere. 

 

Veg og trafikkforhold: 

Planforslaget legger opp til tydeligere avgrenset område for parkering og adkomst til de 

enkelte eiendommene. Noen opparbeidede veier tas inn i planen og beskrives som 

adkomstveier til eiendommene.  
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Støy: 

Endringene i planen vil ikke gi endring i situasjonen mht. støyforurensing. 

 

Offentlig kommunikasjon/ kollektivdekning: 

Beskrevet tidligere. 

 

Vann og avløp: 

Det er ikke utbygd offentlig avløpsnett i området. Nye tiltak i planområdet vil ikke utløse 

behov for offentlig tilførsel av slik infrastruktur.  Vanntilførsel er hittil gjort gjennom 

framlegging av stikkledning fra kommunal ledning. Det er ikke vurdert hvorvidt utbygging av 

de tre eksisterende og to framtidige tomtene i feltet vil utløse behov for endring i kapasitet inn 

til feltet. Dette må i såfall løses gjennom velforening/hytteforening. 

 

Energi: 

Beskrevet tidligere. 

 

Privat og offentlige servicetilbud: 

Beskrevet tidligere. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse: 

Planområdet har ikke vært gjenstand for tidligere vurderinger. Dyrøy kommune gjør derfor en 

ROS-analyse rettet mot aktuelle forhold og områder som kan ha innvirkning på de endringene 

som søkes gjort. 

 

Vurderingene er gjort utfra kjent informasjon og kartgrunnlag fra blant annet NVE Atlas og 

Tromsatlas.  

 

 
     Flybilde hentet fra NVE Atlas. DOK Løsmasser er lagt på bildet. 
 

I den østlige delen av feltet (grønn farge) er det registrert «Randmorene / randmorenebelte; 

Rygger eller belte av morenemateriale som er skjøvet opp foran brefronten. Materialet er 
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usortert og inneholder alle kornstørrelser fra leir til blokk. Noen steder kan morenematerialet 

finnes i veksling med breelvmateriale.»  

 

Det er i dette området, på øversiden av Betholmveien, at det planlegges to nye tomter.  

Fra hjemmelshaver for 46/127, som ligger på nedsiden av veien, har vi fått opplyst at på hans 

eiendom var grunnforholdene slik: 15-20 cm morenemasser, ett sjikt på 1-1,5 meter bestående 

av blanding fra leire til blokk før han støtte på tørr og fast leire. Den hytta er fundamentert på 

dette sjiktet.  Fra andre grunneiere har vi fått liknende informasjon.  Dette gir imidlertid ingen 

indikasjon på hvor tykt det faste leiresjiktet er og heller ikke hvilke masser som er under det.  

 

I den midtre delen av feltet (blå farge) er det registrert «Marin strandavsetning, 

sammenhengende dekke; Marine strandvaskede sedimenter med mektighet større enn 0,5m, 

dannet av bølge- og strømaktivitet i strandsonen, stedvis som strandvoller. Materialet er ofte 

rundet og godt sortert. Kornstørrelsen varierer fra sand til blokk, men sand og grus er 

vanligst. Strandavsetninger ligger som et forholdsvis tynt dekke over berggrunn eller andre 

sedimenter».  

Her er det ihht. gjeldende plan bygd ei hytte på øversiden av veien. På den ubebygde tomta på 

nedsiden av veien er det gjort oppfylling av masser som forberedelse til bygging. Denne tomta 

ligger så nær sjøen at byggegrense mot sjø og høydeangivelse settes restriktivt.  Forøvrig vil 

alle tomter på nedsiden av veien, også de bebygde, få restriktive byggegrenser mot sjøen. 

 

 
     Kartutsnitt hentet fra Tromsatlas. DOK Løsmasser og dagens tomtegrenser er lagt på. 
 

I den vestlige delen (lys grønngul farge) er det registrert «Hav- og fjordavsetning og 

strandavsetning, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen; Grunnlendte 

områder/hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er normalt mindre enn 0,5 m, 

men den kan helt lokalt være noe større. Det er ikke skilt mellom hav-, fjord- og 

strandavsetning.  Kornstørrelser angis normalt ikke, men kan være alt fra leir til blokk». 

På flybilder ser man tydelig at strandsonen i den vestlige delen av hyttefeltet består av fast 

fjell.  Eksisterende bebyggelse i planområdet er plassert så høyt i terrenget at det ikke er fare 

forbundet med tidevann eller havnivåstigning.  
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Flom, aktsomhetsområde: 

 
    Utsnitt fra NVE Atlas – Flom, aktsomhetsområde 
 

Markeringene i kartet er ikke finmasket, men gir en indikator på hvor det kan være fare for 

flom. Av ubebygde tomter vil aktsomhetsområdet strekke seg inn på ei tomt, men det settes 

her restriktiv byggegrense mot sjøen for å oppnå tilstrekkelig h.o.h. også sett utfra fare for 

flom. Byggegrensene settes restriktivt også på de bebygde tomtene, her er det to hytter som 

ligger i teoretisk grenseland. 

 

 

Natur- og miljøforhold 

Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Vurdering 

Jord-/leire-/løsmasseskred Ja Planområdet ligger under marin grense, og på 

varierende grunnforhold. Kart- og datagrunnlaget gir 

ingen avklaringer på om det er sprøbruddmateriale 

eller kvikkleire i området. 

Kvikkleire, ustadige 

grunnforhold 

Ja Kart- og datagrunnlaget gir ingen avklaringer på om 

det er sprøbruddmateriale eller kvikkleire i området.  

Steinras, steinsprang Nei Ihht. kartgrunnlag Tromsatlas 

Is-/snøskred Nei Ihht. kartgrunnlag Tromsatlas 

Kjente historiske skred, 

utbredelse 

Nei Ihht. Kartgrunnlag Tromsatlas 

Flomfare Ja Iht. kartgrunnlag NVE Atlas. Områdene hensyntas, 

og det settes restriktive byggegrenser og –høyder mot 

sjøen. 

Springflo Ja Samme vurdering som for flomfare. 

Flomsonekart, historisk 

nivå 

Ja Samme vurdering som for flomfare. 

Sterkt vindutsatt, 

storm/orkan etc. 

Nei  

Mye nedbør Nei  

Store snømengder Nei  

Radon Nei Temakart Tromsatlas for Radon aktsomhet viser at 

østlig del av feltet er kategorisert som «Moderat til 

lav aktsomhet» mens vestlig del har aktsomhetsgrad 
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«Usikker aktsomhet». Ingen målinger i bolig utført. 

Annet Nei  

 

Det er ikke gjort nærmere kartlegginger for å avklare om det er faresoner for kvikkleireskred i 

området.  Dette, sammen med de beskrevne grunnforholdene i feltet, gjør at det vil settes krav 

om geoteknisk vurdering av grunnforholdene før nye tiltak igangsettes.  Dette tas inn som 

rekkefølgebestemmelse i planbestemmelsene. 

 

Telefoni og fiberoptikk: 

Beskrevet tidligere. 

 

Konsekvenser for næringsinteresser: 

Ingen reelle.  

 

Juridiske/ økonomiske konsekvenser for kommunen: 

Ingen. Kostnader til tiltak innenfor planområdet dekkes av den enkelte tiltakshaver eller 

tiltakshavere i fellesskap. 

 

Utbyggings-/opparbeidingsavtale: 

Det kan ikke gjennomføres ytterligere bygging i planområdet før felles parkeringsplass er fullt 

opparbeidet og vegetasjonsrydding i avkjørsler mot Betholmveien er gjort.  Det bør også være 

opprettet og offentlig registrert en hytte-/velforening som gjelder alle eiendommer i feltet. 

Denne foreningen kan i sine vedtekter blant annet bestemme hvordan fellestiltak i feltet skal 

finansieres og belastes hver enkelt hytteeier. 

 

 

10. INNSPILL OG MERKNADER 
 

Sammendrag av innspill og merknader med forslagstillers kommentar. Følgende 

hovedpunkter kan trekkes ut fra innspillene som kom før høringsrunden: 

 

 

Anne Valle Tangen, mail av 18.02.17: 

1) Anmerker at kartet er feil ift. hennes fradelte tomt.  Det ble gjort et makebytte slik at 

hun istedet fikk areal tillagt sin eiendom østover for å få plass til et uthus.  

 Kommunens kommentar er at det nye plankartet korrigeres i forhold til 

omreguleringen som var gjort ifm. makebyttet, og området mellom hennes eiendom og 

sjøen inngår i friluftsområdet. Dette området skal forøvrig være inngrepsfritt. 

 

Sametinget/Sámediggi, brev av 07.03.2017: 

1) Minner om det generelle aktsomhetsansvaret. Foreslår derfor følgende tekst som del 

av reguleringsbestemmelsene: «Kulturminner og aktsomhetsansvaret. Skulle det 

under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som 

viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 

Fylkeskommunen omgående, jf. Lov 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml) § 8 

annet ledd.  Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til 

dem som skal utføre arbeidet i marken.» 

2) Minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet i følge 

lov 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml) § 4 annet ledd. 
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 Kommunens kommentar er at det under Fellesbestemmelsene tas inn bestemmelse 

omkring Kulturminner. 

 

 

Hytteeiere v/Kate Eidissen og Geir Johansen (46/138), Anne Valle Tangen (46/130), Monica 

Karlsen og Jack Karlsen (46/129), Oddveig Jevningen og Stein Harald Holmseth (46/128) og 

Geir Lillegård (46/127), brev datert 12.03.2017: 

1) Påpeker i innledningen at flere eiendommer har tinglyste rettigheter som går ut over 

det som reguleringsplanen og –bestemmelsene tilsier.  

2) Foreslår utvidelse av tillatt BYA for hver tomt til 25-30%.  

3) Foreslår at det gis anledning til å bygge uthus som tilsvarer allerede oppsatte uthus i 

området eller inntil 50 m², forutsatt at det ikke er til sjenanse for naboer.  

4) Foreslår at det ikke legges føringer ift. utforming av uthus siden terrenget er forskjellig 

fra eiendom til eiendom.  

5) Stiller spørsmål ved teksten i dagens bestemmelser som henviser til et naustområde. 

6) Foreslår at dagens «Felles adkomst» fjernes og at arealet tilfaller de eiendommene som 

berøres av dette. Dette ønskes gjort ved at tomtelinjen mot veien blir lik tomtelinjen til 

46/122.  Minner om at det for 2 av eiendommene er tinglyst rettigheter som ikke har 

grunnlag i dagens plan. 

7) Det er ønskelig at FA2 flyttes mot øst og at 46/138 gis adkomstrett med mulighet for 

erverv av areal mellom dagens vei og østlig tomtegrense for 46/138. 

8) Ønsker et tillegg i bestemmelsene som sier noe om fortynning av skog innenfor 

planområdet. 

9) Ønsker bestemmelser om anlegg av felles båtstø inn i planen.  

 

Kommunens kommentarer til disse innspillene: 

1) Privatrettslige avtaler som inngås er ikke del av planbestemmelsene.  

2) Utnyttelse av tomtene er en av årsakene til at reguleringsendringene er igangsatt.  Ei 

oppgradering av disse vil gjøre at man unngår dispensasjonsbehandling ved søknad 

om tiltak. Følgende foreslås som del av nye bestemmelser: Maksimalt tillatt bebygd 

areal (BYA) settes til 160 m² pr fritidseiendom.  

3) Uthus/anneks tas inn som egen punkt i bestemmelsene, omfattes da av BYA for hver 

tomt. Forslaget om inntil 50 m² pr enhet er ut over det som anses som nødvendig i et 

hyttefelt, og det foreslås inntil 2 uthus/anneks på hver eiendom på samlet areal inntil 

35 m². 

4) I bestemmelsene må det settes begrensninger ift utforming av bygninger, både 

hovedhytte og uthus/anneks. Følgende foreslås som del av nye bestemmelser: 

Bygninger i 1 etasje med maks gesims-/mønehøyde 3,0/4,9 meter for hovedhytte og 

2,7/4,2 meter for uthus/anneks. 

5) Naustområde var med i en tidlig fase da Karonskogen ble regulert. Det ble tatt ut av 

planen underveis, men det «henger igjen» noe på tekstdelen. Dette tas ut ved 

revideringen. 

6) Felles adkomst foreslås ikke fjernet. Dette fordi hyttetomtene er store nok i omfang til 

å bebygges ihht. reviderte bestemmelser. Det lages i stedet reviderte bestemmelser og 

henvisninger i kart for bruk av disse områdene. Tinglyste rettigheter er kommentert 

tidligere. 

7) At det er anlagt adkomstvei til en eiendom i strid med eksisterende plan er beklagelig. 

Adkomsten til 46/138 er lagt over det som er regulert til felles parkering for dagens H3 

og H4, og vil gjøre det nødvendig med justering av den felles parkeringen. Revidering 

med kombinert bruk av areal legges inn i nytt plankart og nye bestemmelser. 
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8) Hogst innenfor området avtales med aktuelle grunneierne. 

9) Av flybilder fremgår det at det ved flere av eiendommene allerede er anlagt båtstø. 

Dette er ikke ihht. plan og heller ikke omsøkt og dermed gjort uten tillatelse. Innenfor 

planområdet er det ikke noe naturlig sted å etablere båtstø. Det ble i 

reguleringsplanarbeidet før planen ble vedtatt i 1996 fjernet et aktuelt naustområde i 

området nedenfor 46/122 og 46/120.  Det anmerkes også at det er tillatt anlagt fylling 

med flytebrygge umiddelbart vest for hyttefeltet. Dette anlegget er det gitt tillatelse til 

med hovedvekt på at det skal kunne benyttes fritt av samtlige fra Betholmen til 

Karonskogen (saks-/arkivnr 2008/95). Med dette som bakgrunn vil behovet for 

ilandstigning være tilgjengelig i umiddelbar nærhet til hyttefeltet.  Det foreslås derfor 

ikke noen regulert plass til felles båtstø innenfor planområdet. 

 

 

Fylkesmannen i Troms, brev av 15.03.2017: 

1. Anmerker at det i oppstartsvarselet ikke er angitt noe om hvorvidt området allerede er 

bebygd. 

2. Anmerker at det ut fra fly- og skråbilder ser ut til at endel utførte inngrep ikke ser ut til 

å være i tråd med gjeldende plan. 

3. Krever ROS-analyse for området ihht. PBL § 4-3. Planområdet ligger under marin 

grense og svært nær sjø. Må utredes bl.a. ift. grunnforhold, havstigningsnivå og 

stormflo. 

4. Anmerker at bygging av fritidsboliger etter eksisterende plan ikke er i tråd med dagens 

føringer for strandsoneforvaltning. FM ber om at det sikres at det skal være mulig å gå 

langs fjæra innenfor planområdet. 

5. Anmerker at virkning av byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen vil gjelde for 

byggeområder avsatt i tidligere vedtatte planer der det ikke er fastsatt byggegrense. 

 

Kommunens kommentarer til disse innspillene: 

1. Området er bebygd på 9 av 12 tomter. Denne opplysningen var dessverre ikke tatt med 

i oppstartsvarselet. 

2. Endel tiltak mht. tilrettelegging i fjæra, adkomst til tomter og plassering av bygg er 

ikke i tråd med plan. Noe er behandlet og utført etter søknad, og noe er utført uten 

søknad. 

3. ROS-analysen er gjort uten geoteknisk vurdering eller grunnundersøkelser.  Krav om 

dette tas inn i planbestemmelsene. 

4. Det vil settes ei restriktiv byggegrense mot sjø, og den skal hensynta både fri ferdsel i 

strandsonen og byggehøyde når det vurderes utfra mulig havnivåstigning og stormflo. 

5. Se kommentar ovenfor mht. restriktiv plassering av byggegrense mot sjøen. 

 

 

Fylkesmannen i Troms, mail datert 15.03.2017: 

o Anmerker at NVE og Mattilsynet ikke står på mottakerlista for oppstartsvarselet og at 

de som hovedregel bør stå på mottakerlista i plansaker. 

 Kommunens kommentar til innspillet er at varsel om oppstart ble ettersendt 

umiddelbart etter innkommet merknad, og nevnte instanser nå står på standard 

mottakerliste i plansaker. 

 

Siv Frida Høgmo og Thor-Arne Ervik (eiere av 46/106), mail datert 15.03.2017: 

1) Ønsker at den kommunale veien utbedres og bygges bredere med møteplasser ift. 

andre bilister, tungtrafikk, gående, hester o.l.   
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2) Ønsker bedre vedlikehold av vei, sommer og vinter. Asfaltering. 

3) Ønsker felles avfallskontainere, parkeringsplasser og rasteplass for turister/andre 

besøkende.  

4) Bedret uteområde for å ha båt ved sin eiendom siden svaberg ikke muliggjør anlegg av 

båtstø.  

5) Ønsker begrenset og kontrollert tilgang på hytteutbyggingen pga. landskapet og den 

rekreasjonen som hytteeiere skal ha. 

 

Kommunens kommentarer til merknadene: 

1) Veien vurderes til å være tilstrekkelig bred og ha de møteplasser som er nødvendig i 

forhold til trafikkbelastningen. 

2) Standard og vedlikehold av veien anses ikke som del av denne planprosessen, men 

som mulig del av det kommunale vedlikeholds- og utbedringsprogrammet. 

3) Avfallshåndtering ihht. kommunale vedtekter. Parkeringsplasser for eiere og 

besøkende til hyttefeltet er løst gjennom parkeringsarealer i feltet.  Rasteplasser for 

turister og andre besøkende anbefales løst utenfor planområdet. 

4) Det vises til svar på pkt 9) i tilsvar til øvrige hytteeieres innspill mht. båtstø, inngrep i 

strandsonen osv.  

5) De reviderte bestemmelsene vil sette klare og forholdsvis restriktive grenser for 

hvordan det kan bygges i området.  

 

 

Troms Fylkeskommune, brev av 16.03.2017: 

1. Det antas at omreguleringen omfatter gjeldende reguleringsplan for Karonskogen 

hyttefelt med planid 19261995003. Anmerker også at det ikke fremgår av 

oppstartsvarselet hvor mange nye hytter omreguleringen omfatter.  

2. Er positive til fortetting av eksisterende regulerte hytteområder fremfor å ta i bruk nye 

ubebygde områder til fritidsbebyggelse. 

3. Det er viktig å ta hensyn til hvordan hyttene på en best mulig måte kan spille sammen 

med eksisterende miljø og landskap når man fastsetter bestemmelser for utforming, 

utnyttelsesgrad og plassering i terrenget. 

4. Ber om at tomteopparbeiding gjøres slik at inngrep og ulemper i forhold til 

tilgjengelighet i strandsonen blir minst mulig. 

5. Minner om aktsomhets- og meldeplikt jfr. Lov om kulturminner av 1978, §8, som sier 

at arbeidet skal stoppes og kulturvernmyndighetene varsles dersom tiltakshaver under 

arbeidet skulle oppdage gjenstander eller andre spor etter tidligere menneskelig 

aktivitet. Ber om at dette tas med i bestemmelsene. 

 

 

Kommunens kommentarer til innspill og merknader:  

1. Omreguleringen gjelder Karonskogen hyttefelt. Dette planarbeidet får planid 

19262016002. Vurderingen er at det foreslås utvidelse med 2 tomter i feltet i tillegg til 

endringer i bestemmelsene som gir mulighet for større grad av utnytting på 

eiendommene.  

2. Se kommentar til pkt. 1). 

3. Forslag til de nye bestemmelsene tar blant annet utgangspunkt i bebyggelsen slik den 

er utført i dag. Det gis ikke åpning for å bygge noe som skiller seg fra eksisterende 

bebyggelse mht. utforming og byggeskikk.  

4. Byggegrense mot sjøen settes restriktiv for å unngå inngrep i strandsonen. 

5. Det tas inn som del av bestemmelsene til ny plan. 
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Det har ikke vært invitert til ytterligere medvirkning i forhold til innspill enn annonsering i 

media og utsendelse av varsel til berørte myndigheter og grunneiere. 

 

 

MERKNADER SOM KOM INN ETTER HØRINGSRUNDEN: 

 

26.03.18; anmerkninger og kommentarer fra hytteeiere i Karonskogen v/Anne Valle Tangen, 

Astrid Lyshaug og Aksel Høgmo, Geir Johansen og Kate Eidissen, Geir og Janne Lillegård, 

Gunnhild og Per Tangen, Hugo Nordaas og Janne Olsen, Kjell og Eli Qvam, Lars og Åse 

Mickelsen, Siv-Frida Høgmo, Stein Harald Holmseth og Oddveig Jevningen 

Har følgende merknader til plandokumentene: 

1. Til planbeskrivelsens pkt. 4 «Planprosessen» anmerkes det en skrivefeil. Det bes om 

korrigering her. 

2. Til planbeskrivelsens pkt. 6 «Beskrivelse av planområdet (dagens situasjon)» 

bemerkes det at det er lagt fiber i luftstrekk, og det er tilgjengelig for alle tomtene. 

3. Til planbeskrivelsens pkt. 8 «Beskrivelse av planforslaget» anmerkes det at det ikke er 

noe som tilsier behov for flere tomter innenfor planområdet.  

4. Til planbeskrivelsens pkt. 8 bemerkes det at det er hytteeierne som har etablert og eier 

vannforsyningen til feltet, og at den er dimensjonert utfra dagens behov. Det hevdes 

videre at etablering av to nye tomter i feltet kan medføre behov for utvidelse av 

kapasiteten. Det antas derfor at kommunen tar kostnadene ved en eventuell utvidelse 

av vannforsyningen siden det er kommunen som foreslår nye tomter i feltet. Det bes 

om bekreftelse fra kommunen på dette før nye tomter reguleres inn i planen. 

5. Til planbeskrivelsens pkt. 8, underpunkt «Frittliggende fritidsbebyggelse» 

kommenteres det at hovedhytte på inntil 95 m² BYA er tilfredsstillende. For uthus 

anmerkes det at foreslått BYA på 35 m² anses som for lite, blant annet siden det ikke 

er regulert naustområde i feltet. De påpekes at det i hyttefeltet Furstrand kan bygges 

inntil 30 m² uthus og inntil 20 m² naust pr hytteeiendom. Dette ønskes satt som totalt 

mulig areal for uthus i Karonskogen. Alternativt foreslås det å regulere arealet som er 

foreslått til to nye hyttetomter til felles område for naust/uthus for å gi plass til 

innomhus lagring av f.eks. båter på henger. 

6. Til reguleringsbestemmelsene har hytteeierne følgende kommentarer: For § 3.2 

«Frittliggende fritidsbebyggelse – BFF 1-14» foreslås det økning av totalt BYA for 

hver tomt til 175 m² slik at ønsket om uthus med inntil 50 m² innfris. 

7. Ønsker flere muligheter/løsninger for form på takkonstruksjoner. 

8. Henviser til hva som er tilfelle i et par andre kommuner mht hva som tillates bygd i 

hyttefelt.  

9. Viser til rapporten «Erfaringer og lærdom av prosjektet Dyrøy 2017» som sier at 

Dyrøy er fylkets 4. største hyttekommune og at hytteeiere er et stort strategisk 

potensiale for kommunen. Mener derfor at kommunen med dette som bakgrunn bør 

imøtekomme hytteeiernes ønsker om tilpasninger i revidert reguleringsplan. 

10. Oppsummerer med at det må tilstrebes å få til ei best mulig løsning som gir 

hytteeierne plass til både rekreasjon og lagring. 

 

Til merknadene er det også utarbeidet skisseforslag med situasjonsplan og tegninger som 

viser foreslått område for felles uthus/naust innenfor området.  Disse skissene følger vedlagt 

saken. 
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Kommunens kommentarer til merknadene: 

1. Navnet Furstrand endres til Karonskogen. 

2. I underpunktet Kommunikasjon endres det til: «Det er framlagt fiber i luftstrekk i 

området, og det er tilgjengelig for alle hyttetomtene.» 

3. Nasjonale føringer i forhold til reguleringsplaner sier at der det er mulig skal det 

legges til rette for fortetting innenfor eksisterende planområder. Her ligger det 

arealmessig til rette for to nye tomter innenfor planområdet, og kommunen som 

planmyndighet anbefaler derfor at dette gjøres. 

4. En sjekk av dimensjonering for vannledninger viser at økning i forbruk fra 12 til 14 

enheter ikke vil utgjøre noen endringer av vesentlig art mht vannkapasitet og –trykk. 

5. Behovet for lagringskapasitet vil variere fra eiendom til eiendom. Å prøve å ta høyde 

for veldig plasskrevende ting som f.eks. båt på henger, vil kreve mye areal. Når man 

ser til øvrige uthus/garasjer i feltet er det tidligere godkjent en garasje med størrelse på 

40 m². Med dette som bakgrunn økes grensen for bebygd areal for inntil 2 

uthus/anneks til 40 m² BYA, noe som gir nytt maksimalt BYA for hver eiendom på 

165 m².  Å regulere et forholdsvis stort område til lagringsformål, slik det foreslås, vil 

utfra planfaglige vurderinger få ei uheldig virkning for området. 

6. Ihht overnevnte økes BYA for hver eiendom til 165 m². 

7. Pkt. 3.2 D) endres til «Bygninger skal ha saltaksform med takvinkel mellom 20 og 30 

grader eller pulttak med takvinkel mellom 13 og 20 grader.» 

8. Hver kommune er selvstendig mht vurderinger av hva som er planfaglig innenfor noen 

rammer og hvordan man tenker utforming av reguleringsplaner. De grensene som er 

satt for bebygd areal på hver eiendom er en betydelig økning i forhold til dagens 

gjeldende bestemmelser.  

9. Flere av hytteeiernes ønsker er imøtekommet, helt eller delvis, gjennom justeringer av 

bestemmelsene til planen. 

10. Samme kommentar som for pkt. 9. 

 

 

 

27.03.18; uttalelse fra Kystverket 

Ingen merknader til planarbeidet. 

 

 

 

03.04.2018; uttalelse fra Statens Vegvesen (SVV) 

Kommenterer at planområdet er tilknyttet kommunal vei. Reguleringsendringen vil ikke 

medføre vesentlige konsekvenser for overordnet veinett, og SVV har dermed ingen vesentlige 

merknader til planforslaget.  De ønsker likevel å gi følgende innspill til planen: 

1) For tiltak som omfatter planlegging, dimensjonering, utforming og bygging av 

vegareal ønsker SVV å vise til vegnormalen «Håndbok N100 Veg- og gateutforming».  

Alle SVVs håndbøker er tilgjengelige på deres nettsider. 

2) Parkeringsarealene SPP1 og SPP2 bør gis en definert inn- og utkjøring fra 

Betholmveien.  Slik det fremstilles i plankartet er det ingen fysisk avgrensing mellom 

SKV1 og parkeringsarealene.  Dette kan virke veldig utflytende og ikke spesielt 

trafikksikkert, da med tanke på både myke og harde trafikanter som ferdes langs 

veinettet. 

3) SVV stiller spørsmål til om direkteadkomst til de enkelte tomtene skal formaliseres på 

plankartet, eller om parkering til hyttene er tenkt på felles parkeringsplasser SPP1 og 

SPP2? 
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Kommunens kommentar til innspillene: 

1. Kommunen benytter seg av veiledningsmateriell, og har så langt det lar seg gjøre brukt 

de anbefalinger som ligger i nevnte håndbok fra SVV. Det er imidlertid slik at det aller 

meste av veiene allerede er bygd ut, og dette gjør at det må tilpasses noe.  

Utformingen av SPP2 er eksempelvis tilnærmet lik det som var gjort da 

reguleringsplanen ble utarbeidet, og plassen mellom SKV1 og de enkelte hyttetomtene 

setter en viss begrensning i detaljutformingen av dette adkomstarealet. 

2. Viser til overnevnte mht tydeliggjøring av SPP1. For hele veien SKV1 er det lagt inn 

grøftarealer som definerer skille mellom områdene. 

3. Det skal være adkomst til de enkelte tomtene, og dette er nå markert i kartet med 

adkomstpunkt. Noen tomter får felles adkomst mens andre får enkeltadkomst fra 

Betholmveien. 

 

 

 

06.04.18; uttalelse fra NVE 

Uttaler på generell basis at reell fare skal være utredet for reguleringsplaner, og at 

plandokumentene tydelig skal vise hvordan grunnforhold er vurdert og tatt hensyn til.  NVE 

mener at det er nok at planbestemmelsene ivaretar at det blir utført en geoteknisk vurdering 

før nye tiltak iverksettes, jfr. planbestemmelsenes § 7. 

NVE har ingen ytterligere merknader til planen. 

 

 

 

09.04.18; uttalelse fra Troms Fylkeskommune 

Uttaler at prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene 

til det enkelte byggetiltak. Planbeskrivelsen må redegjøre for hvordan universell utforming er 

ivaretatt i planområdet. TFK ber om at utforming av felles parkeringsplasser legger til rette 

for tilgjengelighet for alle brukergrupper, og at det må avsettes et minimum av det totale 

antall parkeringsplasser til HC-plasser, eksempelvis 5-10%. 

Kulturminnevern har ingen merknader til reguleringsendringen. 

 

Kommunens kommentar til uttalelsen: 

Adkomst til de forskjellige hyttene ligger eller legges slik at det er mulig å komme fram til 

hver hytte med kjøretøy. SPP2, som i utgangspunktet er felles adkomstareal for 4 hytter, 

utformes slik at det er tydeliggjort hvor hver enkelt hytte får adkomst.  

For felles parkeringsplass SPP1, med formål gjesteparkering, tas det inn i bestemmelsene at 

det skal settes av 2 HC parkeringsplasser. Disse skal utformes slik at hensynene til universell 

utforming ivaretas. 

 

 

 

11.04.18; uttalelse fra Åse og Lars Mickelsen 

Her følgende merknad, gjeldende for deres tomt gnr/bnr 46/122: 

 Ber om at byggegrense mot sjø flyttes 2-4 meter nærmere sjøen for å få mer 

fleksibilitet i forhold til plassering av hytte. 
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Kommunens kommentar til uttalelsen: 

Byggegrense mot sjø er satt restriktivt, både utfra hensynet til allmennhetens mulighet til å 

benytte strandsonen og mht vurderinger gjort i forhold til framtidig havnivåstigning, stormflo 

og lignende.  Her vises det blant annet til planbeskrivelsens risiko- og sårbarhetsanalyse, 

punktet som omhandler flom, aktsomhetsområde.   

 Dette gjelder den tomta som ligger lavest i terrenget, og som dermed vil være mest 

utsatt for ekstremvær og –situasjoner. Samtidig er det den tomta hvor plassen mellom 

den satte byggegrensen og sjøen er minst. Et ønske om å flytte byggegrensen inntil 4 

meter mot sjøen kan ikke imøtekommes, både av hensyn til allmennhetens bruk av 

strandsonen og av hensyn til mulig flomområde.  Det gjøres ei flytting av 

byggegrensen på 1 meter i den vestlige delen av tomta og 2 meter i den østlige delen 

av tomta. Den østlige justeringen følger inn på naboeiendommen 46/129. 

 

 

 

11.04.18; uttalelse fra Mattilsynet 

1. Stiller seg undrende til at deres innspill datert 24.04.2017 ikke er med i oversikten 

innspill og merknader i planbeskrivelsen. 

2. Henviser til forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) FOR-

2016-12-22-1868, §1 Formål og § 26 Kommunens plikter. 

3. Stiller spørsmål ved om det er greit at private knytter seg til kommunalt nett på eget 

initiativ, og om dette eventuelt er akseptert av kommunen.  

4. Mattilsynet mener kommunen må ta over det private ledningsnettet til hyttefeltet, og 

således få forsyningen inn i ordnede former. Dette vil være ihht 

drikkevannsforskriften. 

 

Kommunens kommentarer til merknadene: 

1. Mattilsynets innspillbrev var dessverre registrert feil i sakssystemet, og er derfor ikke 

kommentert i utgående planbeskrivelse. Dette beklager kommunen, og tar innspillene 

til etterretning. 

2. I både innspillsbrevet av 24.04.2017 og uttalelsesbrevet av 11.04.2018 pekes det på 

drikkevannforskriftens §§ 1 og 26.  Dette er bestemmelser som Dyrøy kommune 

mener at man har hensyntatt i det videre arbeidet. Det er blant annet satt krav om at 

alle hyttene skal knyttes til det eksisterende vannledningsnettet som er lagt fram til 

feltet. 

3. Det er avklart mht dimensjoner på ledningsnett fra det kommunale nettet og bakgrunn 

for hvordan denne tilknytningen ble organisert og bakgrunnen for det. Alle tilknyttede 

abonnenter betaler vannavgift ihht kommunens regulativer.  

4. Kommunal overtakelse av det private ledningsnettet vil bli vurdert som sikring av 

framtidig forsyningssikkerhet. 

 

 

 

13.04.18; uttalelse fra Fylkesmannen i Troms 

Har følgende merknad til plandokumentene: 

o Strandsonevernet kan innarbeides mer markant i både bestemmelser og i plankartet for 

å sikre alle hytteeiere og allmennheten tilgang til strandarealene i planområdet. 
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Kommunens kommentar til merknaden: 

o I plankartet settes byggegrense mot sjø som sammenhengende linje.  I 

planbestemmelsene tilføyes det under pkt. 5.1 at det kan anlegges gangstier til sjøen 

mellom BFF9 og BFF10 samt på østsiden av BFF14.  

 

 

 

 

11. FORSLAGSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR 
 

Eksisterende reguleringsplan for Karonskogen hyttefelt ble vedtatt i 1995.  Prosessen med 

reguleringsendring av planen ble iverksatt av kommunen med bakgrunn i at det er ønsker og 

behov for å bygge med større og annerledes utnyttelse av tomtene enn det bestemmelsene 

tilsier.  

Ni av tolv tomter i eksisterende plan er allerede bebygd, og i tillegg til disse foreslås det to 

nye tomter innenfor planområdet.  De nye bestemmelsene vil sette klare grenser for hva og 

hvordan det kan bygges innenfor planområdet. 

I tillegg ønskes det at etablert infrastruktur implementeres i planbestemmelser og –kart.  Det 

er hensyntatt regionale signaler mht ønske om å bruke eksisterende regulerte områder til 

fortetting av hytter. 

 

Formålet med reguleringsendringene er å unngå tid- og ressurskrevende 

dispensasjonsbehandling samt å ha et ensartet og oppdatert sett med bestemmelser som alle 

tiltakshavere kan forholde seg til.   
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 026 

Saksmappe: 2017/1139 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 14.06.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

Ny kontorstruktur i NAV 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet   
Kommunestyret 39/18 21.06.2018 
   

 

Vedlegg 
1 Sluttrapport- Ny kontorstruktur Indre Sør-Troms 
2 Vurdering av 3 alternative modeller 
3 Utredning av ny organisering av NAV-tjenestene i indre Sør-Troms 

 

Saksopplysninger 
Arbeids- og sosialdepartementet oppnevnte i mars 2014 et ekspertutvalg for å analysere 
nåsituasjonen i NAV, vurdere utfordringer og endringsbehov og komme med forslag til 
forbedringstiltak. Utvalget la sin sluttrapport fram i april 2015 og fastslo at resultatene av 
reformen ikke svarte til forventningene. Utvalget foreslo en rekke endringer av arbeids- og 
velferdsforvaltningen. En hovedkonklusjon var at NAV ved omstilling til en mer robust og 
spesialisert organisering, ville skape bedre rammebetingelser for forbedring av tjenestene.  
Ekspertutvalgets forslag lå til grunn for Stortingsmelding 33 «NAV i en ny tid – for arbeid og 
aktivitet» som ble lagt fram våren 2016. Stortingsmeldinga konkluderte med at NAV ikke har 
klart å oppnå hovedmålet med reformen – å få flere i arbeid. Virkemidler og organisering har 
ikke vært rigget for å møte en samfunnsutvikling med nye utfordringer for NAV:  
* Flere har behov for trygdeytelser – økning i yngre aldersgrupper  
* Flere innvandrere med svake grunnleggende ferdigheter og språkutfordringer  
* Stadig færre arbeidsplasser for ufaglærte  
* Høyt og økende frafall fra videregående skole  
* Mangel på arbeidskraft innen visse yrker, samtidig med økende strukturledighet  
 
Stortingsmeldinga angir en tydelig retning på utviklingsarbeidet:  
* Større myndighet og handlingsfrihet til NAV-kontorene  
* Tydeligere arbeidsretting av NAV-kontorene  
* Vekt på ledelse og kompetanse i NAV-kontorene  
* Større NAV-kontor med bredere kompetansemiljø.  
* Offensiv kanalstrategi  
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Det ble som en følge av dette, iverksatt et arbeid med å se på eventuelle endringer i 
kontorstrukturen i Troms som ville kunne fungere bedre i en fremtidig situasjon enn dagens 
struktur med et kontor i alle kommuner.  
Et viktig mål for arbeidet har vært å få en kontorstruktur som vil være mer solid både personell - 
og kompetansemessig, og som vil være i stand til å takle framtidens utfordringer bedre.  
Det ble oppnevnt en prosjektorganisasjon med følgende sammensetning:  
* Styringsgruppe: Fylkesdirektør NAV Troms, rådmennene i Indre Sør-Troms og to 
representanter for de ansatte (en for de statlige ansatte og en for de kommunale). Arbeidsgruppas 
leder er sekretær for styringsgruppa.  
* Referansegruppe 1: Fylkesdirektør NAV Troms, ordførerne og rådmennene i Indre Sør-Troms  
* Referansegruppe 2: Fylkesdirektør NAV Troms, Fylkesmannen og representant fra KS.  
* Arbeidsgruppe: NAV-lederne, 4 representanter for de ansatte (to for de statlige og to for de 
kommunale) og en brukerrepresentant.  
Det ble lokalt oppnevnt en arbeidsgruppe bestående av lederne fra NAV-kontorene i Gratangen, 
Lavangen, Salangen, Dyrøy og Bardu. Arbeidsgruppen har i tillegg hatt ansatterepresentanter. 
Det geografiske området ble som en arbeidstittel kalt for Indre Sør-Troms.  
Arbeidsgruppen avsluttet sitt arbeid 15.4.18 og har presentert en sluttrapport som følger som 
vedlegg til saken.  
 

Vurdering av tre alternative modeller 
Som tidligere nevnt er hensikten med en endring av kontorstrukturen å kunne forsterke innsatsen 
mot prioriterte grupper som ungdom, innvandrere og langtidsledige, samt bygge relasjoner med, 
og skaffe kunnskap om bedrifter og næringsliv i et større geografisk område enn i dag.  
Hensikten er også å skape en organisasjon som er mer robust og mindre sårbar for fravær og 
turnover enn ved dagens struktur.  
Samtlige medarbeidere har i to arbeidsverksted vurdert fordeler, ulemper og risikoer av tre ulike 
modeller:  
1. Et kontor for hele Indre Sør-Troms  
2. Et kontor med et avdelingskontor  
3. Beholde dagens struktur.  
Analysen hadde utgangspunkt i ulike perspektiv: brukerperspektiv, produksjonsperspektiv, 
medarbeiderperspektiv, kompetanseperspektiv, tjenester til arbeidsgivere, målgruppe ungdom, 
innvandrere, samarbeidspartnere samt økonomiperspektivet.  
 
Foretrukket organisering etter arbeidsverkstedene.  
* Arbeidsgruppa ser modell 1 – Et kontor for hele Indre Sør-Troms, som den ideelle framtidige 
modellen for å kunne organisere NAV sine tjenester på en optimal måte. Et slikt kontor vil ha ca. 
20 medarbeidere og åpne for muligheten for spesialisering og teamarbeid. 
* Modell 2 – Et kontor med et avdelingskontor vil redusere ulempene med stor geografisk 
avstand og flere brukere vil ha et kontor i sin kommune men vanskeliggjøre muligheten til å 
etablere tverrfaglige team.  
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Arbeidsgruppas forslag til modell.  
Arbeidsgruppa er delt i sitt syn på hvilken modell som bør velges, men hele gruppa er enig i at 
begge modellene er akseptable og på en god måte vil imøtekomme målsettingene med å etablere 
ny kontorstruktur.  
Det er også enighet om at begge modellene må suppleres med kontordager ute i de kommunene 
som ikke har NAV-kontor.  
Arbeidsgruppa peker videre på at de kommunale tjenester som skal ivaretas i en ny 
kontorstruktur må være lik for alle kommunene og det anbefales minimumsløsning, dvs. de 
oppgaver som følger av lov om sosiale tjenester i NAV.  
 
Lokalisering.  
Med bakgrunn i geografi og bosettingsstruktur mener en samlet arbeidsgruppe at det kun er 
Setermoen og Sjøvegan som er aktuelle kontorsted i begge modellene.  
Forhold som taler for Setermoen ved modell 1 er at Bardu utgjør tyngdepunktet når det gjelder 
folketall og at avstanden til Salangen som er den nest største kommunen ikke er så stor. Forhold 
som taler for Sjøvegan er en mer sentral geografisk plassering. For Lavangen og Dyrøy er 
avstanden kortere enn til Setermoen, men det for Gratangen er nokså lik avstand, noe avhengig 
av hvor i Gratangen man bor. For modell 2 har det sannsynligvis liten betydning for brukere om 
hovedkontoret ligger på Setermoen eller Sjøvegan, men for ansatte i Dyrøy og Lavangen er det 
kortere til Sjøvegan og det således vil være en fordel at hovedkontoret ligger på Sjøvegan.  
Arbeidsgruppas medlemmer har ikke klart å enes om lokalisering da de legger ulik vekt på 
fordeler og ulemper med lokalisering på Setermoen eller Sjøvegan.  
Saken ble som en følge av at arbeidsgruppen ikke har vært i stand til å enes om en beslutning om 
geografisk plassering vært til behandling hos NAV Troms.  
I en mail datert 23. mai 2018 fra Direktør i NAV Troms, Grete Kristoffersen anbefales det at 
man for regionen Indre Sør - Troms velger en organisering med ett hovedkontor og ett 
avdelingskontor. Det fremgår videre av mailen at hovedkontoret bør legges til Salangen med et 
avdelingskontor i Bardu.  
Direktøren ber videre om at kommunene fatter en rask beslutning i denne saken slik at man 
kommer i gang med hovedprosjektet så raskt som mulig i høst.  
 
 
Rådmannens vurdering av saken 
Stortinget sluttet seg til Stortingsmelding 33 og ba regjeringen om at sammenslåing til færre og 
større NAV-kontor må være gjenstand for lokale vurderinger og beslutninger. 
Dyrøy kommune har siden etableringen i 2007 hatt et velfungerende NAV kontor. Antall ansatte 
er redusert i forhold til det antallet som var på kontoret i 2007, og i dag betaler staten for 2 
stillinger og Dyrøy kommune for en.  
Endringer i arbeidsoppgaver og digitalisering av samhandlingen med brukerne av NAV kontoret 
gjør at kontoret i Dyrøy nå er åpent for «drop-in» tre dager i uka mellom 10.00 – 14.00. Kontoret 
er sårbart ved fravær og har kompetanseutfordringer. 
En plassering av et NAV kontor i Salangen er et godt alternativ for innbyggerne i Dyrøy 
kommune. Avstanden er overkommelig for de fleste. Plasseringen er i tillegg positiv for ansatte 
som i dag jobber ved NAV Dyrøy som etter omorganiseringen vil få nytt arbeidssted.  
Rådgivende overlege er ikke en del av denne omorganiseringen og vil fremdeles ha kontorplass i 
Dyrøy slik at NAV vil ha tilgjengelig kontor for regelmessige kontordager i kommunen.  
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I den politiske prosessen rundt behandlingen av denne saken i våre berørte nabokommuner, 
registrerer rådmannen at det er et sprik i hvordan man forholder seg til anbefalingen i 
arbeidsgruppen modell. Gratangen kommune har tydelig signalisert at de ønsker å vende seg mot 
Narvik. Endelig vedtak foreligger ikke enda. Bardu kommune ønsker en løsning som inkluderer 
Målselv. Også her er saken uavklart. Selv om NAV stat vil ha en avgjørende innflytelse på den 
endelige strukturen kan de prosesser som pågår nå, endre betydelig på forutsetningene for 
arbeidsgruppas konklusjon. 
Rådmannen har derfor, gjennom pkt. 2 nedenfor, åpnet for at saken kan behandles på nytt 
dersom forutsetningene endres slik at det er behov for det. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Ved etablering av ny kontorstruktur for NAV i Troms slutter kommunestyret i Dyrøy seg 

til fylkesdirektørens anbefaling om sammenslåing av NAV-kontorene i Indre Sør Troms i 
henhold til arbeidsgruppens modell 2 med et hovedkontor på Sjøvegan og et 
avdelingskontor/tjenestested på Setermoen. 

2. Dersom den pågående saksbehandling og beslutning blant de berørte kommuner 
medfører endringer av betydning knyttet til forutsetningene i arbeidsgruppas modell 2, 
åpnes det for ny behandling av saken i Dyrøy kommune.   

Ordførers innstilling: 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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1 Innledning 
Oppnevnt arbeidsgruppe legger med dette fram forslag til ny organisering av NAV-kontorene 
i Gratangen, Lavangen, Salangen, Dyrøy og Bardu. Det geografiske området forslaget 
omfatter er i det følgende kalt Indre Sør-Troms.  

NAV-kontorene i Indre Sør-Troms ble etablert høsten 2007. NAV-kontorene består av 
Arbeids- og velferdsetaten og de kommunale tjenester som inngår i kontorene, noe som til 
sammen danner nasjonens arbeids- og velferdsforvaltning. 

2 Bakgrunn  
Arbeids- og sosialdepartementet oppnevnte i mars 2014 et ekspertutvalg for å analysere 
nåsituasjonen i NAV, vurdere utfordringer og endringsbehov og komme med forslag til 
forbedringstiltak. Utvalget la sin sluttrapport frem i april 2015 og fastslo at resultatene av 
reformen ikke svarte til forventningene. Utvalget foreslo en rekke endringer av arbeids- og 
velferdsforvaltningen. En hovedkonklusjon var at NAV ved omstilling til en mer robust og 
spesialisert organisering ville skape bedre rammebetingelser for forbedring av tjenestene. 

Ekspertutvalgets forslag lå til grunn for Stortingsmelding 33 «NAV i en ny tid – for arbeid og 
aktivitet» som ble lagt fram våren 2016. Stortingsmeldinga konkluderte med at NAV ikke 
har klart å oppnå hovedmålet med reformen – å få flere i arbeid. Virkemidler og 
organisering har ikke vært rigget for å møte en samfunnsutvikling med nye 
utfordringer for NAV: 

 Flere har behov for trygdeytelser – økning i yngre aldersgrupper 
 Flere innvandrere med svake grunnleggende ferdigheter og språkutfordringer 
 Stadig færre arbeidsplasser for ufaglærte  
 Høyt og økende frafall fra videregående skole  
 Mangel på arbeidskraft innen visse yrker, samtidig med økende strukturledighet 

 
Stortingsmeldinga angir en tydelig retning på utviklingsarbeidet: 

 Større myndighet og handlingsfrihet til NAV-kontorene 
 Tydeligere arbeidsretting av NAV-kontorene 
 Vekt på ledelse og kompetanse i NAV-kontorene  
 Større NAV-kontor med bredere kompetansemiljøer. 
 Offensiv kanalstrategi (nye digitale løsninger for kommunikasjon) 

Nye digitale løsninger forenkler kommunikasjon og arbeidsmetoder i NAV, og skaper 
muligheter for organisatoriske løsninger over større geografiske områder uten at det 
går ut over servicen overfor innbyggerne. Digitale løsninger effektiviserer arbeidet og 
reduserer ventetider.  

Større og færre NAV-kontor med mulighet for spesialisering og profesjonalisering er 
et av virkemidlene for at NAV skal bli bedre til å få flere i arbeid og aktivitet, og skape 
gode brukermøter. Større NAV-kontor reduserer sårbarhet ved fravær og turn-over.  
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Stortinget har sluttet seg til stortingsmeldingen, men ba regjeringen sørge for at 
sammenslåing til færre og større NAV-kontor må være gjenstand for lokale 
vurderinger og beslutninger. 

Partnerskapet mellom stat og kommune skal fortsatt bestå, og kommunene og NAV-
Troms har en felles forpliktelse til å bli enige om nye organisasjons- og 
kontorløsninger. Sammenslåing av kontor skal skje enten som følge av 
sammenslåing av kommuner eller ved interkommunale avtaler etter 
vertskommunemodellen.  

 

3 Mål 
Mere robuste og mindre sårbarhet. Forsterket innsatsen mot ungdom og mot bedrifter og 
næringsliv. Sterkere fagmiljø og muligheter for teamorganisering.  

4 Organisering av forprosjektet 
NAV Troms har i samarbeid med rådmennene i Troms utarbeidet organisering og mandat for 
forprosjektet «utvikling av NAV-kontor – Ny organisering av tjenesten i Troms». Dokumentet 
er udatert, men har benevnelsen «versjon 2.0». Forprosjektet er organisert med 
Styringsgrupper, referansegrupper 1 og 2 og arbeidsgrupper. For Indre Sør-Troms vil det si 
følgende sammensetning: 

Styringsgruppe: Fylkesdirektør NAV Troms, rådmennene i Indre Sør-Troms og to 
representanter for de ansatte (en for de statlige ansatte og en for de kommunale). 
Arbeidsgruppas leder er sekretær for styringsgruppa. 

Referansegruppe 1: Fylkesdirektør NAV Troms, ordførerne og rådmennene i Indre Sør-
Troms 

Referansegruppe 2: Fylkesdirektør NAV Troms, Fylkesmannen og representant fra KS 

Arbeidsgruppe: NAV-lederne, 4 representanter for de ansatte (to for de statlige og to for de 
kommunale) og en brukerrepresentant.  

Gruppenes oppgaver fremgår av «organisering og mandat for forprosjektet» og det vises til 
for øvrig til dette dokumentet.  

Merk! Av «organisering og mandat for forprosjektet» fremgår at det skal gjøres en egen 
utredning av grunnlaget for interkommunalt samarbeid mellom Bardu og Målselv.  

5 Analyse av nåsituasjonen  
Indre Sør-Troms har totalt 9549 innbygger per januar 2017. Det er en økning på 1,3 % fra 
2012. Av det totale innbyggertallet er 48,1 % kvinner og 51,9 % menn.  
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5.1 Bardu 
NAV Bardu - Kartlegging av nåsituasjonen - Forhold i kontoret 

 

Kommunale og statlige tjenester i kontoret 

 

Statlige tjenester: 

 Alle tjenester felles for NAV-kontor.  
 Habilitets- og diskresjonssaker for NAV Harstad, f.nr. 1-15. 
 

Kommunale tjenester: 

 Alle tjenester felles for NAV-kontor, dvs. det ansvarsområde som fremgår av lov om 
sosiale tjenester i NAV. 

 Tvangstiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 10 – Tvangstiltak overfor 
rusmiddelavhengige 

 Særskilt oppfølging av rusmisbrukere (ruskonsulent) 
 Avlastningstiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven 

 
 

Antall kommunale og statlige ansatte 
 
Kommunalt ansatte: 
2,5 stillinger fordelt på  
to 100 % stilling 
en 50 % stilling 
 
Statlige ansatte: 
4,3 stillinger fordelt på  
50 % NAV-lederstilling (P.t. delt mellom Bardu og Bardu) 
to 100 % stilling 
80 % stilling 
to 50 % stillinger 
 
Kontorets resultatoppnåelse 
 
Når det gjelder sosialhjelp ligger kommunen, i følge KOSTRA-tall for 2016, lavest i Troms i 
forhold til antall innbyggere. Relativ høy bosetting av flyktninger påvirker 
sosialhjelpsutgiftene. Innenfor statlige ytelser viser statistikk for 2016 at Bardu kommune har 
den laveste andelen i Troms av yrkesaktiv befolkning på arbeidsrelaterte ytelser (omfatter i 
hovedsak sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, dagpenger og stønad til enslig 
forsørgere). Andelen personer med uføretrygd har i Bardu har vært stabilt de siste 3 år, og 
det er bare Tromsø av kommunene i Troms som har lavere andel enn Bardu.  
 
Det viktigste målet for NAV har siden etableringen vært flere i arbeid og færre på stønad. I 
forhold til dette målet har kontoret totalt sett svært god resultatoppnåelse.  
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Kompetanse i kontoret 
 
6 av kontorets ansatte har 3-års høyskoleutdanning eller mer. Samtlige veiledere har 
gjennom lang erfaring fra yrket og gjennomførte kompetansetiltak, opparbeidet seg god 
veilederkompetanse. Største utfordringen er begrenset kjennskap til, og kunnskap om 
bedrifter og virksomheter i kommunens omland. Kontorets veiledere har også behov for økt 
juridisk kompetanse. Stadige endringer i arbeidsmåter, rutiner og dataverktøy stiller også 
utfordrende krav til endring av veiledernes kompetanse. I noen grad har kontoret 
spesialisering av arbeidsoppgaver. Med få veiledere å fordele oppgavene på, gjør 
spesialisering at kontoret er sårbart ved fravær. 

I januar 2017 hadde Bardu 3994 innbyggere. Bardu har hatt en befolkningsøkning på 3,1 % 
de siste 5 årene. I Indre Sør-Troms har Bardu høyest andel av befolkningen i yrkesaktiv 
alder. 

Per 2016 var 38,8 % (1556 stk.) av befolkningen på statlige stønader og 1,5 % (61 stk.) på 
kommunale stønader. bytt ut med arbeidsliv og stønad 2016 bruk prosenter 

Per juni 2017 hadde 15 personer under 30 år nedsatt arbeidsevne og av disse var 10 på 
Arbeidsavklaringspenger. 

Innvandrerbefolkning var 7 % per juni 2017. 

Ledighet: per januar 2018 0,8% 

 

5.2 Gratangen 
NAV Gratangen - Kartlegging av nåsituasjonen - Forhold i kontoret 

 

Kommunale og statlige tjenester i kontoret 

 

Statlige tjenester: 

 Alle tjenester felles for NAV-kontor.  
 

Kommunale tjenester: 

 Alle tjenester felles for NAV-kontor, dvs. det ansvarsområde som fremgår av lov om 
sosiale tjenester i NAV. 

 Tvangstiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 10 – Tvangstiltak overfor 
rusmiddelavhengige 
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Antall kommunale og statlige ansatte 
 
Kommunalt ansatte: 
1 stillinger:   100 % konsulent  
Statlige ansatte: 
  100 % stilling som NAV leder 

   100 % stilling som rådgiver 
 
Kontorets resultatoppnåelse 
 
Gratangen kommunes utgifter til økonomisk sosialhjelp ligger, i følge KOSTRA-tall for 2016, 
høyt i Troms i forhold til antall innbyggere. Gratangen kommune bosatte for første gang 
flyktninger i 2010, de siste 5 kom i 2017. Totalt er 14 % av befolkningen personer med 
innvandrerbakgrunn. Innenfor statlige ytelser viser statistikk for 2016 at Gratangen kommune 
en høy andel (1/3) av yrkesaktiv befolkning på statlige ytelser (omfatter i hovedsak 
sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, dagpenger og stønad til enslig forsørgere). 
Andelen personer på arbeidsavklaringspenger er 42 ved utgangen av i 2017, personer på 
uføretrygd har vært stabilt siden 2014 (17,7 %). Sykefraværet har hatt mest nedgang i Troms 
(-30,6 %) og ligger nå på gjennomsnittet for Troms. Per desember 2017 var 14 personer 
registrert arbeidsledig (2,7 %).  
 
 
 
 
Kompetanse i kontoret 
 

To av de  ansatte i kontoret har 3-års høyskoleutdanning eller mer. Den av 
veilederne uten 3 

 års høyskoleutdanning har gjennom 30 års erfaring fra trygdeetat og NAV-
kontor 

opparbeidet seg god veilederkompetanse. Kontorets veiledere har behov 
for økt juridisk  kompetanse. Stadige endringer i arbeidsmåter, rutiner og 
dataverktøy stiller også utfordrende krav til endring av veiledernes 
kompetanse. Kontoret har over lengre tid kun vært bemannet med tre 
personer noe som medfører at en har måttet arbeide som generalister, dog 
sånn at kommunalt ansatt har tatt de fleste kommunale oppgaver og statlig 
ansatt har hatt de statlige tjenestene. 

I januar 2017 hadde Gratangen 1121 innbyggere. Gratangen har hatt en befolkningsnedgang 
på 1,3 % de siste 5 årene. Gratangen har den høyeste andelen av befolkning over 67 år i 
Indre Sør-Troms. Sett ift 

Per 2016 var 50,8 % (579 stk.) av befolkningen på statlige stønader og 4,1 % ( 46 stk.) på 
kommunale stønader. 
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Per juni 2017 hadde 12 personer under 30 år nedsatt arbeidsevne og av disse var 10 på 
Arbeidsavklaringspenger. 

Innvandrerbefolkning var 14 % juni 2017. 

Ledighet: 

5.3 Lavangen 
NAV Lavangen - Kartlegging av nåsituasjonen - Forhold i kontoret 
 
Kommunale og statlige tjenester i kontoret 
 
Statlige tjenester: 
 Alle tjenester felles for NAV-kontor.  
 
Kommunale tjenester: 
 Alle tjenester felles for NAV-kontor, dvs. det ansvarsområde som fremgår av lov 

om sosiale tjenester i NAV. 
 Integreringstjenesten 
 

 
 

Antall kommunale og statlige ansatte 
 
Kommunalt ansatte: 
1 stillinger:   70 % fagleder / veileder 
  30 % veileder 
 
I tillegg kommer personell tilknyttet integreringstjenesten: 
1 stilling: 100 % flyktningekoordinator  
Varierende bruk av ekstraressurser. 
 
Statlige ansatte: 
 2 stillinger: 100 % stilling som NAV-leder 
  100 % stilling som rådgiver / veileder 
 
 
Kontorets resultatoppnåelse 
 
Lavangen  kommunes utgifter til økonomisk sosialhjelp ligger, i følge KOSTRA-tall for 
2016, moderat i Troms i forhold til antall innbyggere. Lavangen kommune bosatte for 
første gang flyktninger i 2014, med totalt ca 60 personer første år med moderat 
økning etter hvert. Dette har påvirket – og vil nok påvirke sosialhjelpsutgiftene i 2018 
og framover. Innenfor statlige ytelser viser statistikk for 2016 at Lavangen kommune 
en noe høy andel av yrkesaktiv befolkning på statlige ytelser (omfatter i hovedsak 
sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, dagpenger og stønad til enslig 
forsørgere). Andelen personer på arbeidsavklaringspenger er varierende men i 
nærheten av fylkesnivå i 2017, andel personer på uføretrygd er nokså stabil, men har 
over tid gått ned. Sykefraværet er varierende men lavt pr. 3. kvartal 2017 med 5,31% 
(omfatter ikke egenmeldinger) og antall arbeidsledige har de siste årene vært noe 
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varierende men senest 1,5 % som er lav ledighet. Det er også generelt lav ledighet i 
fylket. 
 
 
 
 
Kompetanse i kontoret 
 
Alle  ansatte i kontoret har 3-års høyskoleutdanning eller mer. Kontorets veiledere 
har også behov for økt juridisk kompetanse. Stadige endringer i arbeidsmåter, rutiner 
og dataverktøy stiller også utfordrende krav til endring av veiledernes kompetanse. 
Kontoret har over lengre tid kun vært bemannet med to personer noe som medfører 
at en har måttet arbeide som generalister, dog sånn at kommunalt ansatt har tatt de 
fleste kommunale oppgaver og statlig ansatt har hatt de fleste statlige tjenestene.  
I januar 2017 hadde Lavangen 1076 innbyggere. Lavangen har hatt en befolkningsøkning på 
5,9 % de siste 5 årene og er i Indre Sør-Troms den kommunen med lavest innbyggertall. 

Per 2016 var 50,4 % (538 stk.) på statlige stønader og 3,3 % (35 stk.) på kommunale 
stønader. 

Per juni 2017 hadde 9 personer under 30 år nedsatt arbeidsevne og av disse var 4 på 
Arbeidsavklaringspenger. 

Innvandrerbefolkning var 9 %. 

Ledighet: 

 

5.4 Salangen 
NAV Salangen - Kartlegging av nåsituasjonen - Forhold i kontoret 

 

Kommunale og statlige tjenester i kontoret 

 

Statlige tjenester: 

 Alle tjenester felles for NAV-kontor.  
 Habilitets- og diskresjonssaker for NAV Tromsø, f.nr. 20-31. 
 

Kommunale tjenester: 

 Alle tjenester felles for NAV-kontor, dvs. det ansvarsområde som fremgår av lov om 
sosiale tjenester i NAV. 

 Husbankens startlån- og tilskuddsordninger 
 Husbankens bostøtteordning 
 Tvangstiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 10 – Tvangstiltak overfor 

rusmiddelavhengige 
 Kommunalt ansatt deltar i boligtildelingsgruppe og kriseteam. 
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Antall kommunale og statlige ansatte 
 
Kommunalt ansatte: 
2,2 stillinger fordelt på  
en 100 % stilling 
en 80 % stilling 
en 40 % stilling. 
 
Statlige ansatte: 
3,6 stillinger fordelt på  
en 100 % NAV-lederstilling (P.t. delt mellom Bardu og Salangen) 
en 100 % stilling (P.t. i 40 % permisjon) 
to 80 % stillinger 
 
Kontorets resultatoppnåelse 
 
Når det gjelder sosialhjelp ligger kommunen, i følge KOSTRA-tall for 2016, midt i laget i 
Troms i forhold til antall innbyggere. Relativ høy bosetting av flyktninger påvirker 
sosialhjelpsutgiftene. Innenfor statlige ytelser viser statistikk for 2016 at Salangen kommune 
har den 4. laveste andelen i Troms av yrkesaktiv befolkning på arbeidsrelaterte ytelser 
(omfatter i hovedsak sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, dagpenger og stønad 
til enslig forsørgere). Andelen personer med uføretrygd har i Salangen har i løpet av de siste 
3 år blitt redusert med 5 %, og det er bare 4 kommuner i Troms som har lavere andel enn 
Salangen.  
 
Det viktigste målet for NAV har siden etableringen vært flere i arbeid og færre på stønad. I 
forhold til dette målet har kontoret totalt sett god resultatoppnåelse.  
 
 
 
 
Kompetanse i kontoret 
 
3 av kontorets ansatte har 3-års høyskoleutdanning eller mer. Samtlige veiledere har 
gjennom lang erfaring fra yrket og gjennomførte kompetansetiltak, opparbeidet seg god 
veilederkompetanse. Største utfordringen er begrenset kjennskap til, og kunnskap om 
bedrifter og virksomheter i kommunens omland. Kontorets veiledere har også behov for økt 
juridisk kompetanse. Stadige endringer i arbeidsmåter, rutiner og dataverktøy stiller også 
utfordrende krav til endring av veiledernes kompetanse. I noen grad har kontoret 
spesialisering av arbeidsoppgaver. Med få veiledere å fordele oppgavene på, gjør 
spesialisering at kontoret er sårbart ved fravær. 

I januar 2017 hadde Salangen 2220 innbyggere. Salangen har hatt en befolkningsøkning på 
0,3 %. Salangen har relativt høy andel av befolkningen i yrkesaktiv alder. 

Per 2016 var 45,8 % (1019 stk.) av befolkningen på statlige stønader og 3,0 % (67 stk.) på 
kommunale stønader. 
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Per juni 2017 hadde 22 personer under 30 år nedsatt arbeidsevne og av disse var 15 på 
Arbeidsavklaringspenger. 

Innvandrerbefolkning var 11 % per juni 2017. 

Ledighet: 

5.5 Dyrøy 
NAV Dyrøy - Kartlegging av nåsituasjonen - Forhold i kontoret 

 

Kommunale og statlige tjenester i kontoret 

 

Statlige tjenester: 

 Alle tjenester felles for NAV-kontor.  
 

Kommunale tjenester: 

 Alle tjenester felles for NAV-kontor, dvs. det ansvarsområde som fremgår av lov om 
sosiale tjenester i NAV. 

 Husbankens startlån- og tilskuddsordninger 
 Husbankens bostøtteordning 
 Kommunalt ansatt deltar i husleieutvalget 
 Saksbehandler for kommunens byggetilskuddsordning 
 Tildeler Parkeringskort for bevegelseshemmede 
 Tvangstiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven kap.10 – Tvangstiltak overfor 

rusmiddelavhengige 
 
 

Antall kommunale og statlige ansatte 
 
Kommunalt ansatte: 
2 stillinger:   100 % NAV leder der staten refunderer 50% av lønnsutgiftene 
  100 % konsulent der staten refunderer 50% av lønnsutgiftene 
Statlige ansatte: 
   100 % stilling som rådgiver 
 
I tillegg har rådgivende overlege i ca. 73 % stilling kontorplass i NAV Dyrøy. 
 
Kontorets resultatoppnåelse 
 
Dyrøy kommunes utgifter til økonomisk sosialhjelp ligger, i følge KOSTRA-tall for 2016, lavt i 
Troms i forhold til antall innbyggere. Dyrøy kommune bosatte for første gang flyktninger i 
2016, 9 personer det året og 17 personer i 2017. Dette vil nok påvirke sosialhjelpsutgiftene i 
2018 og framover. Innenfor statlige ytelser viser statistikk for 2016 at Dyrøy kommune en 
høy andel av yrkesaktiv befolkning på statlige ytelser (omfatter i hovedsak sykepenger, 
arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, dagpenger og stønad til enslig forsørgere). Andelen 
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personer på arbeidsavklaringspenger er redusert i 2017, personer på uføretrygd har økt og 
er prosentvis høyest i Troms. Sykefraværet ligger på gjennomsnittet for Troms  og antall 
arbeidsledige har de siste årene vært gjennomsnittlig 15 personer noe som gir en prosentvis 
høy ledighet.  
 
 
 
 
Kompetanse i kontoret 
 
To av de ansatte i kontoret har 3-års høyskoleutdanning eller mer. Den av veilederne uten 3 
års høyskoleutdanning har gjennom 30 års erfaring fra trygdeetat og NAV-kontor opparbeidet 
seg god veilederkompetanse. Sist ansatte vil ha behov for opplæring som «Ny i NAV». 
Kontorets veiledere har også behov for økt juridisk kompetanse. Stadige endringer i 
arbeidsmåter, rutiner og dataverktøy stiller også utfordrende krav til endring av veiledernes 
kompetanse. Kontoret har over lengre tid kun vært bemannet med to personer noe som 
medfører at en har måttet arbeide som generalister, dog sånn at kommunalt ansatt har tatt 
de fleste kommunale oppgaver og statlig ansatt har hatt de statlige tjenestene.  

I januar 2017 hadde Dyrøy 1138 innbyggere. Dyrøy har hatt nedgang i befolkningen de siste 
5 årene på 4,9 %. 

Per 2016 var 53,3 % (613 stk.) av befolkningen på statlig stønader og 1,8 % på kommunale 
stønader (20 stk).i løpet av 2016(kostratall) 

Per juni 2017 hadde 10 personer under 30 år nedsatt arbeidsevne og av disse var 8 på 
Arbeidsavklaringspenger. 

Innvandrerbefolkning var 5 % per juni 2017. 

Ledighet: 

Hvor stor andel av befolkningen har en ytelse eller har hatt en ytelse 

Hvordan er status i det enkelte kontor fordi folk står utenfor jobb 

Gjør statlig og kommunel lik – gjennomsnittlig per måned 

Andel mottakere av øk soshj per måned summert og delt på 12 Skriv ei setning om at dette 
kan innvolvere flere – barnetillegg eller tillegg for barn 

5.5 Totalanalyse 
Totalt 4304 personer på statlig stønad og 229 personer på kommunal stønad per måned i 
Midt Troms feil må redigeres  

Det oppleves en økende tilgang på henvendelser med behov for økonomisk rådgivning.  

I kontorene er det lang erfaring med hva som fungerer. Blant annet har mer enn 35 personer 
bistand til forvaltning av sin personlige økonomi. På dette området utpeker Salangen seg 
med høy andel av forvaltning. 
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Kontorene opplever å ha oversikt over sine brukere og situasjonen for øvrig i samfunnet. 
Dette bidrar i stor utstrekning til å mestre det å gi rett hjelp til rett tid. Vi vet at det er «dyrt og 
være fattig». 

Bardu har en ung befolkning, Lavangen er et samisk forvaltningsområde, Salangen har 
mange på frivillig forvaltning, Dyrøy har høy andel av yrkesaktive med pendlerstatus mens 
Gratangen eldre befolkning og høy andel innvandrere. 

Alle har et etablert og økende rusmiljø samt økende gjeldsproblematikk. 

Alle kommuner har bosetting av flyktninger. Gratangen og Salangen har i tillegg bosetting av 
enslige mindreårige. I Salangen har man erfart en økende grad av familiegjenforening blant 
de enslige mindreårige flyktningene. Dette kan gi utfordringer både med bolig, arbeid, skole, 
barnehage, barnevern, helse og økonomi generelt. 

Felles for alle kontorene er at det er øknende gjeldsproblematikk og det er behov for fokus 
på gjeldsarbeid og økonomisk veiledning. Det er et veletablert og økende rusmiljø i alle 
kommunene. Det er dårlig utbygget offentlig kommunikasjon og det er store avstander. Det 
er sparsom tilgang på varer og tjenester.  

Lamo viken politi vgs koa  

Det som er positivt er at det er et oversiktlig samfunn. Det er små forhold, langt mellom hver 
hus. Vi er langt mer synlig for hverandre. Det er få personer per km4 

Disriktene tappes for arbeidsplasser en større sentralisering. Statlige arbeidsplasser er borte 
NAV telnor Skatt Post Bank forsikring Arbeidsplasser relatert til offentlig tjenesteyting fjernes 
fra distriktene  

I alle kommuner har man liten eller svært sparsom offentlig kommunikasjonstilbud. Dette gir 
utfordringer innen tilgjengelig arbeidsmarked, tilgang på offentlige tjenester, tilgang til øvrige 
varer og tjenester.   

Endring i Lov om supplerende stønad, endringer innen dagpenge- og 
arbeidsavklaringspengeområdet samt familieytelser vil føre til at kostnadene i større grad 
overføres til kommunalt budsjett. 

Digitalisering av tjenester kommer som resultat av et samfunn i endring. Dette gjør at vi må 
ha et personell som er kompetent til å gjennomføre opplæring der det er behov. Dette kan 
skje ved å oppsøke brukere der de er. Både eksisterende brukere men også potensielle 
brukere. Som eksempel kan man nevne bedrifter som er sesongbaserte som igjen fører til 
mulighet for permitteringer, marginale små bedrifter som kjemper for og overleve, flyktninger 
som er i introduksjonsprogram, gjenforente familiemedlemmer og større institusjoner som 
Videregående skoler og behandlingssteder. Søknadene er under stadig forbedring og 
utvikling samtidig som man etterstreber et klart språk dette kan bidra til at vi får flere brukere 
som er selvhjulpne i en søknadsprosess.  

Det kan bli en utfordring med større kontor/færre enheter spesielt for personer med rus og 
angstproblematikk, lite mobile personer og personer som ikke mestrer digitalisering. Dette 
fordi personlige tillit til og relasjoner er så viktig i denne samhandlingen. Innen denne 
gruppen, og andre sammenlignbare grupper, vil man vanskelig kunne gjennomføre en 
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gevinstrealisering fordi det vil kreve mer innsats enn man i dag har. Vi har flere perosner som 
trenger bistand i flere sammenhenger. Bistå den som ikke er selvhjulpet. Trenden er 
sentralisering og digitalisering.  

(bør kommunene ha en person som jobber med service – være veileder innen digitalisering 
evt andre utfordringer) 

 Jrf Veiledingsplattform med sine tematiserte bolker. 

6 Prioritering av vurderingskriterier – hvilke hensyn er viktigst 

7 Vurdering av to alternative modeller 
 

7.1 Modell 1 

7.1.1 Fordeler og ulemper utvalgte perspektiver 
 

Perspektiv Fordeler  Ulemper Risiko 
Brukerperspektivet    
Produksjonsperspektivet    
Medarbeiderperspektivet    
Kompetanseperspektivet    
Tjenester til 
arbeidsgivere 

   

Målgruppe: Ungdom    
Målgruppe: Innvandrere    
Samarbeidspartnere    
Økonomiperspektivet    
 

7.2 Modell 2 

7.2.1 Fordeler og ulemper i ulike perspektiver 
 

Perspektiv Fordeler  Ulemper Risiko 
Brukerperspektivet    
Produksjonsperspektivet    
Medarbeiderperspektivet    
Kompetanseperspektivet    
Tjenester til 
arbeidsgivere 

   

Målgruppe: Ungdom    
Målgruppe: Innvandrere    
Samarbeidspartnere    
Økonomiperspektivet    
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8 Beskrivelse av foretrukket modell  
 

Stikkord: 

- Statlige tjenester 
- Kommunale tjenester 
- Antall ansatte – personalressurser og kompetanse 
- Antydet tidsbruk i gjennomføringsfasen 
- Hvem er vertskommune hvis det dreier seg om interkommunalt samarbeid 
- Lokalisering av hovedkontor + evt avdelingskontor mv 

9 Viktige aktiviteter i gjennomføringsprosjektet 
 

- Detaljering av tjenesteinnhold; arbeidsprosesser/metoder, logistikk, 
kontorrutiner, samhandling med interne/eksterne mv. 

- Fysisk utforming og klargjøring av lokaler 
- Data og telefoni 
- Organisering og personalløp; tildeling av roller og arbeidsoppgaver 
- Kultur og kompetansebygging 
- Helse, miljø og sikkerhet 
- Detaljbudsjett for prosjektet og rutiner for økonomirapportering 
- Flytteplan 
- Kommunikasjonsplan  
- Med mer 

 

10 Konklusjon 
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Brukerperspektiv Full integrasjon Delvis sammenslåing Ingen Integrasjon 

Fordel Større mulighet for og ivareta 
«diskresjon/habilitet». 
Mindre sårbart ved fravær. 
Ens praksis ved saksbehandling. 
Større fagmiljø gir bedre tjeneste 
Bedre kunnskap om et større 
geografisk område. 
 

Større grad av nærhet til brukere. 
Kortere avstand for noen/tidsbesparende. 
 

Geografisk nærhet til NAV-kontoret. 
God lokalkunnskap.  
Man kjenner bruker, arbeidsgivere og 
andre samarbeidspartnere. 
 

Ulempe Lengre avstand til NAV kontoret og 
økt reisetid.  
Begrenset offentlig kommunikasjon. 
Kan være ulempe at saksbehandler 
ikke er lokalkjent/ikke har 
lokalkunnskaper.  
Mindre kjennskap til brukeren, 
han/hennes nettverk, sosiale og 
helsemessige utfordringer. 
Mindre nærhet til tjenester i NAV.  
Mindre tilgjengelig for personer som 
er lite mobil, lite digital og har 
språkvansker.  
 

Lengre avstand til NAV kontoret og økt 
reisetid.  
Begrenset offentlig kommunikasjon. 
Kan være ulempe at saksbehandler ikke er 
lokalkjent/ikke har lokalkunnskaper.  
Mindre kjennskap til brukeren, han/hennes 
nettverk, sosiale og helsemessige 
utfordringer. 
Mindre nærhet til tjenester i NAV.  
Mindre tilgjengelig for personer som er lite 
mobil, lite digital og har språkvansker. 

Sårbarhet fordi kontorene er små. 
Ulik praktisering av regelverket pga. lokal 
praksis. 
Lite arbeidsmarked i små kommuner – få «å 
spille» på. 
Mindre mulighet for å ivareta 
«diskresjon/habilitet». 
Mer sårbart ved fravær. 
Ulik praksis ved saksbehandling. 
Mindre fagmiljø. 
Begrenset kunnskap for kommunens omland. 
 

Risiko NAV kontoret blir utilgjengelig.  
Blir høyere terskel for å ta kontakt – 
blir fremmed for brukerne våre.  
Dårlig utbygd kollektiv transport, 
vanskelig å komme seg til og fra. 
 

Mindre øye til øye kontakt. 
-ikke digitale brukere blir sårbar. 
 
 

Sårbar fordi kontorene er små. 
Ulik praktisering av regelverket, pga. lokal 
praktisering og skjønnsutøvelse. 

Produksjonsperspektiv Full integrasjon  Delvis sammenslåing Ingen Integrasjon 

Fordel Bedre utnyttelse av fagkompetanse 
og ressurser.  
Flere kollegaer å utveksle erfaringer 
med. 
Effektivisering.  
Gir muligheter for å rydde i de 

Flere kollegaer å utveksle erfaringer med. 
Økt fokus på prioriterte oppgaver. 
Bedre utnyttelse av fagkompetanse og 
ressurser. 
 

Kjenner arbeidsmarkedet. 
God oversikt over porteføljen. 
God oversikt over samarbeidspartnerne. 
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kommunale oppgaver i kontoret – gi 
like tjenester. 
 

Ulempe Ulike rutiner i iht. kommunale 
tjenester, f.eks. utbetalinger. 
Ulike saksbehandlingssystem.  
Større behov for å innhente 
informasjon pga. manglende 
lokalkunnskaper. 
Noen medarbeidere kan få nye 
fagområder de må jobbe med, og som 
de ikke har tilstrekkelig kompetanse 
på i dag. 
Omstillingsprosessen medfører økt 
saksbehandlingstid.  
 

Mindre lokale kunnskaper om 
arbeidsmarked og bedrifter. 
Samme ulemper som ved full integrasjon, 
bare i mindre grad. 

Produksjonsdropp ved fravær. 
Manglende muligheter til spisskompetanse.  
Unødig tidsbruk pga. lite mengdetrening. 

Risiko Forsinkelser av utbetalinger. Mindre lokalkunnskap generelt, kan føre til 
dårligere tjenester. 

Få ansatte – produksjonsdropp ved ferie og 
fravær. 
Arbeidsgiverne tar ikke imot arbeidssøkere fra 
NAV – pga. tidligere dårlige erfaringer eller 
stigmatisering. 
 
 
 
 
 

Medarbeiderperspektiv 

 

Full integrasjon Delvis sammenslåing Ingen Integrasjon 

Fordel Større fagmiljø 
Vi kan spesialisere oss innen fagfelt.  
Teamarbeid. 
Flere kollegaer,  jobbnettverk, sosialt 
nettverk.  
Mindre sårbar ved fravær. 

Samme fordeler som ved full integrasjon 
men i mindre skala 

De fleste ansatte har kort reisevei til arbeid. 
Alle kjenner alle.  
Kort kommunikasjonslinje. 
Høy grad av ansvarsfølelse. 
 

Ulempe Pendling – lang pendlervei og økt 
reisetid til og fra jobb. 

Samme ulemper som ved full integrasjon 
men i mindre skala.  

Bor nært bruker 
«Ser» bruker også på fritiden. 

255



Utfordringer i fht ulike kulturer og 
rutiner på de forskjellige kontorene.  
Flere som må jobbe i team kontor. 

 Sårbarhet ved fravær. 
Få kollegaer å spille på, faglig og sosialt. 
Høg gjennomsnittsalder i dag– tap av erfaring i 
enkelte kontor. 
To partnere (partnerskapet) – alle ansatte må 
være generalist og forholde seg til forskjellige 
systemer  
 
 

Risiko Større sykefravær – pga store 
avstander til jobb.  
Miste erfarne medarbeidere.  
Ustabil arbeidskraft. 
Arbeid i teamkontor kan oppleves 
belastende 

Jobbe mer alene ute på avdelingskontor – 
mer tidsbruk til reiser for alle parter 

 
 
Nærhet – møter bruker i sosiale 
sammenhenger. Få kollegaer – kjemi kan gjøre 
utslag. 
Arbeidskonflikter kan føre til store 
konsekvenser i små enheter. Spesialiserte 
tjenester internt – risiko ved fravær på enkelte 
spesielle områder 
 
 
 
 

Kompetanseperspektiv 

 

Full integrasjon  Delvis sammenslåing Ingen Integrasjon 

Fordeler Økt fagkompetanse totalt sett. 
Økt mengdetrening gir større 
kompetanse hos den enkelte 
medarbeider.  
-mer skulder til skulder opplæring 
-bruke digitalt verktøy effektivt 
 

Samme fordeler som ved full integrasjon 
men i mindre skala 
 

Kjenner til kollegers kompetanse. 
God oversikt over kontorets kompetanse – 
enklere å fordele oppgaver internt. 
Lavere terskel for å diskutere problemstillinger 
og lære av hverandre. (Skulder til skulder) 
 

Ulemper Betydelig opplæringsbehov – Mangler 
kompetanse på nye fagfelt og 
fagsystemer.  

Avhenger av hvordan organiseringen blir Sårbar ved fravær som følger av utdanning, 
kursing, møter etc. 
Flere ansatte med foreldet kompetanse som 
er vanskelig å legge av seg. 

Risiko Betydelig opplæringsbehov ->   
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produksjonsdropp 
    
Tjenester til arbeidsgiver Full integrasjon Delvis sammenslåing Ingen Integrasjon 
Fordel Møter rådgivere som har større 

kjennskap til arbeidsgivere i 
lokalområdet/regionen. 
Møter mer spesialiserte rådgivere i 
NAV. 
Møter et NAV kontor som har større 
kunnskap om arbeidsledige, - har flere 
arbeidsledige å formidle.  
Kan endre tilbudet til arbeidsgiver, 
ved at NAV kontoret kan etablere og 
tilby et fagteam som kan komme på 
informasjonsmøter ved behov. f.eks. 
ved permitteringer. 
Arbeidsgiver får direktenummer til 
teamet. 
 

Et markedsteam kan bidra til økt 
markedskunnskap. 
Samme fordel som ved full integrasjon men 
i mindre skala. 

Vi kjenner til de fleste lokale  arbeidsgiverne i 
eget område. 
Vi  vet hvilken arbeidskraft arb.giverne har 
behov for. 
Arbeidsgiverne kjenner oss godt. Liker å ha 
direktenummer til saksbehandler. 

Ulempe Større avstander når en skal følge opp 
brukere og ha bedrifts besøk. 
Kan miste lokalkunnskap til bedriftene 
 

Samme ulemper som ved full integrasjon 
men i mindre skala. 

Vi kan kjenne arbeidsgiverne for godt, vi blir 
for lite profesjonelle/lite objektiv. 
 

Risiko Vi blir mindre synlig for arbeidsgivere NAV mister arbeidsgivere som 
samarbeidspartnere 

I små enheter er det fare for å «bruke opp» 
arbeidsgiverne.  
Arbeidsgiverne ser på NAV som en lite 
attraktiv leverandør av arbeidskraft. 

    
Målgruppe: Ungdom 

 

Full integrasjon Delvis sammenslåing Ingen Integrasjon 

Fordel Større fagmiljø 
Vi kan spesialisere oss innen fagfelt.  
Teamarbeid.  
Får bedre kunnskap om ungdommene 
i dag, hvilke kulturer/miljø som er, 
interesser, utfordringer. Hvilke 

Samme som ved full integrasjon men i 
mindre skala.  
Nærhet til NAV kontoret 
Ungdomsteam 

Lokalkunnskap. Derav god veiledning. Kjenner 
til arb.markedet. Nærhet til 
samarbeidspartnere (skole, helsetjeneste, 
lege, arbeidsgivere). 
 
God tilgjengelighet. 
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arenaer de møtes på, økonomi, 
forventninger og krav.  
Får til et nært samarbeid med 
ungdommen og oppfølgingstjeneste, 
skole, helse, BUP/VOP.  
 

Ulempe Avstand. Hvor mobil er ungdom i dag? 
– dårlig utbygd offentlig transport.  
Blir mange usynlige ungdom, da de 
sitter hjemme. Helhetsbildet 
forsvinner i større eller mindre grad. 

Ulemper som ved full integrasjon bare i 
noe mindre grad. 

Ofte kjennskap til bruker – eller familie – er 
forutinntatt. Fare for stigmatisering. 

Risiko  Jo svakere brukergruppen er jo mer behov 
for nærhet 

Kjenner ikke godt nok til ukjente bransjer. 
Veileder på et smalt arb.marked. Bruker blir 
innelåst. 

    
Målgruppe: Innvandrere Full integrasjon Delvis sammenslåing Ingen Integrasjon 
Fordel Likebehandling i kommunene som 

NAV kontoret server. NAV får et 
større arbeidsmarked som vi får 
innsikt i og kan få til arbeids- og 
språkpraksis hos.  Mulighet for 
teamarbeid. Større fagmiljø. 
 

Samme som ved full integrasjon bare i 
mindre skala. 

Lokalkunnskap i fht. språk-/arb.treningsplasser   
Nærhet til  den enkelte bruker og 
samhandlerene – eks. flyktningetjenesten 
 

Ulempe Utfordringer i forhold til språk og 
digitale løsninger.  
Lite mobil gruppe.  
De som ikke bor i kommune  der NAV 
kontoret ligger vil få større fravær fra 
skole/aktivitet, ved møte på NAV 
kontoret.  
Får større utgifter på offentlig 
transport.  
 

Samme ulemper som ved full integrering 
men i mindre skala. 
 

Språkvansker  
Ofte lav kompetanse.  
Få arb.plasser til personer med lav 
kompetanse. 
Uforutsigbar gruppe. (Traumer, - vold.) 

Risiko Er tapere i forhold til økonomi – 
større utgifter.  
Dårligere tjenestetilbud.  
De kan ikke benytte telefon og digitale 

Jo svakere brukergruppen er jo mer behov 
for nærhet 
 

Språkvansker –  
Uforutsigbar - eks. traumatisert ev. voldelig. 
Språk. Vi snakker forbi hverandre. 
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løsninger på samme måte som andre, 
hvis språk er en utfordring. 

    
Samarbeidspartnere Full integrasjon Delvis sammenslåing Ingen Integrasjon 

Fordel NAV og samarbeidspartnere må bli 
mer digitalisert. 
 
De kommunale samarbeidspartnere i 
vertskommunen har fortsatt nærhet. 
Felles samarbeidspartnere trenger 
kun å forholde seg til et NAV kontor i 
stedet for fem, slik det er i dag.  
 

Samme som ved full integrering bare i 
mindre skala. 
Fysisk nærhet til NAV kontoret der hoved-
/avdelingskontor er lokalisert. 

Lokalkunnskap. Oversikt over hvem de er – og 
hvordan de er organisert f.eks.  
leger/behandlere, arb.givere, OT, eksterne 
enheter i NAV, vekstbedrifter o.l. 
Enklere å samhandle med «kjente» parter.  

 

Ulempe Større utfordringer med å få til 
samarbeidsmøter med 
samarbeidspartnere som følge av 
store avstander. Manglende digitale 
løsninger hos flere parter i dag. 
Mindre tilgjengelig for 
samarbeidspartnere i kommunene 
utenfor NAV kontorets 
vertskommune. 

Samme som ved full integrering bare i 
mindre skala. 

Man må forholde seg til mange forskjellige 
NAV kontor. Varierende kompetanse. 

Risiko Mindre tid til brukere og 
samarbeidspartnere, og mer tid på 
reise. 

Mindre samarbeid med eksterne 
samarbeidspartnere 

Vi «bruker opp» arb.giverne. Nav blir lite 
attraktiv som leverandør av arbeidskraft. Får 
ikke direkte tilmeldte oppdrag. 

    
Økonomiperspektivet 

 

Full integrasjon Delvis sammenslåing Ingen Integrasjon 

Fordel Sparer husleieutgifter. 
Nye data og digitale løsninger 
reduserer reise- og portoutgifter. 
Effektivisering av ledelses- og 
administrative funksjoner. 
 

Samme som ved full integrering bare i 
mindre skala 

God oversikt over kontorets budsjetter 

Ulempe Økte utgifter ift. 
reiseutgifter på ansatte i arbeidstiden.  

Samme som ved full integrering bare i 
mindre skala. 

Mindre slagkraft 
Innfløkte systemer – tid- og ressurskrevende 
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Økt kompetansebehov. 
Utfordringer i ft bruk av bil 
(Privat/egne NAV biler) 
Behov for nye mobile dataløsninger, 
mobiltelefoner mm.  
Utfordringer for kommunene i fht de 
kommunale dataløsninger, ulike 
systemer i dag, og en bør få samme 
system i alle kommunene. 
Kommunene er ikke så digitale som 
de statlige i fht data og 
saksbehandlingsløsninger.  
 

Risiko Kan komme uforutsette utgifter med 
omstillingen, som vi ikke ser i dag.  
Økt turn-over. 
 
Endring i brukermønster 

Økte kostnader til reiser og lokaler 
-mister offentlige arbeidsplasser i 
distriktene gir som ringvirkninger for lokalt 
næringsliv 
-kommuner mister skatteinntekter 
 

Ved fravær- lære opp en stedfortreder godt 
nok. 
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Fra:                                    Johansen, Oddrun K
Sendt:                                23. mai 2018 08:34
Til:                                      Ole K. Severinsen (OleK.Severinsen@gratangen.kommune.no);Erling Hanssen 
(erlingh@Kommuneportal.no);'Frode Skuggedal';havard.gangsas@bardu.kommune.no;Tore Uthaug
Cc:                                      Haug, Håkon Einar;Bratsberg, Arild K
Emne:                                Utredning av ny organisering av NAV-tjenestene i indre Sør-Troms

Videresendes for fylkesdirektør Grete Kristoffersen.
Fra: Kristoffersen, Grete 
Sendt: 23. mai 2018 07:20
Til: Johansen, Oddrun K
Emne: Utredning av ny organisering av NAV-tjenestene i Indre Sør-Troms
Til rådmennene i Gratangen, Lavangen, Salangen, Dyrøy og Bardu
Det vises til styringsgruppemøte den 24.4.2018, og etterfølgende referansegruppemøte der assisterende 
direktør Bente Ødegaard og avdelingsdirektør Oddrun Johansen deltok for meg. I tillegg til mitt møte 
med ordførerne Toralf Heimdal (Bardu) og Nils Foshaug (Målselv) den 7.5. 
Arbeidsgruppen for indre Sør-Troms la den 15.4.2018 frem forslag til fremtidig organisering av NAV-
tjenestene i kommunene Gratangen, Lavangen, Salangen, Dyrøy og Bardu. Arbeidsgruppen mener den 
faglig beste løsningen er sammenslåing av alle 5 dagens NAV-kontor i ett kontor i interkommunalt 
samarbeid etter kommunelovens § 28.1 – vertskommunemodellen. Alternativt sammenslåing i 
interkommunalt samarbeid med ett hovedkontor og et avdelingskontor. Arbeidsgruppen mener 
hovedkontoret enten bør ligge til Sjøvegan eller Setermoen, men tar ikke stilling til eksakt stedsvalg. 
Arbeidsgruppen har gjort en grundig jobb med utredningen. Styringsgruppen er enstemmig om at den 
beste løsningen vil være at alle 5 kontorene slås sammen til en organisatorisk enhet, men er også åpen 
for at alternativet med avdelingskontor kan være en god løsning. Styringsgruppen tar heller ikke stilling 
til lokalisering. Det er kjent at Gratangen kommune utreder mulighet for interkommunalt samarbeid om 
NAV-tjenestene med Narvik. 
I møte med ordførerne i Målselv og Bardu ble det avklart at det ikke vil være aktuelt for Målselv å inngå 
interkommunalt samarbeid med kommunene i indre Sør-Troms. Arbeidsgruppen for Midt-Troms har lagt 
frem utredning om eventuelt interkommunalt samarbeid mellom Bardu og Målselv. Det foreligger ikke 
tilstrekkelig faglig grunnlag for dette. Ordføreren i Bardu ønsket en klar anbefaling fra fylkesdirektøren 
både når det gjelder organisering og lokalisering av tjenestesteder. Jeg vil derfor anbefale sammenslåing 
av NAV-kontorene i indre Sør-Troms i henhold til arbeidsgruppens modell 2 – med et hovedkontor på 
Sjøvegan og et avdelingskontor/tjenestested på Setermoen. Begrunnelse for to lokasjoner er geografiske 
avstander – både for brukere og ansatte. Fordeling av arbeidsoppgaver mellom de to lokasjonene 
avgjøres i et eventuelt hovedprosjekt. Begrunnelse for anbefaling av Sjøvegan som hovedkontor fremgår 
av arbeidsgruppens utredning.
Saken må behandles i kommunestyrene i alle 5 kommunene – før oppstart av hovedprosjekt som en 
prinsippsak – senere også den interkommunale avtalen. 
Det er viktig å få en rask beslutning i kommunestyrene for å kunne starte hovedprosjektet i høst. Der er 
flere grunner til det. Et hovedprosjekt vil ta 8-12 måneder. Ledersituasjonen i området er midlertidig for 
flere kontor. I tillegg er driftssituasjonen ved de minste kontorene vanskelig. 
Med dette som bakgrunn ber jeg om en rask behandling av saken.
Med vennlig hilsen
Grete Kristoffersen 
Direktør 
NAV // Troms 
 41548541 // 22 82 20 00 
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   Den lærende kommune 
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Saksmappe: 2018/357 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 11.05.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 13/18 29.05.2018 
Kommunestyret 40/18 21.06.2018 

 

Vedlegg 
1 Våge å se, tørre å spørre 2018-2020 

 

Saksopplysninger 
Vold i nære relasjoner har blitt fokusert på som et samfunnsproblem og en utfordring for 
folkehelsen. 
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner, er et av resultatene fra tilskuddsmidler fra Justis- og 
beredskapsdepartementet til krisesenteret og de 10 tilhørende kommunene i Midt-Troms.  
 
 

Administrasjonens vurdering 
Handlingsplanen vil være et godt verktøy for å rette fokus mot problemstillingene i vår region. 
Den vil være med på å bevisstgjøre ansatte som i det daglige kan komme i kontakt med utsatte 
og sårbare mennesker. 
  
 

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: 
 
 
 

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

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
Ordfører Rådmann 

264



Interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner for  

Berg, Dyrøy, Lavangen, Salangen, Sørreisa, Torsken og Tranøy 

 

 

2018-2020 
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Har vold en stemme? 

Eller en fasong, 

Eller en form? 

 

Og hvis den har det 

Er den formet som en tåre, 

Eller en knyttet neve? 

 

Hvis volden har en stemme 

Men ingen hører den 

Er den der likevel? 

Britt-Heidi Andreassen, 
Miljøterapeut ved 

Krisesenteret i Midt-Troms 
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BAKGRUNN 
I samfunnet er det et økende fokus på vold i nære relasjoner som samfunnsproblem og 

folkehelseutfordring. Justis- og beredskapsdepartementet (heretter kaldt JBD) har utarbeidet 

en handlingsplan mot vold i nære relasjoner «Et liv uten vold» for perioden 2014-2017. JBD 

har en tilskuddsordning for tiltak for forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. 

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av tiltak for å forebygge og 

bekjempe vold i nære relasjoner. 

Krisesenteret i Midt-Troms søkte i februar 2016 om tilskuddsmidler til gjennomføring av 

tiltak for forebygging og bekjemping av vold i nære relasjoner. I søknaden ble det beskrevet 

at formålet med prosjektet skulle være å bidra til å synliggjøre og øke samarbeidet mellom 

krisesenteret og 10 kommuner, samt forebygge og øke fokus på vold i nære relasjoner. 

Herunder å lede arbeidet med å utvikle en interkommunal handlingsplan mot vold i nære 

relasjoner for kommunene tilknyttet krisesenteret. 

 

Formål 
Formålet med en interkommunal handlingsplan er å forebygge og øke fokus på vold i nære 

relasjoner i kommunene, og sikre at berørte parter får et tilrettelagt og helhetlig hjelpetilbud, 

samt styrke kunnskapsnivået til kommunens ansatte og videreutvikle samarbeidet mellom 

faggrupper, instanser og forvaltningsnivå. 

ARBEIDSGRUPPEN 

Planen er utarbeidet av en arbeidsgruppe som har bestått av en prosjektleder ansatt av 

Krisesenteret i Midt-Troms og en representant fra hver kommune som har deltatt i prosjektet 

med å utarbeide denne handlingsplanen.  

Arbeidsmetode 
Arbeidsgruppen startet opp sitt arbeide i september 2017 og har frem til april 2018 

gjennomført syv møter. Gruppen har innhentet informasjon fra sine kommuner og 

brukerorienterte organisasjoner. Dette ble gjort ved at det ble sendt ut mail til aktuelle 

instanser der de ble bedt om å svare på generelle spørsmål som ville belyse aktuell situasjon 

og behov i kommunene. Representantene i gruppen har også deltatt i ulike tverrfaglige team 

og møter i sine kommuner. På denne måten er det sikret at alle stemmer som berøres av 

planen har hatt en mulighet for å bli hørt i utarbeidelsen.  

Planens faglige innhold er utarbeidet på bakgrunn av relevant fagstoff, forskning og lovverk. 

Disse er oppsummert i referanselisten. Kapittelet «nasjonale føringer» omhandler lovverk og 

er kvalitetssikret av Advokatene Rege & Wibe. 

Planen ble sendt ut på høring til kommunenes berørte virksomheter (barnevern, barnehage, 

skole, SFO, helsesøstertjeneste, svangerskapsomsorgen, legekontor, legevakt, 

tannhelsetjenesten, tjenester for innvandrere, NAV, psykisk helsetjeneste, pleie- og 

omsorgstjenester, tjenester for flyktninger og innvandrere) samt kommunens administrasjon. 

Den er også sendt til RVTS Nord, Finnsnes familievernkontor, politiet, Barnehuset og 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark. 
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Gruppens medlemmer 
Leder Gunn Knörr Giertsen, Krisesenteret i Midt-Troms 

Kommunerepresentanter  

Berg June Esaiassen, helsesøster (fra oppstart i arbeidsgruppen og frem til 08.11.2017) 

Berg Jorid Meyer, levekårsleder (fra 08.11.17 og ut prosjektperioden) 

Dyrøy Anette Jørgensen, helsesøster 

Lavangen Edith Hansen, psykisk helsetjeneste og NAV 

Salangen Marit Sagerup, ledende helsesøster 

Sørreisa Tove Marie Sletten, barneverntjenesten 

Torsken Hege Rudi Grande, NAV 

Tranøy Marit Olsen, NAV 

KOMMUNENE 
Handlingsplanen er utviklet av og for kommunene Berg, Dyrøy, Lavangen, Salangen, 

Sørreisa, Torsken og Tranøy. Kommunene ligger langs kysten i Midt-Troms og er syv av ti 

kommuner tilknyttet Krisesenteret i Midt-Troms. Kommunene dekker et stort geografisk 

område, der i blant store deler av øya Senja som er Norges nest største øy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bilde fra https://www.allkunne.no/framside/geografi/noreg/fylka-i-noreg/troms-fylke/2002/83757/) 

 

Kommunene har et samlet befolkningstall på 11 348 innbyggere. Av disse innbyggerne har 

1190 personer innvandrerbakgrunn. Flere av kommunene har hovednæring i fiskeindustrien 

noe som medfører et større og økende antall arbeidsinnvandrere, spesielt fra Øst-Europa. 

Disse regnes under gruppen innbyggere med innvandrerbakgrunn. I tillegg ser kommunene et 

økende antall innbyggere med innvandrerbakgrunn som er kommet til kommunen på 

bakgrunn av familieinnvandring. Salangen kommune er eneste kommune med asylmottak.  
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Lavangen kommune er et samisk forvaltningsområde og det regnes at ca 20% av kommunens 

innbyggere, ca 300 personer, har samisk bakgrunn. Det regnes at det bor mennesker med 

samisk etnisitet i flere av de andre kommunene også. 

Innbyggertallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå.  

FOREKOMST AV VOLD I MIDT-TROMS 
Statistikken til Krisesenteret i Midt-Troms viser at senteret i 2017 hadde 37 beboere, 16 av 

disse var barn som kom med en av sine foreldre. I tillegg hadde krisesenteret kontakt med 111 

voldsutsatte som benyttet seg av senterets dagtilbud. Finnsnes lensmannskontor som dekker 

store deler av området planen er gjeldende for har informert om at de i 2016 hadde registret 

17 familievoldssaker.  

En forekomststudie gjort av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 

(NKVTS) viser at kun en av tre som opplever vold i nære relasjoner tar kontakt med 

hjelpeapparatet. Dette innebærer at statistikken over voldsutsatte har store mørketall, og at 

tallene presentert over ikke gir et helthetlig bilde av voldsforekomsten i Midt-Troms. 

VOLD I NÆRE RELASJONER 

Verdens helseorganisasjon (WHO), definerer vold som «forsettlig bruk av, eller trussel om, 

fysisk makt eller tvang, rettet mot en selv, andre enkeltpersoner, eller en gruppe. For å regnes 

som vold må handlingen resultere i, eller ha høy sannsynlighet for å resultere i død, fysisk 

eller psykisk skade, eller mangelfull utvikling».  

Videre blir det i Norge i dag svært ofte henvist til Per Isdals definisjon på vold; «Enhver 

handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, 

skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutter å gjøre 

noe den vil». 

Begrepet «nære relasjoner» bør også defineres. I den nasjonale handlingsplanen «Et liv uten 

vold» defineres det at voldsutøver og voldsoffer har en nær relasjon, som nåværende eller 

tidligere kjæreste, samboer eller ektefelle. Det kan også være søsken, foreldre, besteforeldre, 

eller andre nære slektninger. Videre i planen står det «Enhver voldsutøvelse er en krenkelse av 

den som rammes, men forholdet mellom utsatt og gjerningsperson er av stor betydning for 

hvordan volden oppleves. Smerten over å bli utsatt for et overgrep fra en nærstående person 

kommer i tillegg til selve volden». 

 

  

Vold er 

«Enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at 

denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får 

denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutter å gjøre noe 

den vil». 

Per Isdal, 2001 
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Ulike typer vold 
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Om du har en mistanke, så spør 

vedkommende! Ressursen dinutvei.no 

bemerker at å stille direkte spørsmål 

om vold, voldtekt eller andre seksuelle 

overgrep, enten hendelsene pågår nå 

eller ligger tilbake i tid, kan være en 

viktig støtte for den utsatte. Å bli spurt 

kan oppleves som å bli sett. 

Hvordan se volden 
Hvert enkelt individ har ulike reaksjonsmønster og vil i ulik grad klare å skjule symptomer og 

volden de utsettes for. Volden kommer som beskrevet også i mange ulike former der flere, 

som psykisk og latent vold, kan være omtrent umulig å se. Dette er årsaken til at vi har valgt å 

kalle denne delen «hvordan se» og ikke «hvordan oppdage». Vi vil presisere at punktene 

under ikke er et fasitsvar eller en beskrivelse av hver enkelt som opplever vold i nære 

relasjoner. 

 

Tegn på vold 
Generelt: 

• Skadeomfanget stemmer ikke med 

oppgitt hendelse 

• Ingen ulykke eller hendelse som kan gi 

skade blir oppgitt 

• Oppgitt hendelse eller skade på barn 

passer ikke med barnets utviklingsnivå 

• Endring av forklaring på eller ulik 

forklaring på skade fra forskjellige 

personer 

• Det blir angitt at barnet ikke har klaget 

eller vist tegn på smerte eller ubehag 

• Oppsøker lege sent 

• Sosialt tilbaketrukket, isolasjon 

• Lav selvtillit, selvbebreidelser og 

skyldfølelse 

• Endring i sinnsstemning, økt tristhet, 

nummenhet, økt irritasjon og sinne 

• Angst, frykt og depresjoner  

• Konsentrasjons- og 

hukommelsesvansker 

• Sen utvikling psykisk og fysisk (barn) 

• Barnet straffes for noe som har en 

naturlig eller medisinsk forklaring 

• Lite emosjonelt tilgjengelige foreldre 

• Søvnforstyrrelser 

• Spiseforstyrrelser 

• Selvskading 

• Problemer i samspillet med omgivelsene 

• Vansker med nærhet og seksualitet 

• Økt behov for kontroll 

• Mistro 

• Utagering 

• Ensomhet, følelse av å være helt alene 

 

Tegn på omsorgssvikt/vanskjøtsel (barn, 

eldre, personer med funksjonsnedsettelse 

osv): 

• Preget av dårlig stell og pleie 

• Uegnet påkledning 

• Dårlig tannstatus 

• Dårlig, manglende eller feil ernæring 

• Manglende medisinsk oppfølging 

• Manglende tilsyn som resulterer i skader 

• Omsorgspersoner med rusvansker 

 

Barn som er utsatt for seksuelle overgrep: 

• Endringer i atferd eller sinnsstemning 

• Angst, sinne 

• Konsentrasjonsvansker 

• Seksualisert atferd 

• Psykosomatiske plager 

• En kan se fysiske tegn, men i de fleste 

tilfeller etterlater ikke seksuelle overgrep 

fysiske spor eller forandringer 

 

 

Oppsummeringen er laget ut av informasjon hentet fra Napha, jegvilvite.no og minutvei.no.  
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Konsekvenser av vold 
Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress’ forekomststudie (2014) konkluderer 

blant annet med at vold og seksuelle overgrep forekommer relativt ofte i den norske 

befolkningen, og er klart assosiert med psykiske helseproblemer. De skriver videre at vold og 

overgrep er å betrakte som et alvorlig folkehelseproblem 

I rapporten sammenlignes funn fra andre 

lignende studier i inn og utland, og det 

kommer frem funn som viser at 

mennesker utsatt for vold og overgrep i 

tillegg til økt utsatthet for psykiske 

helseproblemer også har økt utsatthet for 

somatiske helseproblemer, suicidalitet, 

overvekt, tidlig død og medikamentbruk. I 

den nasjonale handlingsplanen trekkes det 

frem at vold kan ha store økonomiske 

konsekvenser for den utsatte, i form av at 

det i negativ grad påvirker muligheten til 

deltagelse i studier og arbeidsliv. 

Alt det overnevnte kan vi på samfunnsnivå knytte til utgifter både i sosial- og trygdeytelser, 

samt kostnader knyttet til de støtte- og behandlingstilbud utsatte har behov for. Ved å 

forebygge og bekjempe vold sørger vi ikke bare for å øke livskvaliteten til innbyggerne i våre 

kommuner, men det vil også kunne redusere samfunnskostnader. 

 

NASJONALE FØRINGER 
Arbeidet med å forebygge, avdekke og sette inn tiltak mot vold i nære relasjoner styres av 

flere nasjonale føringer, både i lovverk, handlingsplaner og forskrifter. Her vil vi trekke frem 

de det er viktigst å kjenne til. 

Handlingsplaner 
Det er utarbeidet en rekke aktuelle handlingsplaner. Regjeringen har de siste årene lagt frem 

fire handlingsplaner mot vold: 

- Regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep 2017-2021. 

- Regjeringens handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og 

kjønnslemlestelse, «Retten til å bestemme over eget liv» 2017-2020. 

- Regjeringens strategiplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og 

ungdom, «Barndommen kommer ikke i reprise» 2014–2017. 

- Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner, «Et liv uten vold» 2014-2017. 

- Regjeringens handlingsplan mot voldtekt, 2012-2014. 

 

Planene inneholder mye informasjon og forskning på tematikken og de er med det nyttige 

oppslagsverk for å hente mer kunnskap om temaene. Alle har fokus på forebygging og 

bekjempelse av vold, og inneholder tiltak for å oppnå dette. 

Det er rimelig å anta at 

vold og overgrep påvirker 

et bredt spekter av 

livsområder relatert til 

psykisk og somatisk hele 

slik som funksjonsnivå, 

arbeidsevne, sosial støtte 

og livskvalitet. 

NKVTS, 2014 
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Taushetsplikt 
Taushetsplikten er en plikt til å hindre at opplysninger om f.eks. personlige forhold gis til 

uvedkommende. Taushetsplikten for offentlige tjenestemenn er forankret i forvaltningsloven 

§ 13, i tillegg er enkelte profesjoner og faggrupper underlagt en særskilt taushetsplikt. 

Som hovedregel skal vi som hjelpere innhente et informert samtykke fra den vi hjelper, til å ta 

kontakt med andre deler av hjelpeapparatet. Om det ikke er mulig, er taushetsplikten ikke til 

hinder for at tjenesteapparatet kan drøfte en sak anonymt (det gis da ingen opplysninger som 

er egnet til å identifisere konkret sak eller person). 

I saker der du som ansatt er usikker på hvordan du skal gå frem for å 

hjelpe en voldsutsatt som ikke samtykker til kontakt med andre tjenester, 

er det med andre ord fortsatt mulig å ta kontakt med andre med relevant 

kompetanse. Å kunne drøfte saken med andre kan både hjelpe deg til å 

planlegge videre oppfølging av den hjelpetrengende, og hjelpe deg til å 

vurdere om forholdet du har kjennskap til er av slik grad at det utløser 

melde- og/eller avvergeplikten. 

Aktuelle instanser å drøfte saker der du har kjennskap til eller mistenker 

vold i nære relasjoner er; kommunens barneverntjeneste, krisesenteret og 

politiet. Det finnes også instanser med forskjellige spesialfelt du kan 

kontakte for drøftinger rundt bestemte tema. Disse vil du finne nærmere 

beskrevet under «Aktuelle samarbeidsinstanser» side 20. 

 

Melde-, avverge- og opplysningsplikt 
Som offentlige tjenestemenn har vi alle melde-, avverge- og opplysningsplikt. 

Melde  

Offentlige ansatte har en lovpålagt plikt til å 

melde bekymring til barneverntjenesten etter 

barnevernloven § 6-4. Meldeplikten inntrer når 

det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i 

hjemmet eller det foreligger andre former for 

alvorlig omsorgssvikt, samt ved vedvarende 

alvorlige atferdsvansker. 

 

Det foreligger ikke brudd på taushetsplikten 

selv om det i ettertid viser seg at situasjonen 

ble feilvurdert og var mindre alvorlig enn 

antatt ut fra et forsvarlig, situasjonsbetinget 

skjønn. 

 

Privatpersoner har alle et moralsk ansvar for å 

melde til barneverntjenesten. 

Avverge  

Avvergeplikten er en plikt hjemlet i 

straffeloven §196, om å avverge en straffbar 

handling ved å blant annet varsle eller 

anmelde til politi. Avvergeplikten trer i kraft 

når det fremstår som sikkert eller mest 

sannsynlig at en straffbar handling (som 

henvist til i straffeloven § 196) er eller vil bli 

begått.  

 

Avvergeplikten opphever taushetsplikten. 

Denne plikten gjelder ikke bare for offentlige 

tjenestemenn, men også privatpersoner.  

 

 

Dette er en påminnelse om at alle har et selvstendig ansvar og en plikt til å melde dersom en 

er kjent med eller har mistanke om straffbare forhold som vold og overgrep, både mot barn, 

voksne og eldre. Dersom du er usikker på om din plikt til å melde eller avverge er utløst kan 

Mer om taushetsplikten: 

• www.bufdir.no, 

om taushetsplikten 

• Rundskriv Q-

24/2005  

• Rundskriv IS-

6/2010  

• Rundskriv IS-

9/2015  
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Barnekonvensjonen, art.3, nr.1 

Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller 

private velferdsorganisasjoner (eng. institusjons), domstoler, administrative 

myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et 

grunnleggende hensyn. 

du drøfte saken anonymt med barnevern, krisesenter og/eller politi. Barnevern og 

krisesenteret gjør kontinuerlig en vurdering av om deres avvergeplikt er utløst, og vil når den 

er utløst ta direkte kontakt med politi.  

Offentlig ansatte har en opplysningsplikt overfor barneverntjenesten jf. bvl § 6-4, når de har 

behov for informasjon vedrørende barn og deres familiesituasjon. Her gjelder samme vilkår 

som ved meldeplikt, men det er barneverntjenesten som har ansvar for vurderingen og den 

ansatte pålegges å gi opplysninger. Opplysningsplikten setter taushetsplikten til side. 

Opplysningsplikten kan også tre i kraft ved at andre organer enn barneverntjenesten, for 

eksempel fylkesnemnd, kan pålegge å gi opplysninger. 

Barnekonvensjonen 
I vurderinger og handlinger gjeldende barn og ungdom ønsker vi å presisere at det 

grunnleggende argumentet skal være barnets beste, jf. Barnekonvensjonens artikkel 3 nr 1. 

Dersom du er usikker på hva du ser, men vurderer at det det vil være til barnets beste om noen 

ser nærmere på saken, kan med andre ord din meldeplikt være utløst. Melding, eventuelt 

anonyme drøftelser for å avklare meldeplikten, bør da alltid finne sted.  

 

 

 

 

 

Kommunens ansvar 
Denne handlingsplanen med tiltaksliste pålegger kommunen som arbeidsgiver ansvaret for å 

sikre at alle ansatte i kommunen har tilstrekkelig kunnskap om meldeplikten, og at de er 

trygge på praktiseringen av den. Videre pålegger den kommunen til å sørge for at alle 

kommunalt ansatte har tilstrekkelig kunnskap om hvem de skal kontakte ved bekymring for 

om deres brukere er utsatte for vold, eller det er spørsmål om melde- og/eller avvergeplikten 

er utløst. Det må likevel presiseres at som kommunalt ansatt kan man risikere å bryte melde- 

og avvergeplikten og komme i ansvar for dette, selv om kommunen for eksempel har gitt 

utilstrekkelig opplæring. Dette på bakgrunn av at vi også har et selvstendig ansvar for å være 

faglig oppdatert. 

I det videre har alle kommuner ansvar for at kommunens innbyggere har tilgang til et 

fullverdig krisesentertilbud. Kommunen i form av både barnevern, psykisk helsetjeneste og 

sosialtjenesten i NAV har også ansvar for oppfølging av voldsutsatte, deres familie og 

pårørende. Herunder kommer også en lovfestet plikt til å gi opplysning, råd og veiledning 

(helse- og omsorgstjenesteloven §3-3, barnevernloven §6-1, sosialtjenesteloven §17) og en 

lovfestet rett til individuell plan (helse- og omsorgstjenesteloven §7-1, sosialtjenesteloven 

§28, barnevernloven §3-2a). 

  Kommunen har en 

lovfestet plikt til å gi 

opplysning, råd og 

veiledning 
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MÅLGRUPPE 
Informasjonsinnhentingen ble lagt til grunn for valg av målgruppe for planen. Der kom det 

frem behov for utvikling av voldsarbeidet på alle felt. Planen vil derfor omfatte mål og tiltak 

mot vold i nære relasjoner i et livsløpsperspektiv. 

Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress’ forekomststudie avdekket at et 

betydelig omfang av den norske befolkningen opplever vold i nære relasjoner, og at det kan 

ramme uavhengig av alder, sosial status og deltagelse, og kultur. Dette støtter 

prosjektgruppens oppfatning av at målgruppen for denne handlingsplanen skal være en hver 

innbygger i kommunene, da vold kan ramme «fra vugge til grav». 

 

Helhetlig tilbud til familier som lever med vold 
Det er viktig for familier som lever med vold at de mottar et helhetlig tilbud der utsatte 

voksne og barn får hjelp og behandlingstilbud om nødvendig, og det skal også skal finnes et 

tilbud til voldsutøver.  

Voldsutøver er i denne planen ikke medregnet som målgruppe, på bakgrunn av avgrensning 

for planen. Det bør tas opp til ny vurdering ved evaluering og revidering av planen. Som 

nevnt er det viktig å tilby familier et helhetlig tilbud. På bakgrunn av dette er alternativ til 

tilbud til voldsutøver derfor tatt opp under punktet forebygging i kapittelet målsetting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sårbare grupper 
Alle som lever i vold inngår i en sårbar gruppe. Mennesker som lever i voldsrelasjonen er 

gjerne på grunn av belastningen dette medfører frarøvet den nødvendig energi og ressurser det 

krever å søke hjelp og bryte ut av relasjonen.  

I samfunnet deles ofte innbyggere inn i barn, voksne og eldre, og det er alle disse denne 

planen skal gjelde for. I disse inndelingene kan vi finne det som kalles sårbare grupper. Dette 

er mennesker som på grunn av alder, funksjon eller andre sosiale forhold er spesielt sårbare. 

Disse gruppene har vi gitt en kort beskrivelse av, da det er grupper vi bør være spesielt 

oppmerksomme på. Sårbarhet handler ikke kun om sårbarhet i selve volden, men også om å 

befinne seg i en særlig sårbar situasjon, eller å ikke bli fanget tilstrekkelig opp av 

hjelpeapparatet. 

«Når man mister tryggheten i eget hjem, 

mister man ofte det viktigste fotfestet i livet» 

Martine Aurdal, Dagbladet 
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Barn 

Barn kan utsettes for vold i 

oppdragelsesøyemed, ulike grader av 

omsorgssvikt kan også betegnes som vold. I 

tillegg er det for et barn like skadelig å være 

vitne til vold, som å selv utsettes for volden. At 

barnet er vitne til vold mellom 

foreldre/foresatte/partner regnes derfor også 

som å utsette barnet for vold.  

 

Å bli utsatt for vold som barn har alvorlige 

konsekvenser for barnets utvikling. NKVTS’ 

forskning viser også at å bli utsatt for vold som 

barn øker risikoen for å bli utsatt for vold i 

voksen alder. NOU rapporten Svikt og svik 

(2017) avdekker at samarbeidet og 

samhandlingen rundt barn som utsettes for vold 

i dag ikke er tilstrekkelig. 

 

Personer med funksjonsnedsettelse 

I Mellom frihet og beskyttelse (NKVTS, 2013). 

trekkes det frem at mennesker med psykisk 

utviklingshemming utsettes for minst like mye 

vold som befolkningen for øvrig. Også i denne 

gruppen er vold å regne som ett betydelig 

samfunnsproblem. Rapporten synliggjør at 

størstedelen av denne volden utøves av andre 

enn familiemedlemmer, men andre personer 

som over tid har fysisk nærhet og derfor en nær 

relasjon til offeret. Dette kan være naboer og 

venner, eller offentlige tjenesteytere i helse- og 

omsorgstjenester. 

 

Under betegnelsen funksjonsnedsettelse regnes 

også mennesker med fysiske 

funksjonsnedsettelser. En fysisk 

funksjonsnedsettelse kan i tilfeller hindre den 

utsatte fra å både beskytte seg selv og oppsøke 

hjelp. 

 

Eldre 

NKVTS har gjennomført en forekomststudie 

om vold og overgrep mot eldre i Norge (2017). 

Her kommer det frem at tall for vold og 

overgrep mot hjemmeboende personer etter fylt 

65 år er nesten tilsvarende lik prosentandelen 

for befolkningen generelt, med ingen 

signifikante forskjeller mellom kjønnene.  

 

Rapporten konkluderer med at voldsutsatte 

eldre i liten grad kontakter hjelpeapparatet, og 

at vold mot den eldre del av befolkningen er et 

usynlig samfunnsproblem. 

 

Samisk befolkning 

Rapporten Om du tør å spørre, tør folk å svare 

(2017) er basert på hjelpeapparatets erfaringer 

med arbeid med vold i samiske samfunn. Her 

blir det sett nærmere på hvordan møtet med den 

samiske befolkningen byr på kulturelle 

utfordringer og språklige barrierer. Det kommer 

frem at arbeid med vold i samiske samfunn er 

vanskelig blant annet på grunn av at temaene 

vold og overgrep er spesielt tabubelagt. 

 

Innvandrere og flyktninger 

I arbeid med vold i nære relasjoner med 

personer med innvandrerbakgrunn kan språk og 

kultur by på utfordringer. Ikke alle har begreper 

til å kunne sette ord på det de opplever, hverken 

på norsk eller morsmål. Det er viktig at vi som 

hjelpere husker på at store kulturforskjeller gjør 

at det som vi betegner som vold i vår kultur, 

gjerne blir sett på som «normalt» i annen 

kultur.  

 

Et annet moment som kan vanskeliggjøre 

arbeidet med å avdekke eller forebygge vold 

blant mennesker med innvandrerbakgrunn er at 

de ofte lever mer isolert og omgås ofte andre 

med samme etniske bakgrunn. 

 

Mennesker i aktiv rus 

Rusmiljøet er belastet med en større andel vold. 

Volden skjer ofte i en nær relasjon der den 

rusavhengige utsettes for vold av den som har 

tilgang til rusmidler. Dette gjør det også 

vanskeligere for den rusavhengige å bryte 

relasjonen. Denne gruppen mennesker møter 

ofte fordommer i samfunnet, dessverre også fra 

hjelpeapparatet. Krisesentrene i Østfold har 

utarbeidet rapporten Kan dem takke seg selv? 

(Aanerød 2015) som setter fokus på dette. 

 

Det er også viktig å være oppmerksom på 

pårørende til mennesker i aktiv rus, da de ofte 

utsettes for vold av den rusmiddelavhengige.  
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MÅLSETTING 
Formålet er beskrevet tidligere i handlingsplanen og dekker bredt. Formålet er her 

omformulert til et hovedmål for planen. 

Hovedmål 

Delmål 
Det er satt fokus på tre hovedområder som må dekkes i arbeid med vold i nære relasjoner, for 

å kunne oppnå hovedmålet. Dette er avdekking, hjelpetiltak og forebygging. Ut i fra disse er 

det utarbeidet følgende delmål. 

 

Avdekke 

I dag er to av tre voldsutsatte ikke i kontakt med tjenesteapparatet. Med et tjenesteapparat som 

har tilstrekkelig kunnskap om vold i nære relasjoner til å kunne snakke med sine brukere om 

temaet, håper vi å kunne nå ut til flere, og sikre at flere får hjelp. Å snakke om vold i nære 

relasjoner innebærer å våge å se, tørre å spørre og tåle å høre svarene. Videre er det da nyttig 

med kunnskap om hvordan spørre og ta imot. Planen inneholder tiltak for å oppnå dette og 

ferdig utarbeidede arbeidsverktøy. 

 

Hjelpetiltak 

Å kunne gi et helthetlig og samordnet tilbud til voldsutsatte i kommunen innebærer god 

kjennskap til tjenesteapparatet i kommunen, samt samhandling mellom instansene. Kjennskap 

til de enkelte instansene og deres tjeneste- og ansvarsområde skaper forståelse og bedre 

forutsetninger for godt samarbeid, som igjen vil gi kommunens innbyggere et mer helhetlig 

og godt tilbud. Informasjon om tjenesteapparatet og hvem som kan kontaktes ved vold i nære 

relasjoner bør være lett tilgjengelig for alle kommunens innbyggere, slik at de selv har 

mulighet til å oppsøke hjelp eller veilede sine nære til å oppsøke hjelp. Planen inneholder 

tiltak for å oppnå dette og arbeidsverktøy, der i blant tilpassede tiltakskort og 

kontaktinformasjon til ulike instanser i tjenesteapparatet. 

Innbyggerne i våre kommuner skal leve et liv uten vold. 

Delmål: Den ansatte skal ha kunnskap om vold i nære relasjoner i slik grad at de kan ta opp 

temaet vold i nære relasjoner ved mistanke, og tåle å lytte til det som blir fortalt. 

 

Delmål: Den ansatte skal ha kjennskap til hvilke tjenesteapparat som finnes for 

voldsutsatte, og videre kunne opprette kontakt med disse, og henvise bruker videre når det 

er avdekket vold i nære relasjoner. Denne informasjonen skal også finnes tilgjengelig for 

kommunens innbyggere. 
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Forebygge 

Også for forebygging er kunnskap om vold i nære relasjoner viktig. I denne planen er det 

laget tiltak som peker mot at kommunale virksomheter skal kunne drive forebyggende arbeid 

i form av bevisstgjøring og tematisering av vold i nære relasjon i personalgruppen. Med 

ansatte som har kunnskap om tematikken er det også mulig for instansen å drive 

informasjonsarbeid som forebyggende tiltak, og å opprette kontakt med instanser som kan 

bistå i dette arbeidet. Det er også lagt vekt på å gi målgrupper kunnskap om temaet, da dette 

har forebyggende effekt. 

Under forebygging ligger også oppfølging av utsatte som har klart å bryte med voldsutøver og 

skal reetablere seg. Disse menneskene er i en sårbar fase og trenger ofte støtte, råd og 

veiledning til endringen av sin livssituasjon, og å ikke gå tilbake til voldsutøver. Det er derfor 

viktig at disse følges opp av tjenesteapparatet.  

 

Arbeidsverktøy og aktuelle eksisterende tiltak 

Det finnes en rekke verktøy og tiltak som kan benyttes i forebyggende arbeid, som ikke er tatt 

med som direkte tiltak i følgende tiltaksliste. Disse kan hjelpe kommunene å oppnå tiltakene, 

og gi et helhetlig tilbud.  

 

Verktøy 

Kunnskapsgrunnlag – Metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge 

Rapport skrevet av Helsedirektoratet, tilgjengelig på 

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kunnskapsgrunnlag-metoder-for-tidlig-

identifisering-av-risiko-hos-barn-og-unge 

 

«Jeg vet» 

Voldsforbyggende og livsmestrende opplæringsverktøy for barnehage og skole. 

Tilgjengelig på  http://www.jegvet.no. Verktøyet er fortsatt under utvikling, men 

betaversjonen ligger tilgjengelig for bruk. 

SNAKKE 

SNAKKE er et opplæringsprogram for de som arbeider med å snakke med barn og unge, 

utarbeidet av RVTS. Her kan du øve og trene på å avklare hvordan barnet har det. 

Tilgjengelig på https://snakkemedbarn.no. 

Sjumilssteget 

Jobber for å iverksette FNs barnekonvensjon i kommunene i Norge, ved å konkretisere 

artiklene i barnekonvensjonen, slik at disse kan brukes til å planlegge og kvalitetssikre 

tjenestene til barn og unge. På Sjumilsstegets nettside www.sjumilssteget.no finnes nyttig 

informasjon og videoer som kan brukes i forebyggende arbeid. 

Delmål: Kommunens virksomheter skal ha fokus på forebygging av vold i nære relasjoner 

ved å sørge for at ansatte har tilstrekkelig kunnskap om temaet til å kunne utføre 

forebyggende arbeid i form av informasjonsarbeid og oppfølging av voldsutsatte under 

nyetablering. 

279

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kunnskapsgrunnlag-metoder-for-tidlig-identifisering-av-risiko-hos-barn-og-unge
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kunnskapsgrunnlag-metoder-for-tidlig-identifisering-av-risiko-hos-barn-og-unge
http://www.jegvet.no/
https://snakkemedbarn.no/
http://www.sjumilssteget.no/


Våge å se, tørre å spørre 

Interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2018-2020 

15 

 

Eksisterende tiltak 

Sinnemestring-Brøstemodellen 

Familieterapeutisk tilbud ved Finnsnes familievernkontor. Spesielt aktuelt for voldsutøver. 

Mer informasjon finnes på 

www.bufdir.no/Familie/Hjelp_til_parforholdet_og_familien/office/finnsnes/  

Alternativ Til Vold (ATV) 

Tilbyr behandling til voldsutøver. Nærmeste ATV er lokalisert i Tromsø, og våre 

kommuner har fortiden ingen avtale med dem. 

 

Foreldreveiledning 

Det finnes en rekke tilbud innen foreldreveiledning. Eksempler på dette er program som 

«De utrolige årene», ICDP og COS. Kommunalt barnevern og Finnsnes familievernkontor 

tilbyr disse i ulik grad. Les mer på www.bufdir.no/Familie eller ta kontakt med den lokale 

barneverntjenesten. 

Forebyggende politiarbeid 

Politiet kan bistå i forebyggende arbeid ved å holde foredrag om enkelttema, og drive råd 

og veiledning. Ta kontakt med ditt lensmannskontor dersom dette er et tiltak du ønsker å 

benytte deg av. 

 

TILTAKSLISTE 

Avdekke 
Tiltak Ansvar Tidsperspektiv 

1. Alle ansatte i tjenester som er i kontakt med 

barn og unge tar e-læringskurset Vold og seksuelle 

overgrep mot barn. 

- Kurset er utarbeidet av RVTS Nord og er 

tilgjengelig på 

http://helsekompetanse.no/kurs/vold-og-

seksuelle-overgrep-mot-barn 

 

Dette tiltaket er også et hjelpetiltak og et 

forebyggendetiltak. 

Virksomhetsleder ved 

tjenesten har ansvar for å 

tilrettelegge for 

gjennomføring, og påse at de 

ansatte har gjennomført 

kurset. 

 

Den enkelte ansatte (i 

barnehage, skole, SFO, 

helsesøstertjeneste, 

barnevern og tjenester for 

innvandrere/flyktninger) har 

ansvar for å gjennomføre 

kurset. 

 

Alle ansatte skal ha 

gjennomført kurset 

innen 3 måneder etter 

planen er vedtatt. 

 

Nyansatte som ikke 

har kurset 

gjennomfører det 

innen 1 måned etter 

ansettelse. 

2. Kommunens leger gjennomfører nett kurset 

Vold i nære relasjoner. 

- Kurset er utviklet av Nklm på oppdrag fra 

helsedirektoratet og ligger åpent på 

https://kurs.uni.no/ 

 

Dette tiltaket er også et hjelpetiltak og et 

forebyggendetiltak. 

Den enkelte ansatte (ved 

legevakt, legekontor og 

fastleger) har ansvar for å 

gjennomføre kurset. 

 

Virksomhetsleder ved 

tjenesten har ansvar for å 

tilrettelegge for 

gjennomføring, og påse at de 

ansatte har gjennomført 

kurset. 

Alle ansatte skal ha 

gjennomført kurset 

innen 3 måneder etter 

planen er vedtatt. 

 

Nyansatte som ikke 

har kurset 

gjennomfører det 

innen 1 måned etter 

ansettelse. 
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3. Svangerskapsomsorgen snakker om vold i nære 

relasjoner, og stiller rutinemessige spørsmål 

knyttet til dette. 

- Kvinner skal i løpet av svangerskapet 

spørres om vold i nære relasjoner. 

- Svangerskapsomsorgen er forpliktet i 

nasjonal faglig retningslinje for 

svangerskapsomsorgen – Hvordan avdekke 

vold. Utdypende informasjon finnes der. 

 

Dette er også ett forebyggende tiltak. 

 

Lege og jordmor som jobber 

i svangerskapsomsorgen. 

 

Eksisterende tiltak, 

basert på nasjonale 

retningslinjer, som 

videreføres 

4. Helsesøstertjenesten snakker om vold i nære 

relasjoner, og stiller rutinemessige spørsmål 

knyttet til dette. 

- Helsestasjonen 0-5 år - tema: filleristing, 

rus og alkohol, og kvinnelig omskjæring 

som. Observasjon: barnets kropp (barnet 

veies naken) og samspill foresatte-barn. Se 

veileder for spesifisering. 

- Skolehelsetjenesten - Tema: vold, overgrep 

og omsorgssvikt. Observasjon: samspill. I 

8.trinn gjennomføres individuelle 

helsesamtaler der det stilles spørsmål om 

vold, overgrep og omsorgssvikt. 

- Helsesøstertjenesten er forpliktet til dette i 

nasjonal faglig retningslinje for det 

helsefremmende og forebyggende arbeidet i 

helsestasjon, skolehelsetjeneste og 

helsestasjon for ungdom. Utdypende 

informasjon finnes der. 

 

Dette er også ett forebyggende tiltak. 

 

Helsestasjonen: Helsesøster, 

lege, fysioterapeut og andre 

faggrupper på 

helsestasjonen. 

 

Skolehelsetjenesten: 

Helsesøster, lege, 

fysioterapeut og andre 

faggrupper i 

skolehelsetjenesten. 

  

 

Eksisterende tiltak, 

basert på nasjonale 

retningslinjer, som 

videreføres 

5. Skape et miljø der ansatte har lav terskel for å 

drøfte saker (anonymt om nødvendig) tverrfaglig. 

- Krisesenteret i Midt-Troms anerkjennes og 

benyttes som kompetansesenter på vold i 

nære relasjoner, og benyttes til (anonyme) 

drøftinger, råd og veiledning. 

- Kommunens barneverntjeneste kontaktes 

ved bekymring for barn og unge, for 

drøfting, råd og veiledning. 

- Politi, Barnehuset, konsultasjonsteam og 

andre oppgitt i arbeidsverktøyet 

«kontaktinformasjon til hjelpeapparatet» i 

denne planen kan også benyttes for drøfting, 

råd og veiledning.  

- Den ansatte vurderer selv, eller i samtale 

med leder der det er mulig, hvem det vil 

være mest hensiktsmessig å kontakte. 

 

Dette tiltaket er også et hjelpetiltak. 

 

Hver enkelt ansatt i aktuell 

kommunal enhet (barnehage, 

skole, SFO, 

helsesøstertjeneste, 

barnevern, legekontor, 

legevakt, jordmortjeneste, 

psykisk helsetjeneste, NAV, 

pleie- og omsorgstjenester, 

tjenester for 

flyktninger/innvandrere) har 

ansvar for å ta opp saker til 

drøfting. 

 

 

Kontinuerlig tiltak 

som i stor grad 

handler om 

holdningsarbeid, og 

påvirkes av tiltak nr. 

7, 8, 9 og 10 i denne 

planen. 

6. Bruk tolk i samtale 

- I saker der det mistenkes vold i nære 

relasjoner og dette skal tas opp som tema i 

samtale, skal det alltid vurderes behov for 

bruk av tolk. Bruk av tolk skal sikre at 

samtalens innhold er forstått av alle parter. 

 

Dette tiltaket er også et forebyggende tiltak. 

 

Den ansatte som 

gjennomfører samtalen har 

ansvar for å vurdere behov 

for tolk. 

 

Kontinuerlig 

vurdering gjøres for 

behov for iverksetting 

av tiltaket. 
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Hjelpetiltak 
Tiltak Ansvar Tidsperspektiv 

7. Alle kommunale virksomheter med 

brukerkontakt skal ha rutiner for iverksetting av 

tiltak i forbindelse med vold i nære relasjoner. De 

ansatte skal være kjent med rutinene. 

- Rutinene bygger på nasjonale veiledere (for 

de tjenester der det finnes). 

- Eksisterende rutiner revideres. 

- Der det er behov for utarbeidelse av rutiner, 

kan dette bygges på innholdet og 

arbeidsverktøyene i denne handlingsplanen. 

- Rutinene skal omhandle hvilke tiltak som 

iverksettes der det er: mistanke om vold i 

nære relasjoner, avdekket vold i nære 

relasjoner, der barn forteller om vold, der 

den voldsutsatte velger å fortsette å bo 

sammen med voldsutøver etter volden er 

avdekket, og der vi blir kjent med at den 

voldsusatte gjenopptar kontakt med 

voldsutøver. 

 

 

Virksomhetsleder for den 

enkelte kommunale enhet 

(barnehage, skole, SFO, 

helsesøstertjeneste, 

barnevern, legekontor, 

legevakt, jordmortjeneste, 

psykisk helsetjeneste, NAV, 

pleie- og omsorgstjenester, 

tjenester for 

flyktninger/innvandrere) har 

ansvar for at enheten har 

oppdaterte 

rutinebeskrivelser. 

 

 

Alle aktuelle 

virksomheter skal ha 

rutinene ferdigstilt 

innen 6 måneder. 

8. Alle ansatte er kjent med sine forpliktelser til 

taushetsplikten, meldeplikten og avvergeplikten. 

- Hver ansatt i kommunale virksomheter som 

jobber med barn, voksne og eldre skal ha 

kjennskap til melde- og avvergeplikten. 

- De ansatte skal kunne vurdere og være 

trygge på når de kan drøfte en sak med 

barnevern, krisesenter og politi, og om det 

skal gjøres anonymt. 

 

Dette er også et forebyggende tiltak.  

Virksomhetsleder for den 

enkelte kommunale enhet 

(barnehage, skole, SFO, 

helsesøstertjeneste, 

barnevern, legekontor, 

legevakt, jordmortjeneste, 

psykisk helsetjeneste, NAV, 

pleie- og omsorgstjenester, 

tjenester for 

flyktninger/innvandrere, 

tannhelsetjenesten) har 

ansvar for å tilby 

tilstrekkelig informasjon og 

opplæring om melde- og 

avvergeplikten. 

 

Den enkelte ansatte har 

ansvar for å påse at de har 

tilstrekkelig kunnskap om 

melde- og avvergeplikten. 

 

Temaene skal være 

gjennomgått i 

personalgruppen 

innen 3 måneder etter 

planen er vedtatt. 

 

Nyansatte skal settes 

inn i temaene innen 1 

måned etter 

ansettelse. 

9. Informasjon om vold i nære relasjoner, 

hjelpetiltak og hjelpeinstanser med 

kontaktinformasjon skal være lett tilgjengelig på 

kommunens nettsider. 

- Vold i nære relasjoner får en egen fane på 

nettsiden. Der skal det finnes informasjon 

om vold i nære relasjoner, telefonnummer til 

hjelpeapparatet og tiltakskortene utarbeidet 

for denne handlingsplanen. 

 

Kommunens administrasjon 

har ansvar for å fordele 

arbeidet med dette til den 

rette vedkommende. 

Informasjonen ligger 

tilgjengelig på 

nettsidene innen 1 

måned etter planen er 

vedtatt. 
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10. Det skal utarbeides formaliserte 

samarbeidsavtaler mellom aktuelle 

hjelpeinstanser. 

- Det utarbeides formelle samarbeidsavtaler 

mellom aktuelle samarbeidsinstanser 

(herunder også ikke-kommunale 

virksomheter som politi, krisesenter og 

familievernkontor). Avtalene skal inneholde 

forpliktelser og ansvarsfordeling. 

- Det anbefales at avtalene inneholder avtale 

om tverrfaglig møtepunkt og opplæring. 

- Flere instanser har også dette kravet i sine 

veiledere. 

 

Dette tiltaket er også et forebyggende tiltak. 

Virksomhetsledere i de 

aktuelle virksomhetene 

(barnehage, skole, SFO, 

barnevern, 

helsesøstertjeneste, psykisk 

helsetjeneste, NAV, pleie- 

og omsorgstjenester, 

tjenester for 

flyktninger/innvandrere, 

legekontor og legevakt) har 

ansvar for at det blir 

opprettet dialog med 

aktuelle instanser og startet 

utarbeidelse av 

samarbeidsavtaler. 

 

Alle virksomheter 

skal ha ferdig 

utarbeidede og 

signerte 

samarbeidsavtaler 

innen 6 måneder fra 

handlingsplanen er 

vedtatt. 

 

Forebygge 
Tiltak Ansvar Tidsperspektiv 

11. Ansatte skal ha kunnskap til å kunne drive 

informasjonsarbeid. 

- Ansatte skal ha kunnskap til å kunne 

formidle hvilke tjenester som finnes og 

kontaktinformasjon til disse. 

- Ansatte kan støtte og hjelpe bruker til å 

opprette kontakt med hjelpeapparatet. 

 

Virksomhetsleder for den 

enkelte kommunale enhet 

(barnehage, skole, SFO, 

helsesøstertjeneste, 

barnevern, legekontor, 

legevakt, jordmortjeneste, 

psykisk helsetjeneste, NAV, 

pleie- og omsorgstjenester, 

tjenester for 

flyktninger/innvandrere) har 

ansvar for å tilby ansatte 

informasjon og opplæring 

om temaet. 

 

Den enkelte ansatte har 

ansvar for å påse at de har 

tilstrekkelig kunnskap. 

 

Gjennomføring av 

tiltak 1, 2, 7, 8, 9, 10 

og 11 vil være med å 

sikre 

kunnskapsgrunnlaget 

i dette tiltaket.  

 

Tiltaket settes i verk 

ved behov.  

12. Barn og unge skal ha kunnskap om vold, 

krenkelser, seksualitet og kropp, vold knyttet til 

seksualitet, og vold i nære relasjoner, tilpasset 

alder og utvikling. 

- Barnehagen skal ha fokus på temaene, ved å 

snakke med barna om bl.a normer for 

samhandling og egne grenser, jamfør 

rammeplan for barnehagen. 

- Skolen skal påse at barn og unge får den 

nødvendige kunnskapen om temaene, som 

beskrevet i kompetansemål etter 2., 4., 7. og 

10. trinn og Vg1/Vg2 (jf. Nasjonal 

handlingsplan «barndommen kommer ikke i 

reprise». Se læreplan for utdypende 

informasjon). 

- SMISO gjennomfører undervisning om vold 

og seksuelle overgrep for 6.trinn. Dette skal 

være et uanmeldt besøk på skolen. (Gjelder 

for de kommunene som har avtale med 

SMISO. De som ikke har en gjeldene avtale 

rådes til å opprette dette.)  

 

Dette tiltaket kan også være et avdekkende tiltak. 

 

Barnehagen: Den ansatte 

som har ansvaret for det 

pedagogiske i barnehagen, 

skal sørge for at temaene tas 

med i det pedagogiske 

opplegget. 

 

Skolen: lærer i de enkelte 

fag der temaene er satt inn i 

kompetansemålene har 

ansvar for at undervisningen 

blir gjennomført. 

 

SMISO: kommunen ved 

skolen har ansvaret for at 

avtalen om årlig 

undervisning i 6.trinn 

følges. 

 

Eksisterende tiltak i 

nasjonal læreplan 

som videreføres. 
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13. Innvandrere gis opplæring om vold i nære 

relasjoner og ulike former for vold, seksualitet og 

norske normer og holdninger til vold. 

- Nyankomne voksne innvandrere som 

omfattes av rett og/eller plikt til opplæring i 

norsk og samfunnskunnskap, får opplæring 

på et språk deltakeren forstår om 

kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, om at 

vold mot barn og andre familiemedlemmer, 

kjønnslemlestelse og tvangsekteskap er 

forbudt, og om straffereaksjoner. Den 

enkelte kommune har ansvar for at denne 

opplæringen blir gitt (tiltaket er hentet fra 

nasjonal handlingsplan mot negativ sosial 

kontroll, tvangsekteskap og 

kjønnslemlestelse). 

 

Dette tiltaket kan også være et avdekkende tiltak. 

 

Kommunen har ansvar for at 

opplæringen blir gitt 

nyankomne voksne 

innvandrere. Den 

kommunale tjenesten som 

av kommunene er tildelt 

ansvaret med å drive 

opplæringen har ansvar for 

at den blir gitt. 

 

Eksisterende tiltak i 

nasjonal 

handlingsplan som 

videreføres. 

14. Kommunen gir tett og tilpasset oppfølging når 

mennesker utsatte for vold i nære relasjoner 

etablerer seg på nytt, uten voldsutøver. 

- Ulike kommunale virksomheter kan gi ulik 

oppfølging. F.eks kan NAV bistå økonomisk 

og med å finne bolig, barnevernet kan følge 

opp familier med barn og psykisk 

helsetjenesten kan tilby nødvendig støttende 

og stabiliserende øvelser. 

- Kunne bistå bruker med å komme i kontakt 

med krisesenter for støttende og 

stabiliserende samtaler, råd og veiledning, 

og advokathjelp. 

- OBS! Ved store behov for oppfølging og 

samordning av tjenester skal det utarbeides 

en individuell plan. 

 

(Tiltak vedrørende voldsutsatte som velger å bo 

sammen med voldsutøver, se tiltak nr.7) 

 

Den enkelte instans som er i 

kontakt med bruker må 

vurdere sitt 

oppfølgingsansvar, og etter 

samtykke opprette kontakt 

med andre som kan tilby 

aktuell oppfølging. Det er 

den enkelte ansatte som er i 

kontakt med bruker som 

skal vurdere 

oppfølgingsbehov og 

iverksette tiltak. 

 

Samarbeidsavtaler etter 

tiltak nr. 10 vil sikre 

samhandlingen i dette 

arbeidet. 

 

Tiltaket settes i verk 

ved behov. 

15. Vold i nære relasjoner inngår i årshjulet til 

kommunale virksomheter som jobber med barn, 

voksne og eldre. 

- Alle virksomheter tar opp handlingsplanen, 

interne rutiner og statistikk fra krisesenter, 

politi og barnevern årlig i personalmøte, for 

å bevisstgjøre og holde tematikken aktuell 

og i fokus.  

Virksomhetsleder for den 

enkelte kommunale enhet 

(barnehage, skole, SFO, 

barnevern, 

helsesøstertjeneste, psykisk 

helsetjeneste, NAV, pleie- 

og omsorgstjenester, 

tjenester for 

flyktninger/innvandrere, 

legekontor og legevakt) har 

ansvar for å sette dette på 

dagsorden. 

 

Tiltaket gjennomføres 

årlig. 

Merk! Tiltak nr. 1, 2, 3, 4, 6, 8 og 10 regnes også 

som forebyggende tiltak. 
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Økonomi 
Ingen av tiltakene er oppgitt med økonomisk kostnad for kommunen. Dette kommer av at 

tiltakene i hovedsak ikke skal påføre kommunene økte utgifter. Alle tiltak er utformet slik at 

de er gjennomførbare og mulige å legge til virksomhetenes ordinære drift og oppgaver. To 

tiltak vedrører gjennomføring av kurs. Disse kursene er nettbaserte og har ikke 

deltageravgifter. 

VIRKEPERIODE 

Planen er satt for tidsrommet 2018-2020. Den vil bli tatt opp i samtlige kommunestyrer 

vår/sommer 2018, og vil være gyldig fra vedtatt dato. 

Planen er satt til 2020 på bakgrunn av at tre av kommunene som eier planen, Berg, Torsken 

og Tranøy, i 2020 går inn i en kommunesammenslåing og blir Senja kommune sammen med 

Lenvik kommune. 

Planen er utformet på en slik måte at den lett kan revideres til å bli gjeldene også for Senja 

kommune. De resterende kommunene kan fortsette å bruke planen med nye formuleringer. 

Prosjektleder for Senja 2020 er godt kjent med handlingsplanarbeidet og har vært invitert til å 

delta i prosjektgruppen. 

Tiltakene i planen er utarbeidet på en slik måte at de er gjennomførbare på de to år planen er 

laget for. Noen tiltak er kontinuerlige og bør videreføres. Ved revidering av planen i 2020, 

skal planen evalueres. Det skal da sees på om tiltakene er tilstrekkelig gjennomført, og hvilke 

som skal videreføres. Det må vurderes om nye behov skal kartlegges slik at det kan utarbeides 

nye tilpassede tiltak. 

IMPLEMENTERING 

Det forventes at kommunen peker ut en ansatt som har det overordnede ansvaret for å følge 

opp at tiltakene i handlingsplanen blir iverksatt. Dette bør legges til en sentral stilling i 

kommunen, som for eksempel rådmann eller kommunalsjef. Noen kommuner har valgt å 

opprette en egen stilling og/eller gruppe som skal følge opp handlingsplanen. Den/de som 

velges ut til å gjøre dette arbeidet får også ansvar for å sikre at berørte instanser er kjent med 

planen og dens tiltak. Planen skal eies av kommunen sammen, og alle skal kunne bruke den 

som arbeidsverktøy ved behov. 

 

Utnevnelse av ansatt med overordnet ansvar for oppfølging 
 

I …………………….. kommune er det besluttet at …………………………………………… 

i kraft av sin stilling i kommunen, har det overordnede ansvaret for å følge opp at den 

interkommunale handlingsplanen mot vold i nære relasjoner «Våge å se, tørre å spørre» blir 

implementert og at tiltakene blir gjennomført. 

Når det nærmer seg tidspunkt for revidering av planen, har vedkommende ansvar for å minne 

kommunen om dette, slik at arbeidet starter opp i rimelig tid.  
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ARBEIDSVERKTØY 

Kontaktinformasjon til tjenesteapparat – for offentlig ansatte 
Ved behov for råd og veiledning, og drøfting av saker kan følgende instanser være aktuelle å 

kontakte.  

Generelt 
Tjeneste Telefon 

Krisesenteret i Midt-Troms 778 45 260 

Politiet / Troms politidistrikt 02 800 / 777 96 000 

RVTS Nord 

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk 

stress og selvmordsforebygging. 

777 54 380 

Barn og unge 
Astafjord barneverntjeneste 

For kommunene Gratangen, Lavangen og Salangen. 

 

 

930 72 055 

Dyrøy og Sørreisa barneverntjeneste 

 

778 75 000 / 771 89 227 

Sørreisa / Dyrøy ……          

Lenvik Interkommunale barneverntjeneste 

For kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy. 

 

778 71 840 

Helger og helligdager: 907 37 716 

Barnehuset i Tromsø 

 

777 97 440 

Tverrfaglig konsultasjonsteam 

Bistår ulike fagmiljøer i Helseregion Nord i 

håndtering av saker der en har mistanke om eller er i 

ferd med å avdekke seksuelle overgrep mot barn og 

unge, vold i nære relasjoner eller omsorgssvikt. 

 

777 97 440 

Konsultasjonsteamet møtes hver onsdag, 

drøfting hos dem må bestilles på  

Barnehusets telefon. 

Voksne og eldre 
Ambulant akutteam Silsand 

Rask hjelp i akuttfase av et sykdomsforløp eller 

alvorlig oppstått psykisk tilstand eller krisesituasjon. 

 

777 54 700 

Finnsnes Familievernkontor 466 15 630 

Vern for eldre 

Nasjonal kontakttelefon. 

800 30 196 

Overgrepsmottak i Harstad og Tromsø 

For voksne og barn over 14 år. 

770 63 000 / 776 28 000 

                                 Harstad / Tromsø 

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og 

kjønnslemlestelse 

Også for spørsmål vedrørende æres relatert vold og 

negativ sosial kontroll. 

 

478 09 050 

SANKS 

Samisk nasjonal kompetansetjeneste. Har også 

kompetanse på barn og unge. 

784 69 550 

ROSA 

Gir bistand i saker vedrørende menneskehandel. 

223 31 160 
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Kontaktinformasjon til tjenesteapparat - for voldsutsatte, voldsutøver og 

pårørende 
En oversikt over instanser bruker selv kan ta kontakt med, samt noen nettsider. Disse kan 

være fine å tipse bruker om, dersom du har en mistanke om at vedkommende utsettes for 

vold, utøver vold, eller har fortalt om vold men ikke ønsker å oppsøke tjenesteapparatet. 

Barn og unge 
Tjeneste Telefon/nettsted 

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 

Barneverntjenesten i den aktuelle kommunen Se forrige side 

Krisesenteret i Midt-Troms 778 45 260 

Jeg vil vite 

E-læringsverktøy om vold og overgrep, primært for 

barn, men også til hjelp for voksne slik at de kan 

lære å snakke med barna om dette. 

 

www.jegvilvite.no 

Ung.no 

Informasjon om barn og unges rettigheter, 

muligheter og plikter. Har en anonym spørsmål-svar 

tjeneste. 

 

www.ung.no 

Barneombudet 

Informasjon om barns rettigheter, spørsmål/svar 

side, «trenger du hjelp?»-knapp. 

 

www.barneombudet.no 

Voksne og eldre 
Tjeneste Telefon/nettsted 

Krisesenteret i Midt-Troms 778 45 260 

www.krisesenteretmidt-troms.no 

Finnsnes Familievernkontor 466 15 630 

www.bufdir.no/Familie/Kontor/finnsnes 

Vern for eldre 800 30 196 

ADAM – for menn 232 27 930 

Din utvei 

Nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner, 

voldtekt og andre seksuelle overgrep. 

 

 

www.dinutvei.no 

Incesttelefonen 

Landsdekkende hjelpetelefon for incest- og seksuelt 

misbrukte barn og voksne av begge kjønn og 

pårørende og annen familie til seksuelt misbrukte. 

 

 

800 57 000 

Alternativ til vold 

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) tilbyr behandling 

til voldsutøvere, både menn og kvinner. 

 

772 81 160 

www.atv-stiftelsen.no 

SANKS – nasjonalt team 

Nasjonalt team gir bistand til personer som ønsker 

en terapeut med kompetanse på samisk kultur og 

samfunnsforhold. Har også kompetanse på barn og 

unge. 

 

915 18 745 
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Tiltakskort 
Det er laget tiltakskort til denne handlingsplanen, som skal fungere som arbeidsverktøy og 

veileder der det er mistanke om vold i nære relasjoner. Det er laget ett for voksne og ett for 

barn. 

Tiltakskortene er utformet trinnvis, der vi starter på hva vi ser, går videre til hvordan vi 

snakker om vold og spør, for så til avklaring. Etter avklaring kommer handling, her er det 

listet opp konkrete tiltak som må iverksettes, også med fokus på saker av akutt grad (handling 

må skje umiddelbart), samt kontaktinformasjon til de ulike instansene som skal kontaktes. 

Hver situasjon vil oppleves forskjellig, og tiltakskortene er ment som en veileder for 

fremgangsmåte ved mistanke om vold i nære relasjoner. Det viktigste du som offentlig ansatt, 

kollega eller venn kan gjøre, er å våge å se, tørre å spørre og tåle å høre. Vis at du bryr 

deg, at du har tid til samtalen og at du ønsker å hjelpe.  

Tiltakskortene følger på de neste sidene. Du vil også finne dem i utskriftsvennlig PDF-format 

(A4-format) på kommunenes nettside. 

 

 

 

«Du må ikke sitte trygt i ditt hjem 

og si: Det er sørgelig, stakkars dem! 

Du må ikke tåle så inderlig vel 

den urett som ikke rammer dig selv!» 

Arnulf Øverland, 1937  
«Du må ikke sove»  
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Saksframlegg 
 

Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold i Dyrøy Kommune 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 14/18 29.05.2018 
Kommunestyret 41/18 21.06.2018 

 

Vedlegg 
1 Endelig forslag 
2 Høringssvar fra legetjenesten i Lenvik 
3 Høringssvar 
4 Svar - HØRING - Forskrift om langtidsopphold ved institusjon eller bolig med heldøgns 

omsorg i Dyrøy kommune 
5 Melding om vedtak: Høringsbrev Forskrift om langtidsopphold i Dyrøy kommune 
  
  

 

Saksopplysninger 
Forskriften er utarbeidet med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 6, lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 37 og lov 
24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2a annet 
ledd, samt lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-1a og § 2-
1e. 
 
Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2a gir pasienter og brukere rett til å stå på venteliste, og 
kommunen har en plikt til å fatte vedtak for disse. Kommunen har også en plikt til å utarbeide 
lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold. Bestemmelsen gjaldt fra 1. juli 2017. Dyrøy 
kommune hadde en kladd til lokal forskrift høsten 2017, men denne var ikke gjennomarbeidet 
eller sendt ut på høring.  
Jobben ble gjenopptatt i mars 2018 og forslag til lokal forskrift ble utarbeidet. Denne har vært på 
høring til adresserte mottakere, samt lagt ut på hjemmesiden. Det innkom ett høringssvar med 
forslag om endringer, disse ble lagt til.  
 
Høringsinstanser: 
UNN HF, Finnsnes interkommunale legetjeneste, Fylkesmannen. Det har vært behandlet i 
Eldrerådet og LHL. Kommunens hjemmeside. 
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Administrasjonens vurdering 
I all tjenesteutøvelse og tildeling av tjenester ligger pasientsikkerheten og faglig forsvarlighet 
som fundament. Dette vurderes deretter sammen med de praktiske og samfunnsøkonomiske 
konsekvenser. 
Omsorgstjenesten i Dyrøy etterlever lavest effektive omsorgsnivå prinsippet (LEON), i den grad 
det lar seg gjøre. Kommunens omsorgsboliger som er tilrettelagt for personer med behov for 
oppfølging på natt, er i stor grad benyttet av pasienter som ikke tilhører den andel av 
befolkningen som er i alderen 80+. Resultatet av dette er at kommunen i liten grad kan gi nye 
tilbud om omsorgsboliger der behovet for døgnkontinuerlig tjeneste er tilstede. Andel pasienter 
innlagt på avlastning/korttid/langtid sett opp imot folketallet, vil derfor bli høyere enn i 
kommuner som har et betydelig antall omsorgsboliger knyttet tett til sine sykehjem.  
 
Følgelig vil alternativet for våre pasienter som har behov for mye hjelp/tilsyn på natt, i stor grad 
være opphold ved institusjon, og dermed vil statistikken for vår del vise at vi har høyere forbruk 
av institusjonsplasser enn sammenlignbare kommuner. Lokal forskrift vil i liten grad kunne 
endre på denne statistikken, men den vil trygge pasientene på at det finnes kriterier som skal 
ligge til grunn for det faglige skjønn. 
 
Tildeling av sykehjemsplass er siste trinn i omsorgstrappen og utløser bruk av betydelige 
kommunale ressurser. Pasientenes behov er ofte omfattende, samtidig som kommunens ressurser 
vil være begrensede. Helse- og omsorgstjenesteloven differensierer dessuten mellom forskjellige 
pasientgrupper som skal prioriteres ulikt. Arbeidet med å tildele plasser på en korrekt og 
rettferdig måte kan være forbundet med vesentlige utfordringer. 
 
Med dette som utgangspunkt er det utarbeidet en lokal forskrift som gir pasientene en forutsigbar 
saksbehandling, samt at de sikres nye vurderinger mens de står på en venteliste. 
  
Fortsatt vil det faglige skjønn være det avgjørende i denne type saksbehandling. 
 
 

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

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 

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:  
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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: 

A. Helsetilstand 
B. Alderspsykiatriske eller mentale tilstand for øvrig 
C. Kognitiv svikt 
D. Evne til egenomsorg 
E. Boforhold 
F. 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: 

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

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

behov for palliativ omsorg ved kreftsykdom. 
D. Behov for døgnkontinuerlig tilsyn og omsorg i livets sluttfase. 
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E. 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. 
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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.  
 
 
 
 
 

  
  
Kjell-Jostein Lillegård Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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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: 

A. Helsetilstand 
B. Alderspsykiatriske eller mentale tilstand for øvrig 
C. Kognitiv svikt 
D. Evne til egenomsorg 
E. Boforhold 
F. 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. 
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§ 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: 
 

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

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

behov for palliativ omsorg ved kreftsykdom. 
D. Behov for døgnkontinuerlig tilsyn og omsorg i livets sluttfase. 
E. 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. 
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§ 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. 
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Dyrøy kommune 
Dyrøytunet 1 
9311 BRØSTADBOTN 
 
 

 

Deres ref.: 
2018/337 

Vår ref.: 
2018/1643-4 
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Trine Lise Dyngeland, 905 59 747 

Dato: 
20.04.2018 

Svar - HØRING - Forskrift om langtidsopphold ved institusjon eller bolig med 
heldøgns omsorg i Dyrøy kommune  

Universitetssykehuset Nord-Norge viser til utkast til nevnte forskrift og takker for anledningen 
til å avgi uttalelse. 
Vi synes forslaget til forskrift er godt og har ingen innvendinger eller kommentarer. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Trine Lise Dyngeland 
spesialkonsulent 
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Dyrøy kommune  
Servicetorget 
 

 

  
 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn  77 18 92 00 4796 07 00003 
E-post:  Telefaks Org.nr 
postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

14:02:23

Dyrøy kommune 
 
   
 
Att. 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2018/203-9 Kine Svendsen 07.05.2018 

 

Melding om vedtak: Høringsbrev Forskrift om langtidsopphold i Dyrøy 
kommune 

Dyrøy eldreråd behandlet i møtet 21.03.18, sak PS 3/18 Høringsbrev Forskrift om langtidsopphold 
i Dyrøy kommune. 
 
Følgende ble fattet: 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 21.03.2018  
 
Dyrøy eldreråd har ingen kommentarer til høringa. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kine Svendsen 
Sekretær 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
 
Kopi til: 
Karl Johan Olsen    
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: H00 

Saksmappe: 2018/262 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 18.05.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

Innføring av samboergaranti 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 15/18 29.05.2018 
Kommunestyret 42/18 21.06.2018 

 

 

Saksopplysninger 
Følgende interpellasjon var fremmet i kommunestyret 22.02.18 av Dyrøy FRP: 
1. Ektepar eller samboere hvor begge har ønske om å bo sammen på sykehjem, skal få mulighet 

til det. Det skal gjelde selv om bare den ene har vedtak om langtidsplass. Den aktuelle 
ektefelle eller samboer som vil flytte inn på sykehjem må da søke korttidsopphold. 
Korttidsopphold innvilges med varighet så lenge ektefelle eller samboer med 
langtidsopphold har behov for langtidsopphold. Det kreves egenandel for ektefelle eller 
samboer uten vedtak om langtidsplass etter gjeldende satser for korttidsopphold.  

2. Det utarbeides retningslinjer for betaling og praktisering av samboergarantien.  
3. Rådmannen innarbeider ektepar/samboerrom i planleggingen av utvidet kapasitet, 

ombygging/nybygging på sykehjemsområdet  
 
Vedtak i kommunestyret:  
Dyrøy kommunestyre er positiv til forslaget. Kommunestyret ber rådmannen utrede 
økonomiske konsekvenser av samboergaranti, samt utrede oversikt over kapasitet i tjenesten. 
Rådmannens utredning danner grunnlag for endelig behandling i OPOM og kommunestyret. 
 
Interpellasjonen og kommunestyrets vedtak understøttes av tidligere representantforslag i 
stortinget fra Arbeiderpartiet, samt i stortingsmelding nr. 15, «Leve hele livet, en kvalitetsreform 
for eldre». Dette tydeliggjør et ønske om å legge til rette for at ektepar og samboende skal kunne 
leve hele sitt liv sammen. Punkt 3.4.6 i meldingen: «For ektepar og partnere vil det ofte være et 
ønske å fortsette samlivet også etter at en eller begge har kommet på sykehjem, og dette bør det 
legges til rette for». Det gis altså ikke et pålegg til kommunene om å gjennomføre disse 
tiltakene. 
Mange kommuner i Norge har utfordringer med å gi sykehjemsplass til pasienter som har behov 
for langtidsplass. Disse kommunene har ofte flere sykehjem. Media har fokusert på at ektefeller 
har blitt lagt inn på forskjellige sykehjem på grunn av tilfeldige ledige plasser. I kjølvannet av 
dette dukker det opp problemstillinger som tilsier at man har behov for en samboergaranti for å 
sikre at par får bo sammen også når de er innlagt på sykehjem. 
Når slike situasjoner beskrives, er det naturlig å også legge frem alternativet der den ene i paret 
ikke tilfredsstiller kravet for innleggelse. Her vil det være forskjeller i mellom kommunene. 
Dette fordi antall sykehjemsplasser i de største kommunene er marginale, terskelen for 
innleggelse er høy. Det fins med andre ord en folkelig og kanskje riktig oppfatning av at mange 
av disse hjemmeboende «friske» burde hatt en sykehjemsplass sammen med sin bedre halvdel. 
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Fra denne situasjonen og til situasjoner der den «friske» ikke tilfredsstiller kravene for 
innleggelse, er avstanden stor. 
 
 

Administrasjonens vurdering (deles opp i to punkter) 
1. For pasienter der begge innfrir lokal forskrift for opphold i institusjon: 

Dyrøy kommune har, siden aldershjemmet sto ferdig i 1982-83, praktisert at 
ektefeller/samboende som begge har behov for plass i institusjon får bo på samme rom, eller i 
tilstøtende rom. 
En formell samboergaranti for pasienter der begge har rett til, og innvilges opphold i sykehjem i 
Dyrøy, vil innebære en formalisering av eksisterende praksis.  
 
Praksisen er i tråd med pasient og brukerrettighetsloven (p.brl) § 3-1 – andre ledd: 

Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient eller bruker. 
Det skal legges stor vekt på hva pasienten eller brukeren mener ved utforming av 
tjenestetilbud etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8. 

 
Praksisen er også i henhold til Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie § 
4-1 andre ledd: 

Sengerommene skal som hovedregel være enerom. Det kan innredes to-sengsrom for 
ektefeller og andre som ønsker å bo sammen. Sengerommene skal ha en størrelse og 
utforming som forenkler stellet av sengeliggende pasienter. Rommene bør ha uttak for 
telefon. Det skal være et WC-rom i tilknytning til hvert sengerom. 

 
Beslutningen tas i samråd med pasientene, etter vurdering av pasientenes tilstand, samt de 
erfaringer som høstes under oppholdet.  
 
Faglige vurderinger som må tas i betraktning: 

 Ektepar/samboende må ha bistand til å vurdere hvordan det individuelle behovet for hvile 
og uforstyrret søvn om natten bør sees i sammenheng med behovet for helsehjelp og 
oppfølging, ut i fra denne vurdering og avtale vil beste alternativ for romfordeling 
benyttes. 

 Vurdering av den enkeltes behov for integritet og vern mot deling av personlige 
opplysninger og gjøremål. (Pbrl §3-6). Mange gjøremål er av svært intim karakter, derfor 
må det være klarlagt at det er fullstendig komfortabelt for begge parter at disse utføres i 
den andres nærvær. Disse problemstillinger må også klarlegges for den som eventuelt tar 
beslutningene på den svakeste sine vegne ved manglende samtykkekompetanse (p.brl § 
4-6). Det må også vurderes om det blir riktig at den friskeste, som ofte er nærmeste 
pårørende, kan avgjøre dette på vegne av sin ektefelle/samboer. 

 Når begge har fått innvilget plass, har paret to rom til disposisjon, i noen tilfeller vil det 
være ønskelig å ha et soverom og ett oppholdsrom, i andre tilfeller vil paret benytte seg 
av hver sitt rom, men i umiddelbar nærhet.  

 Vederlag for opphold betales i tråd med retningslinjene. 

Dette er en funksjonell løsning som også gir like rettigheter og muligheter for alle par som har 
behov for opphold i sykehjem.  
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For par der den ene tilfredsstiller kommunens forskrift for opphold i institusjon, men ikke 
den andre: 

Muligheten til å bo sammen til den ene dør, synes å være det overordnede målet i en lokal 
samboergaranti.  
Ønske om slikt samboerskap har ikke vært fremmet i saksbehandlers tid i kommunens 
tjeneste (fra 1993). At dette kommer til å inntreffe, er mulig.  
 
Faglige vurderinger av løsningen: 

 Den friske samboende vil sannsynligvis være en ressurs i avdelingen, der deltakelse i 
sosialt fellesskap, aktiviteter og måltider vil gi økt kvalitet for alle som bor i bygget. 

 Selv om ordningen er frivillig, vil en garanti om samboerskap, medføre at den friske 
føler et moralsk press for å flytte inn på sykehjem med sin kjære. I dette forholdet 
ligger det ofte en lang sykehistorie. Pasienten har vært fulgt opp av sin 
ektefelle/samboer over lengre tid, denne er ofte sliten og har behov for hjelp til å 
kunne tilpasse seg et tilnærmet normalt liv etter at pasienten er innlagt. Det å kunne 
bli fritatt for ansvaret for oppfølgingen av pasienten uttrykkes oftest som en lettelse. 
Å kunne gå på besøk, om så være hele dager inne på institusjonen, men allikevel 
legge ansvaret igjen ved døren når man forlater, er en ubetinget positiv opplevelse. 
Dette gir også den friske en mulighet til å leve et aktivt liv som selvstendig individ. 

 Friske medboere er, på lik linje med pasienter og pårørende ellers, ikke underlagt 
taushetsplikt. Dette må tas hensyn til fortløpende, for å ivareta alle pasientenes krav 
på integritet og personvern, jamfør pbrl § 3-6, Rett til vern mot spredning av 
opplysninger. 

 Fare for institusjonalisering; Friske medboere står i fare for å tape funksjoner ved 
opphold i sykehjem. Kunnskap og ferdigheter knyttet til å ivareta eget matstell, 
økonomi og husvære reduseres over kort tid. De risikerer å gradvis gå inn i 
pasientrollen og etablere et avhengighetsforhold til helsepersonellet. 

 Økt ressursbehov; Et gradvis funksjonstap hos den friske medfører økt hjelpebehov 
på sikt. Allerede etter 2-6 måneder vil denne personen sannsynligvis ha tilpasset seg 
institusjonens rytme og dagligliv. I dette inngår den oppfølging ektefellen 
nødvendigvis får både i henhold til helsehjelp, matstell, økonomi, klesvask, husvask, 
å måtte foreta egne valg ivareta personlig hygiene på egen hånd og ikke minst gjøre 
innkjøp til eget forbruk.  

 Personlig økonomi: friske medboere bør betale kostnader knyttet til oppholdet. En 
slik kostnad bør stå i forhold til satser for korttidsopphold: kr 200,-/døgn, dette 
beløper seg til ca kr 6000,-/mnd. I tillegg må den friske personen ha sitt eget husvære 
i beredskap i forhold til at personen må ut igjen når tilbudet opphører. 

 Tilpasning av rom for ektefeller, slik at den friske skal kunne leve et tilnærmet 
normalt liv innebærer en revurdering av hvordan eksisterende rom skal brukes. Det 
vil være mulig å tegne om den nye avdelingen (8 rom) for å tilpasse dem denne 
boformen. 
Kommunestyret må da ta stilling til om et slikt tilbud skal gjelde et begrenset antall 
pasienter, eller alle. Dette vil være avgjørende for antall dobbeltrom som må 
opprettes. 
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Administrasjonens konklusjon: 
 
1. Forslaget om lokal samboergaranti i sykehjem vil for de par som begge har en rettighet være 

en formalisering av eksisterende praksis, og kan uten andre tilrettelegginger gjennomføres. 
2. En samboergaranti der den ene har rettigheter og den andre er frisk, frarådes med bakgrunn i 

at det vil ha en negativ effekt i forhold til å opprettholde et godt funksjonsnivå for den friske. 
Et slikt valg vil også legge et moralsk press på den friske part i forhold til å flytte inn på 
sykehjem. Det vil også gi det kommunale tjenesteapparatet ytterligere oppgaver som ikke 
dekkes av etablerte vederlag. Det må tas hensyn til at en avdeling med 8 pasienter i teorien 
da vil måtte romme 16 beboere, der halvparten gradvis vil gå inn i en pasientrolle (garantien 
bør gjelde alle). Ressursbehovet vil øke betraktelig, og avdelingenes utforming vil ikke 
tilfredsstille de behov som dette pasient antallet tilsier. Kostnader knyttet til endringer i 
byggets eksisterende og planlagte utforming med tanke på denne type samboergaranti er ikke 
regnet på, og det vil være påkrevet å spesifisere de krav som må stilles til denne type boliger. 
I tillegg vil antallet disponible boliger være avgjørende for denne beregningen. 

 

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: 
 
 
 

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:  
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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.  
 
 
 
 
 

  
  
Kjell-Jostein Lillegård Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: D41 

Saksmappe: 2017/1014 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 14.06.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Oppnevning av nytt medlem i bevaringsgruppen 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 43/18 21.06.2018 

 

Vedlegg 
1 Ad. utmelding av bevaringsplangruppen 

 

Saksopplysninger 
Skriv av 21.09.2017 fra Robert Chruickshank til kirkevergen i Sørreisa og Dyrøy: 
«Vil med dette melde meg ut av bevaringsgruppen – gravlund.» 
 
Vedlagt skriv av 14.06.2018 fra Den norske kirke Dyrøy kirkelige fellesråd v/kirkeverge Rachel 
Vangen Hoholm. 
 

Administrasjonens vurdering 
Robert Chruickshank har fratrådt bevaringsgruppen – gravlund. Det må velges nytt medlem. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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