
 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: møterom 2, Kommunehuset 
Dato: 13.09.2018 
Tidspunkt: 10:30 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
 
 
NB! Formannskapsmøte starter etter AMU, møtetidspunkt for AMU er 09:30.  
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Utvalgs- 
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Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
Saksnr 

PS 87/18 Godkjenning av møteprotokoll 23.august  2018/51 

PS 88/18 Referatsaker   

RS 34/18 Rådmannen orienterer   

RS 35/18 Orientering næringssaker   

RS 36/18 Næringsvennlig kommune - rapport X 2018/490 
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PS 90/18 Samlokalisering av arbeidsgiverkontroll i 
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 2018/500 

PS 91/18 Innkjøpsreglement  2018/4 

PS 92/18 Godkjenning av protokoller - lokale 
forhandlinger etter HTA kap. 3.4.1, 3.4.2, 
5.1 

 2018/820 

 
 
 
 
 
ordfører/utvalgsleder 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/51 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 06.09.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning av møteprotokoll 23.august 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 87/18 13.09.2018 
   

 

Vedlegg 
1 FS_Protokoll_180823 

 

Saksopplysninger 
Formannskapets møteprotokoll av 23.august er tilgjengelig på kommunens hjemmeside og som 
vedlegg i saken. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapets møteprotokoll av 23.august godkjennes. 

Ordførers innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: møterom 1, Kommunehuset 
Dato: 23.08.2018 
Tid: 09:00-13:20 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Marit Alvig Espenes ordfører AP 
Trine Nygård varaordfører AP 
Kjell Sverre Myrvoll medlem SP 
Haavard Danielsen medlem FRP 
Knut Arne Johansen medlem FLD 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
   
   

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

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

sekretær 

 
 
 
Til sakslisten:  
 
PS 86/18 Aktivitetspark legges til.  
RS 32/18 trekkes.  
Enst. godkjent. 
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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 Tore Uthaug 
 
ordfører rådmann 
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Saksliste 

 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 79/18 Godkjenning av møteprotokoll 7. og 21.juni  2018/51 
PS 80/18 Referatsaker   
RS 27/18 Rådmannen orienterer   
RS 28/18 Orientering næringssaker   
RS 29/18 Orientering Dyrøyseminaret 2018   
RS 30/18 Videreutvikling av Espenes Industriområde  2018/506 
RS 31/18 18/967-12 Orientering om endringer i valgloven  2018/11 
RS 32/18 Søknad fra Krisesenteret  2017/1374 
RS 33/18 Protokoll RR fra møte den 10.08.18  2017/1052 
PS 81/18 Digitalisering; kartlegging, strategi, handlingsplaner 

og implementering 
 2018/510 

PS 82/18 Ett felles utvalg for vannområdene i Sør- og Midt-
Troms 

 2018/451 

PS 83/18 Oppgradering av SD-anlegg  2018/813 
PS 84/18 Planstrategi 2018  2018/611 
PS 85/18 Godkjenning av protokoll - lokale forhandlinger HTA 

kap. 5.2 
 2018/585 

PS 86/18 Aktivitetspark 2017  2018/828 
 
 
Marit Alvig Espenes 
ordfører 
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PS 79/18 Godkjenning av møteprotokoll 7. og 21.juni 2018/51 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapets møteprotokoll av 7.juni og 21.juni godkjennes.  

Ordførers innstilling: 
 
 
Godkjenning av møteprotokoll 7. og 21.juni 
 
Behandling i Formannskapet – 23.08.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 23.08.2018  
 
Formannskapets møteprotokoll av 7.juni og 21.juni godkjennes. 
 
 
 

PS 80/18 Referatsaker / 

 
Referatsaker 
 
Behandling i Formannskapet – 23.08.2018:  
 
Rådmannen orienterer fra enhetene: Kommuneøkonomi (kostra-eff.analyse), vannanlegget, tankbil 
garasjering, omorganisering, budsjettarbeid, lønnsforhandlinger, interkommunale samarbeid,  
  
Spørsmål Kjell-Sverre Myrvoll (SP): Fullmakter kulturlederstilling, tilbakemeldinger. Vurderinger innkjøp 
tekniske tjenester.  
 
Ordfører orienterer om Salmar og aktivitetsdag for studenter.  
  
Næringskonsulent Frank Moldvik orienterer om næringssaker. Konsulenten og rådmann presenterer RS 
30/18. 
 
Kjell-Sverre Myrvoll orienterte på vegne av Nordavind Utvikling AS om Dyrøyseminaret 2018.  
  
RS 32/18 trekkes fra sakskartet, resterende referatsaker tas til orientering.  
  
Enst.  
  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 23.08.2018  
 
Referatsakene tas til orientering.  
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RS 27/18 Rådmannen orienterer / 

RS 28/18 Orientering næringssaker / 

RS 29/18 Orientering Dyrøyseminaret 2018 / 

RS 30/18 Videreutvikling av Espenes Industriområde 2018/506 

RS 31/18 18/967-12 Orientering om endringer i valgloven 2018/11 

RS 32/18 Søknad fra Krisesenteret 2017/1374 

RS 33/18 Protokoll RR fra møte den 10.08.18 2017/1052 
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PS 81/18 Digitalisering; kartlegging, strategi, handlingsplaner og 
implementering 2018/510 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Rådmannen bes sette i gang Prosjekt for digitalisering slik beskrevet og i samarbeid med Bardu, 
Sørreisa og Målselv kommuner. 

2. Det settes av 300 000 kr til prosjektledelse år 2019 og 300 000 kr til år 2020 som skal dekke 
Dyrøy kommunes andel av en felles prosjektleder med Sørreisa kommune.  

3. Prosjektets kostnadsramme på 600 000 kr finansieres ved bruk av disposisjonsfond  
 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
Digitalisering; kartlegging, strategi, handlingsplaner og 
implementering 
 
Behandling i Formannskapet – 23.08.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 23.08.2018  
 
1. Rådmannen bes sette i gang Prosjekt for digitalisering slik beskrevet og i samarbeid med Bardu, 
Sørreisa og Målselv kommune.  
2. Det settes av 300 000 kr til prosjektledelse år 2019 og 300 000 kr til år 2020 som skal dekke Dyrøy 
kommunes andel av en felles prosjektleder med Sørreisa kommune.  
3. Prosjektets kostnadsramme på 600 000 kr finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 
 
 
 

PS 82/18 Ett felles utvalg for vannområdene i Sør- og Midt-Troms 2018/451 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret viser til ønsket som fremkom på møtet i vannområdeutvalget 2. mai, 
om at det opprettes et felles vannområdeutvalg for de tre vannområdene Senja, Bardu-
Målselv og Harstad-Salangen, og slutter seg til dette. 

2. Kommunestyret viser til forslag til mandater, og slutter seg til disse. 

 

Ordførers innstilling: 
  
 
 
 
Ett felles utvalg for vannområdene i Sør- og Midt-Troms 
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Behandling i Formannskapet – 23.08.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 23.08.2018  
 
1.Kommunestyret viser til ønsket som fremkom på møtet i vannområdeutvalget 2. mai, om at det 
opprettes et felles vannområdeutvalg for de tre vannområdene Senja, Bardu-Målselv og Harstad-
Salangen, og slutter seg til dette. 
2.Kommunestyret viser til forslag til mandater, og slutter seg til disse. 
 
 
 

PS 83/18 Oppgradering av SD-anlegg 2018/813 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Tilbud T18-0433 fra Demas AS antas med oppgradering av EXO-4 og Nimbus alarmserver. 

Opsjoner på konvertering for web og oppgraderingsavtale antas også.  
2. Samlet sum eks. mva er kr. 145.120 + kr. 17.600 i årlig oppgraderingsavtale.  
3. Utgiftene dekkes kommunens frie disposisjonsfond.. 

Ordførers innstilling: 
 
 
Oppgradering av SD-anlegg 
 
Behandling i Formannskapet – 23.08.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 23.08.2018  
 
1.Tilbud T18-0433 fra Demas AS antas med oppgradering av EXO-4 og Nimbus alarmserver. Opsjoner på 
konvertering for web og oppgraderingsavtale antas også.  
2.Samlet sum eks. mva er kr. 145.120 + kr. 17.600 i årlig oppgraderingsavtale.  
3.Utgiftene dekkes kommunens frie disposisjonsfond.. 
 
 

PS 84/18 Planstrategi 2018 2018/611 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Planstrategi 2018 
 
Behandling i Formannskapet – 23.08.2018:  
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Næringskonsulent Frank Moldvik orienterte til saken.  
 
Forslag til vedtak Marit Alvig Espenes (AP):  
 
FS foreslår følgende justering av strategier: 
  
Forslag til endringer i strategier  
6. Utviklingstrekk 
Strategier: 

1. God kvalitet i kommunale tjenester 
2. Tjenester rettet mot barn og unge skal prioriteres (skole, barnehage, kultur/fritid, forebyggende 

arbeid, psykisk helse) 
3. Tilrettelagte arealer for bedriftsetablering og boligbygging 
4. Godt informasjons- og omdømmearbeid 
5. Være bosettingskommune for flyktninger 

7. Flytting 
Strategier 

1. Tilgang på boliger for alle livsfaser, særlig satsing på leiligheter 
2. Tilrettelegging for stedsuavhengig arbeid og læring/studier 
3. Satsing på god infrastruktur; veg/bredbånd 
4. Etablering av flere private arbeidsplasser 
5. Delta på regionale samarbeidsarenaer som «Møt Midt-Troms» 
6. God kontakt med studenter og utflyttede Dyrøyværinger 

8. Kjønn og aldersbalanse 
Strategier 

1. Styrke muligheten til kompetanseheving og videreutdanning her vi bor 
2. Være en attraktiv arbeidsgiver 
3. Sørge for varierte yrkesmuligheter og satsing på heltidsstillinger 
4. Garantert barnehageplass 
5. Familievennlige boområder 

9. Arbeidsstyrke og forsørgelsesbyrde 
Strategier 

1. Forebyggende arbeid mot eldre (f.eks Sikker Senior), bidra til god fysisk og psykisk helse 
2. Bygging av seniorboliger i sentrum 

10. Arbeidsmarkedsintegrasjon og pendling 
Strategier 

1. Beholde hurtigbåt og bedre bussrutene 
2. Gode veier 
3. Stimulere gründere 
4. Handle lokalt-holdning 
5. Styrke nærings- og utviklingskompetansen i kommunen 

11. Arbeidsledighet og utdanningsnivå 
Strategier 

1. Gode overganger barnehage/grunnskole og grunnskole/vgs skole 
2. Kompetansekartlegging 
1. Styrke muligheten til kompetanseheving og videreutdanning her vi bor 

12. Veg og infrastruktur 
1. Strategier 
2. Pakkeløsning for gjennomføring av lokale vegtiltak (Midt-Tromspakken) 
3. Kompetansehevings- og digitaliseringsstrategier 
4. Økt bruk av ny teknologi, blant annet i helsetjenesten 
5. Gjennomføring av hovedplan vann 

13. Barn og unge 
Strategier 
Beholde de tre som er, legge til 

 Gang og sykkelveier i alle retninger ut fra sentrum/skole 
 jobbe målrettet for å bedre kvalitet og resultater i skolen 
 Rekruttering av kompetansestillinger i barnehage og skole 

  
Kultur 
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Strategier OK 
Helse 

 God helsestasjon/skolehelsetjeneste 
Ungdomsråd 
Strategier 

 Tettere samarbeid med ungdomsrådet og etablering av mer regional samhandling 
  
14. Voksne 
Strategier OK 
15 Folkehelse og frivillig sektor 
Strategier OK 
16. Næringsliv, fiske og landbruk 
Strategier for handel, landbruk, fiske mangler 
Forslag 

 Legge til rette for lokalt fiskemottak 
Regional næringsplan 
Nye forslag til (et utvalg) felles strategier/tiltak for regionen 

 Videreføre og utvikle entreprenørskaps-arbeidet i skolen. 
 Styrking av ung medvirkning 
 Felles omdømme og rekrutteringsarbeid 
 Utvikle studiesenteret på Finnsnes til å bli et studiesenter for hele Midt-Troms. 
 Arbeide for å sikre nok lærlingeplasser 
 Styrke energiforsyning, felles rullering av kystsoneplan og andre planer, utbedring av 

veger/infrastruktur, utvikling av Bardufoss Lufthavn m.m. For nærmere info. henvises til 
Regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022. 

Vox - omstillingsprogram 
Strategier OK 
Punktet om næringsfyrtårn strykes i sin helhet 
17. Bolig 
Strategier 
De fem vedtatte målsetningene er strategier (stryk de som da står på 17.1) 
  
18 Miljø, energi og bærekraft 
Strategier 
Ok 
19. Samfunnssikkerhet og beredskap 
Strategier 
Stryk punkt 1  (vi har ROS) 
Ellers OK 
20.  Lokaldemokratiets status 
Strategier OK 
Legg til: 
... og kommunens bruk av sosiale media 
SMS-varsling til innbyggere 
21. Kommunen som tjenesteyter 
Strategier OK 
  
Enst. vedtatt.  
 
  
 
Vedtak i Formannskapet  – 23.08.2018  
 
FS foreslår følgende justering av strategier: 
  
Forslag til endringer i strategier  
6. Utviklingstrekk 
Strategier: 

 God kvalitet i kommunale tjenester 
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 Tjenester rettet mot barn og unge skal prioriteres (skole, barnehage, kultur/fritid, forebyggende 
arbeid, psykisk helse) 

 Tilrettelagte arealer for bedriftsetablering og boligbygging 
 Godt informasjons- og omdømmearbeid 
 Være bosettingskommune for flyktninger 

7. Flytting 
Strategier 

 Tilgang på boliger for alle livsfaser, særlig satsing på leiligheter 
 Tilrettelegging for stedsuavhengig arbeid og læring/studier 
 Satsing på god infrastruktur; veg/bredbånd 
 Etablering av flere private arbeidsplasser 
 Delta på regionale samarbeidsarenaer som «Møt Midt-Troms» 
 God kontakt med studenter og utflyttede Dyrøyværinger 

8. Kjønn og aldersbalanse 
Strategier 

 Styrke muligheten til kompetanseheving og videreutdanning her vi bor 
 Være en attraktiv arbeidsgiver 
 Sørge for varierte yrkesmuligheter og satsing på heltidsstillinger 
 Garantert barnehageplass 
 Familievennlige boområder 

9. Arbeidsstyrke og forsørgelsesbyrde 
Strategier 

 Forebyggende arbeid mot eldre (f.eks Sikker Senior), bidra til god fysisk og psykisk helse 
 Bygging av seniorboliger i sentrum 

10. Arbeidsmarkedsintegrasjon og pendling 
Strategier 

 Beholde hurtigbåt og bedre bussrutene 
 Gode veier 
 Stimulere gründere 
 Handle lokalt-holdning 
 Styrke nærings- og utviklingskompetansen i kommunen 

11. Arbeidsledighet og utdanningsnivå 
Strategier 

 Gode overganger barnehage/grunnskole og grunnskole/vgs skole 
 Kompetansekartlegging 
 Styrke muligheten til kompetanseheving og videreutdanning her vi bor 

12. Veg og infrastruktur 
 Strategier 
 Pakkeløsning for gjennomføring av lokale vegtiltak (Midt-Tromspakken) 
 Kompetansehevings- og digitaliseringsstrategier 
 Økt bruk av ny teknologi, blant annet i helsetjenesten 
 Gjennomføring av hovedplan vann 

13. Barn og unge 
Strategier 
Beholde de tre som er, legge til 

 Gang og sykkelveier i alle retninger ut fra sentrum/skole 
 jobbe målrettet for å bedre kvalitet og resultater i skolen 
 Rekruttering av kompetansestillinger i barnehage og skole 

  
Kultur 
Strategier OK 
Helse 

 God helsestasjon/skolehelsetjeneste 
Ungdomsråd 
Strategier 

 Tettere samarbeid med ungdomsrådet og etablering av mer regional samhandling 
  
14. Voksne 
Strategier OK 
15 Folkehelse og frivillig sektor 
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Strategier OK 
16. Næringsliv, fiske og landbruk 
Strategier for handel, landbruk, fiske mangler 
Forslag 

 Legge til rette for lokalt fiskemottak 
Regional næringsplan 
Nye forslag til (et utvalg) felles strategier/tiltak for regionen 

 Videreføre og utvikle entreprenørskaps-arbeidet i skolen. 
 Styrking av ung medvirkning 
 Felles omdømme og rekrutteringsarbeid 
 Utvikle studiesenteret på Finnsnes til å bli et studiesenter for hele Midt-Troms. 
 Arbeide for å sikre nok lærlingeplasser 
 Styrke energiforsyning, felles rullering av kystsoneplan og andre planer, utbedring av 

veger/infrastruktur, utvikling av Bardufoss Lufthavn m.m. For nærmere info. henvises til 
Regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022. 

Vox - omstillingsprogram 
Strategier OK 
Punktet om næringsfyrtårn strykes i sin helhet 
17. Bolig 
Strategier 
De fem vedtatte målsetningene er strategier (stryk de som da står på 17.1) 
  
18 Miljø, energi og bærekraft 
Strategier 
Ok 
19. Samfunnssikkerhet og beredskap 
Strategier 
Stryk punkt 1  (vi har ROS) 
Ellers OK 
20.  Lokaldemokratiets status 
Strategier OK 
Legg til: 
... og kommunens bruk av sosiale media 
SMS-varsling til innbyggere 
21. Kommunen som tjenesteyter 
Strategier OK 
 
 

PS 85/18 Godkjenning av protokoll - lokale forhandlinger HTA kap. 5.2 
2018/585 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet godkjenner protokoll av 14.06.18 fra lokale forhandlinger HTA kap. 5.2 annen 
lønnsregulering mellom Dyrøy kommune og NSF.  

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Godkjenning av protokoll - lokale forhandlinger HTA kap. 5.2 
 
Behandling i Formannskapet – 23.08.2018:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
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Vedtak i Formannskapet  – 23.08.2018  
 
Formannskapet godkjenner protokoll av 14.06.18 fra lokale forhandlinger HTA kap. 5.2 annen 
lønnsregulering mellom Dyrøy kommune og NSF. 
 
 
 

PS 86/18 Aktivitetspark 2017 2018/828 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Det vises til formannskapets vedtak i sak 95/17. 
Formannskapet bevilger ytterligere kr. 30.000,- til ferdigstillelse av prosjektet. Bevillingen dekkes av frie 
fondsmidler/disp.fond. 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Aktivitetspark 2017 
 
Behandling i Formannskapet – 23.08.2018:  
 
Saken ble lagt til i møtet og behandles som en bordsak.  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 23.08.2018  
 
Det vises til formannskapets vedtak i sak 95/17. 
Formannskapet bevilger ytterligere kr. 30.000,- til ferdigstillelse av prosjektet. Bevillingen dekkes av frie 
fondsmidler/disp.fond. 
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PS 88/18 Referatsaker /

RS 34/18 Rådmannen orienterer /

RS 35/18 Orientering næringssaker /



Fra: Marit Alvig Espenes (marit.espenes@dyroy.kommune.no)
Sendt: 06.09.2018 13:45:27
Til: Marlin Antonsen
Kopi: 

Emne: VS: Interkommunalt samarbeid
Vedlegg: Interkommunalt samarbeid.docx
 
 

Fra: Elin Byberg <elin.byberg@senja.kommune.no> 
Sendt: 17. august 2018 14:56
Til: ole.mikkelsgard@malselv.kommune.no; Tore Uthaug <Tore.Uthaug@dyroy.kommune.no>; Håvard Gangsås
<havard.gangsas@bardu.kommune.no>; Ann Kristin Trondsen <AnnKristin.Trondsen@sorreisa.kommune.no>
Kopi: Nils Ole Foshaug <Nils.Foshaug@malselv.kommune.no>; Toralf Heimdal
<toralf.heimdal@bardu.kommune.no>; Marit Alvig Espenes <marit.espenes@dyroy.kommune.no>; Jan‐ Eirik
Nordahl <Jan‐Eirik.Nordahl@Sorreisa.kommune.no>; Louis Edvardsen <lse@midt‐troms.no>; Geir Inge Sivertsen
<geir.inge.sivertsen@lenvik.kommune.no>; Alf Rørbakk <alf.rorbakk@tranoy.kommune.no>; Bjørn Fredriksen
<Bjorn.Fredriksen@lenvik.kommune.no>; Lena Hansson <lena.hansson@torsken.kommune.no>; Wenche
Pedersen <wenche.pedersen@berg.kommune.no>; Ann‐Heidi Smith‐Meyer <Ann‐Heidi.Smith‐
Meyer@senja.kommune.no>; Hogne Eidissen <hogne.eidissen@senja.kommune.no>; Ragnvald Storvoll
<Ragnvald.Storvoll@dyroy.kommune.no>
Emne: Interkommunalt samarbeid
 
Hei
 
Senja kommune ønsker å få til en fortsatt god samhandling i vår region, for å få til dette trenger vi deres innspill. I
prosessen med å bygge den nye Senja kommune er det viktig for prosjektorganisasjonen Senja2020 å ha et bredest
mulig grunnlag vedrørende interkommunalt samarbeid.
 
iser til vedtak i Midt‐Troms Regionråd 10.august sak 37/18 og ber kommunene gå gjennom vedlagte skjema og gi
oss tilbakemelding på følgende:

‐          Hvilke av de gjeldende områdene som det samarbeides på kan man tenke seg å videreføre?
‐          Om videreføring, i hvilken form?

V
Videre saksgang vil være at innspillene skal tilbake til Regionrådet, og senja2020 legger disse frem til delprosjekt
8.3 eierskap og interkommunalt samarbeid som forbereder sak til Fellesnemnda for Senja kommune i november
2018. Vi ber om innspill innen 1. oktober 2018.
 
Med vennlig hilsen
 
Elin Byberg
Prosjektmedarbeider
Senja kommune
Mobil 97785414
www.Senja2020.no
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Interkommunalt samarbeid i Midt-Troms

Oversikt over interkommunale samarbeid: 
 

                    
                    Kommune 
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Løkta X X X X X X X X - - - 

Pedagogisk senter X X X X - - - - - - - 

Midt-Troms friluftsråd X X X X X X X X - - - 

PPT Midt-Troms X X X X X - - - - - - 

Senja lab X X X X X - - - - - - 

Det gode liv i nord/Det gode vertskap X X X X X X X     

Midt-Troms museum X X X X X X X X X - - 

Senja Avfall IKS X X X X X X X - X - - 

Krisesenteret i Midt-Troms X X X X X X X X - X X 
Senjalegen X X X X - - - - - - - 

 Senjalegen Samf.med X X X X X X      
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Interkommunalt samarbeid i Midt-Troms

 Interkommunal legevakt X X X X X X - - - - - 

  Næringshage Midt-Troms  X X X X X X X - X - - 

 Studiesenteret Midt-Troms AS X X X X X X X X    

 Newton-rommet X X X X X X X X    

 Diabetesteam DMS X X X X X X      

 Kreftpoliklinikk DMS X X X X X X      

IMA-avdeling X X X X X X      

lnterkom. barnevern X X X X        

Vertskom. Bibliotek X X (x) X        

Brann og feiing X X          

Sekretariat regionrådet X X X X X X X X    

IKAT X X X X X X X X X X X 

KomRevNord X X X X X X X X X X X 
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Interkommunalt samarbeid i Midt-Troms

 

Beskrivelse av tjenester 
TILTAK  ORGANISERING/ ANSVARLIG ØKONOMI/ ANNET 
LØKTA Organisert etter§ 27 i kommuneloven med rådmennene 

som styre. Lenvik kommune har arbeidsgiveransvar 
Betaler tilskudd basert på innbyggertall 

Pedagogisk senter for ytre 
Midt-Troms, PS 

Organisert etter§ 27 i kommuneloven med 
rådmennene som styre. Lenvik kommune som har 
arbeidsgiveransvaret dersom for eksempel ansatte 
skulle bli overtallig, som da Sørreisa meldte seg ut. 

Betaler tilskudd basert på elevtall. 
Lenvik kommunes andel pt i overkant 
av 80% 

Pedagogisk psykologisk 
tjeneste PPT 

Samme som PS  

Midt-Troms Friluftsråd Organiser etter§ 27 medegetstyre. Daglig leder har 
kontorsted Bardu som har arb.ansvar. 

Betaler tilskudd 

Senjalab Organisert etter§ 27 med rådmenn som styre Tilskudd betydelig redusert for 
kommunene etter endring i 
drift/finansiering 

Det gode liv inord/ 
vertskapsprosjekt 

Prosjektorganisert med prosjektgrupper der alle 
kommunene er representert med ordf. eller rådmann 

Prosjetfinansieres 

Midt-Troms museum Eget styre, ansatte i alle kommuner. Kommunene gikk inn med verdier, Gir 
årlige tilskudd. 

Senja avfall /KS Eget styre Egen økonomi 
Krisesenteret iMidt- Troms Eget styre, men rådmennene godkjenner budsjett mm Gir tilskudd til ordningen. 
Newtonrommet Organisert etter vertskommnemodellen 

§ 28a. Lenvik kommune er ansvarlig også i forhold til 
ansatte. 

Lenvik kommune og fylkeskommunen 
betaler lønnsutgifter. De andre 
kommunene dekker egne reiseutgifter. 

Senjalegen: Almenmedisin Driftes etter vertskommunemodell. Lenvik kommune 
har arbeidsgiveransvar for både leger og 
hjelpepersonell. 

Denne ordningen har eget styre som 
består av rådmennene i kommunene. 
Kommunene dekker sine forholdsvise 
kostnader. 

Interkommunal 
samfunnsmedisin 

Vertskommunemodell. Lenvik kommune har 
arb.ansvar for ansatte. 

Utgifter fordeles mellom kommunene i 
ordningen 

Finnsnes 
interkommunale legevakt 

Organiseres etter vertskommuneprinsipp et. Kommunene dekker sine kostnader 

Førstehjelpsordningen  
First responder  
“Mens vi venter på ambulansen” 

Lenvik kommune har koordineringsansvar og betaler for 
dette. Ellers fordeles kostnader på brannkorpsene i 
deltakende kommuner. 

Kommunene gir tilskudd til ordningen 
og dekker utgiftene 
til utrykning i den enkelte kommune 
selv. 

Diabetes team DMS Organisert etter vertskommuneprinsipp et der LK har 
arbeidsgiveransvar. 

Finansiert av Helfo og tilskudd fra 
kommunene. 
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Interkommunalt samarbeid i Midt-Troms

Kreftpoliklinikk DMS Tjenesten drives og betales av Lenvik kommune Helfo betaler medisiner og transport til 
pasientene. 

IMA-avdeling Drives etter vertskommuneprinsipp Finansieres av tilskudd fra 
stat/UNN/kommunene 

Senja Næringshage Eget styre Kommunene gir et lite tilskudd 
Studiesenteret Finnsnes Kommunene har aksjer men har eget styre Finansieres med tilskudd fra staten og 

salg av tjenester. 
Barnevernstjenesten Ordningen er organsert etter vertskommune-

prinsippet. Lenvik kommune er 
ansvarlig for drift og personale. 

Tranøy kommune valgte å si opp sin 
avtale med Lenvik kommune fra våren 
2015. Fylkesmannen har bedt om 
møte med angjeldende kommuner. 

Vertskommunesamarbeid 
bibliotek 

Organisert som et administrativt samarbeid, 
arbeidsgruppe med representanter fra alle kommunene. 
Biblioteksjefen ansvarlig for samarbeidet og har ansvar 
for å påse at biblotekloven etterfølges. 

 

Brann- ogfeiervesen Berg kjøper tjenester fra Lenvik kommune.  
Senterfor læring og 
integrering 
Voksenopplæring 
Salg av diverse kurs 

Lenvik kommune selger tjenester.  

Sekretariat for regionrådet, Har regionrådet ved ordførerne som styre. 
Arbeidsgiveransvaret ligge hos vertskommunen - 
Lenvik. 

Finansieres med tilskudd fra 
kommunene i regionen. 
Oppgaver som ivaretas av Lenvik 
kommune for alle interkommunale 
ordninger som er etablert i kommunen 
er: Føring av regnskap" 
mva" budsjettreguleringer" 
innfordringer, oppfølging, 
datasystemer, prosjektregnskaper 
Lønnskjøringer, lønnsendringer osv 

/KAT Eget styre,betaler tilskudd  

 
 

For å oppretthold kvalitet og kompetanse i alle kommunene har kommunen vært nødt til å organisere noen av tjenestene som 
interkommunale ordninger. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/611 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 06.09.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Saksframlegg KST/FSK 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 89/18 13.09.2018 
Kommunestyret   

 

Vedlegg 
1 Kommunale planer - status 
2 Planstrategi - 2018-2019 

 

Saksopplysninger 
Det vises til formannskapets tidligere behandlinger i f-sak 63/18 den 7.6 2018 og f-sak 84/18 den 
23.8 18. Nærmere informasjon om bakgrunnen og formål for kommunal planstrategi fremgår av 
ovennevnte saksframlegg.  

Administrasjonens vurdering 
I vedlagte forslag til planstrategi har rådmannen tatt hensyn til innkomne forslag fra administra-
tiv ledelse innenfor de enkelte sektorene, samt innspill som har fremkommet under formann-
skapets tidligere behandlinger.  
 
Kommunal planstrategi har som formål å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte 
opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen. 
Dokumentet skal utarbeides av kommunestyret og skal være retningsgivende på hvilke 
planoppgaver som skal prioriteres i kommunestyreperioden. Dette skal gi en bedre og mer 
systematisk vurdering av kommunens planbehov i forhold til utfordringer og strategiske valg. 
Dokumentet skal omhandle de viktigste momentene i et samfunn og skal formidle den retningen 
kommunestyret ønsker å føre i kommunestyreperioden. Kommunestyret skal ta hensyn til 
nasjonale forventninger og regional planstrategi. 
 
Planstrategien har ikke høringskrav, men kommunen skal sørge for medvirkning fra regionale 
sektormyndigheter og nabokommuner. Dokumentet skal være tilgjengelig for offentligheten i 30 
dager før endelig vedtak fattes i kommunestyret. 
Kommunal planstrategi er ikke en plan og har ingen direkte rettsvirkning, men skal være et 
styringsverktøy. 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Ihht. Plan- og bygningslovens § 10-1. legges kommunal planstrategi for Dyrøy kommune ut til 
høring i 30 dager før endelig behandling i kommunestyret.  
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Ordførers innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Vedtatte kommune(del)planer Igangsatt Vedtatt 2015 2016 2017 2018 Begrunnelse/merknader
kommuneplanens arealdel for Dyrøy x 1994 Lovbestemt etter PBL. Rev. Hvert 4.år
Kommuneplanens samfunnsdel  x Lovbestemt ihht. PBL.
Kommunedelplan for Brøstad/Finnland/sentrum 1997 Revideres hvert 4.år
Økonomiplan/budsjett  x x x x Lovbestemt ihht. kommuneloven
Øvrige planer Igangsatt Vedtatt Begrunnelse/merknader
Arkivplan 1997 Kontinuerlig oppdatering IKAT
Boligplan  2013
Demensplan 2010 - 2015 2011  
Eierskapsmelding for Dyrøy kommune 2013
Folkehelseplan 2010
Hovedreglement for Dyrøy kommune 2012
IA Måldokument/Handlingsplan 2011
Informasjonsplan for Dyrøy kommune 2013
Kompetanseplaner enhetene Årlig
Kriseplan 2004
Kulturplan  x
Kystsoneplan x x Vedtatt rullert
Landbruksplan 2009
Lønnspolitisk plan x  
Opplæringsplan 1995
Plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2013 Lov om kommunal beredskap
Planstrategi  2018 2012
Plan mot vold i nære relasjoner 2018
Planprogram Dyrøy kommune 2014
Pleie- og omsorgsplan   
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) x
Ruspolitisk handlingsplan 2007 Lovbestemt etter alkoholloven
Samarbeidsplan BHT 2012 Årlig
Sentrumsplan 2008
Smittevernplan 2014 Lovbestemt, lov om vern av smittsomme sykdommer
Strategisk Utviklingsplan 2013
Temaplan Energi- og Miljø 2011
Tiltaksplan skogbruk 1988
Trafikksikkerhetsplan 2009
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Planer: Vedtatt Begrunnelse
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1 INNLEDNING  
Plandelen i Plan og Bygningsloven (PBL) 
inneholder bestemmelser som kommunen må 
forholde seg til i sitt planarbeid. § 10-1 sier at 
kommunestyret minst én gang i hver 
valgperiode skal utarbeide og vedta en 
kommunal planstrategi. 
 
Planstrategien skal omfatte kommunens 
strategiske valg knyttet til utviklingen av 
kommunesamfunnet. Det gjelder både 
langsiktig arealbruk, sektorenes virksomhet og 
en vurdering av kommunens planbehov i 
valgperioden. Forenklet kan man kalle 
planstrategien for en «plan for planleggingen».  
Planstrategien skal vedtas av kommunestyret. 
Det gjennomføres ikke en brei prosess og vanlig 
høring slik PBL krever for ordinære plansaker, 
men forslaget til kommunestyret skal være 
offentlig tilgjengelig minst 30 dager før 
kommunestyrets behandling.  
 
Planstrategien har ingen rettsvirkning og er ikke 
formelt bindende for kommunen. Den kan 
revideres etter behov innenfor valgperioden. 
Synspunkter fra statlige og regionale organer og 
nabokommuner skal innhentes, men det finnes 
ingen innsigelsesrett for disse.  
 
§ 10-1 i Plan og bygningsloven sier også at 
utarbeiding og behandling av kommunal 
planstrategi kan slås sammen med og være del 
av oppstart av arbeidet med kommuneplanen 
(overordnet samfunns- og arealdel). 
Kommuneplanen omhandles i § 11. Rådmannen 
legger opp til at kommunestyret gis anledning 
til å fatte oppstartvedtak etter § 11 når 
planstrategien vedtas.  
 
2 MÅL FOR PLANARBEIDET 
Planarbeidet skal utføres med bakgrunn i 
visjonen om at Dyrøy kommune skal være en 
god bokommune, og ut fra følgende mål 
definert gjennom kommuneplanens 
samfunnsdel (KPS):  
  

Lokalsamfunnsutvikling:  
En attraktiv kommune for innbyggere 
og besøkende  
Et variert næringsliv  
 
Brukere og tjenester:  
Levere tjenester med vedtatt kvalitet  
 
 

Organisasjon og medarbeidere:  
Organisasjon tilpasset oppgaver og 
virksomhet  
Kvalifiserte og motiverte medarbeidere  
 
Økonomi:  
Økonomisk handlefrihet  
Langsiktig og forutsigbar økonomisk 
planlegging  

 
Dyrøy kommunes planer skal være et 
utviklings- og styringsverktøy på kort og lang 
sikt, og skal skape forutsigbarhet og klare 
rammer for kommuneorganisasjonen, 
kommunens næringsliv, kommunens inn- 
byggere og andre brukere av kommunens 
arealer og virksomheter.  
 
Resultatmålet er at det blir vedtatt en 
planstrategi slik at både innbyggerne og 
politikerne kan sikre god vekst og utvikling av 
kommunen.  
 
Det er videre et mål å kunne skape en tverrfaglig 
felles forståelse av de løsningene og 
prioriteringene kommunens politikere vedtar 
for de kommende fire år. Dette skaper igjen 
større forutsigbarhet ved behandling av saker. 
Alle planprosesser må involvere flest mulig av 
berørte parter og relevante bidragsytere.  
 
3 KOMMUNAL PLANSTRATEGI 
Gjennom kommunal planstrategi skal det nye 
kommunestyret ta stilling til hvilke planer som 
skal videreføres, revideres eller oppheves. De 
skal også ta stilling til om det trengs å utarbeides 
helt nye planer. Kommunestyret må knytte dette 
arbeidet opp mot kommuneadministrasjonen i 
forhold til behov, midler til gjennomføring og 
kapasitet. Jf. PBL og KPS vil den obligatoriske 
rulleringen av kommuneplanen bli erstattet med 
en behovsstyrt planlegging. Noen sektorer har 
planpåbud etter særlov, mens det for andre 
sektorer er frivillig om kommunen skal 
utarbeide kommunedelplaner eller ikke. For å få 
til en helhetlig politisk styring og prioritering er 
det viktig at alle kommunens virksom-
hetsområder er gjenstand for planlegging.  
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4 DEFINISJONER  
I det følgende vil det brukes ord og 
formuleringer som ikke nødvendigvis er selv-
forklarende. Disse beskrives kort nedenfor.  
 
 

Kommuneplan  
Samlebetegnelse som omfatter samfunnsdel 
med handlingsdel, og arealdel. PBL § 11-1, 2. 
avsnitt: «Kommuneplanen bør omfatte alle 
viktige mål og oppgaver i kommunen». 
Perspektiv 12 år.  
 
Handlingsdel  
I forslag til ny kommunelov står det i §14-1, 1. 
og 5. ledd at økonomiplanen skal angi hvordan 
kommuneplanens samfunnsdel skal følges opp. 
Dette medfører at økonomiplanen kan utgjøre 
kommuneplanens handlingsdel. «Forslaget 
viderefører at det stilles overordnede krav til 
realisme, fullstendighet og oversiktlighet i 

planleggingen og budsjettdokumentene. I likhet 
med gjeldende rett gir disse rammene 
kommunestyret frihet til utforme økonomi-
planen og budsjettet ut fra lokale hensyn og 
lokal politikk.» (NOU 2016:4, ny kommune-
lov).  

 
Planhierarkiet 
Kommuneplanen består på den ene siden av en 
samfunnsdel med handlingsplan (økonomi-
plan/målkart), og på den andre siden av en 
arealdel (overordnet arealplan og regulerings-
plan). Planhierarkiet og samhandlingen mellom 
de forskjellige delene vises i etterfølgende 
skisse. «Iverksetting» kan i dette tilfellet 
defineres som kommunestyrets bestilling til 
rådmannen gjennom årsbudsjettet. 
  

Kommuneplane
ns arealdel

Kommuneplanen
s samfunnsdel

   ↑  ↕                 ↕                                      

              

Reguleringsp
lan

  

Handlingsprogr
am/Øk.plan

↕                   ↕ 

              

Iverksetting

KOMMUNAL PLANSTRATEGI                       

Utviklingstrekk - utfordringer
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5 VISJON 
Kommunens oppgave består i å utvikle levende 
lokalsamfunn som gir innbyggerne gode 
muligheter til å ha et rikt liv. Samtidig skal 
kommunen levere best mulige tjenester til den 
enkelte. 

Enkelt å formulere, men krevende å 
gjennomføre. Dyrøy kommune har tidligere 
vedtatt følgende visjon og effektmål (være-
begrep) 
  

VISJON
«Dyrøy - den lærende kommune»

Dyrøy kommunes værebegrep skal være ledestjerner i hverdagen til 
alle ansatte
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6 UTVIKLINGSTREKK 
Iht. kommunal planstrategi er dette dokumentet 
utarbeidet for å beskrive utviklingstrekk i 
Dyrøy kommune, samt de utfordringer 
kommunen står ovenfor i de kommende år.  
 

0-19 år 20-45 år 46-67 år 68 + år
200

300

400

2015 2025

Befolkningsendring - 
aldersgruppert

Kilde: Konsekvensutredning Dyrøy 
 
Dyrøy har en jevn og sterk nedgang i folketallet 
over lang tid, med et fødselsunderskudd. På 
2000-tallet flatet dette noe ut, og i 2009 var det 
en markant økning i folketilveksten, noe som 
skyldtes færre døde og en positiv 
nettoinnflytting. Det vil sannsynligvis bli en 
videre nedgang i folketallet, uavhengig om man 
legger høy, middels eller lav nasjonal vekst til 
grunn for prognosene.  
 
Fra 1.1.2016 og fram til 2025 vil det ifølge 
prognoser være en total befolkningsnedgang i 
Dyrøy kommune på 71 innbyggere, fra 1158 til 
1087. I disse tallene er det tatt høyde for 
bosetting av 60 flyktninger i årene 2016-2019 
(justert til 55 etter vedtak i 2017). Dette er i 
tillegg til annen innvandring som man antar 
også vil skje i samme periode (6 hvert år). I 
etterkant av dette har regjeringen vedtatt at 
kommuner under 5000 innbyggere ikke får 
bosette flyktninger. Dyrøy har derfor ikke 
bosatt nye flyktninger etter 2017. 
 
Det er relativt mange som både flytter til og fra 
Dyrøy kommune hvert år. Analyser viser at det 
over tid blir færre innbyggere i alle 
aldersgrupper, foruten aldersgruppen 68+. 
Dette utviklingen gjelder for hele Midt-Troms 
som totalt øker folketallet med 3.000 fram mot 
2040, men veksten kommer i aldersgruppa 68 
og oppover. Dette ifølge en middels 
framskriving fra SSB. Midt-Troms hadde pr. 1. 
kvartal 2017 30558 innbyggere. I Dyrøy var 
folketallet ved utgangen av utgangen av 2017 
1165 personer, og per 2. kvartal 2018 1152. 

Tabell viser følgende tall for årene 2013-2017, samt 
pr. 2 kvartal 2018 
F.O: Fødselsoverskudd 
N.I: Nettoinnflytting 
F.V: Folkevekst 
 

6.1 Strategier  

7 FLYTTING 
Det er størst andel utflytting fra Dyrøy i 
aldersgruppen 20-32 år. Samme aldersgruppe 
flytter ut, som flytter inn. Unge folk er altså 
mest mobile. Nettoinnflyttingen i denne 
aldersgruppen er negativ. I Dyrøy flytter flest ut 
når de er 23 år. Innflytterne har en topp ved 
alder 26 år. Unge voksne er en viktig ressurs 
med tanke på frivillighet, idrettslag og trivsel og 
fritidsaktiviteter. Denne aldersgruppen ønsker 
vi derfor flere av.  
 
Undersøkelser viser at de viktigste motiver for 
å flytte til eller fra et område, er utdanning eller 
arbeid.  
 
Etterfølgende figur viser antall mennesker som 
har flyttet inn og ut av Dyrøy i perioden 2005-
2015. Figuren er fordelt på alder.  

Kilde: Konsekvensutredning for Dyrøy  

År 2013 2014 2015 2016 2017 pr. 2 kv. 18
F.O -13 -15 -6 -13 -10 -5
N.I -6 -2 10 -7 37 -8
F.V -19 -17 4 -20 27 -13

 God kvalitet i kommunale tjenester
 Tjenester rettet mot barn og unge skal 

prioriteres (skole, barnehage, kultur/fritid, 
forebyggende arbeid, psykisk helse)

 Tilrettelagte arealer for bedriftsetablering og 
boligbygging

 Godt informasjons- og omdømmearbeid
 Være bosettingskommune for flyktninger
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Flyttemønsteret viser at det er størst andel 
utflytting fra Dyrøy blant aldersgruppen 20-32.  
 
Det er relativ balanse mellom inn- og utflytting 
i kommunen. Sammenlagt nettoinnflytting i 
Dyrøy de siste ti årene er på minus 24 personer. 
Befolkningsnedgang skyldes primært netto 
fødselsunderskudd. 
 

7.1 Strategier  

 

8 KJØNN OG ALDERSBALANSE 
Folketallsutviklinga påvirkes av befolkningens 
kjønn og aldersbalanse. F.eks. vil et kvinne-
underskudd i årsklassene 20-39 år og/eller en 
høy prosentandel eldre mennesker, ofte gi et 
negativt fødselsoverskudd (flere døde enn fødte) 
Folkemengde, alders- og kjønnsbalanse i Dyrøy, 1. januar 

2018. Kilde: Statistisk sentralbyrå 
 
Tabellen viser at Dyrøy, i motsetning til mange 
andre distriktskommuner, ikke har et kvinne-
underskudd i de viktige «produktive» års-
klassene fra 30-39 år. Avviket er i årsklassene 
20-24 år der vi har 39 menn og 27 kvinner, og 
25-29 år der vi har 33 menn og 26 kvinner.   

Interessant er det også at vi i 1981 hadde 80 
kvinner pr. 100 menn i aldersgruppa 30-39 år. I 
1990 var denne differansen redusert til 87 pr. 
100 menn og i 2010 var det 105 kvinner pr. 100 
menn. Pr. 1.1 2018 var det 98 kvinner pr. 100 
menn i aldersgruppen 30-39. (45 kvinner og 46 
menn) 
 

Alder M K Totalt % 
0-4 år 21 19 40 3,43 % 
5-9 år 32 29 61 5,24 % 
10-14 år 33 27 60 5,15 % 
15-19 år 35 41 76 6,52 % 
20-24 år 39 27 66 5,67 % 
25-29 år 33 26 59 5,06 % 
30-34 år 22 22 44 3,78 % 
35-39 år 24 23 47 4,03 % 
40-44 år 31 35 66 5,67 % 
45-49 år 39 47 86 7,38 % 
50-54 år 33 32 65 5,58 % 
55-59 år 43 51 94 8,07 % 
60-64 år 53 44 97 8,33 % 
65-69 år 44 42 86 7,38 % 
70-74 år 51 41 92 7,90 % 
75-79 år 26 24 50 4,29 % 
80-84 år 20 20 40 3,43 % 
85-89 år 7 16 23 1,97 % 
90-94 år 1 9 10 0,86 % 
95-99 år 1 2 3 0,26 % 
100 år - 0 0 0 0,00 % 

 588 577 1165 100,00 % 
 

Kilde: SSB pr. 1. januar 2018 

8.1 Strategier     

 Tilgang på boliger for alle livsfaser, særlig 
satsing på leiligheter

 Tilrettelegging for stedsuavhengig arbeid og 
læring/studier

 Satsing på god infrastruktur; veg/bredbånd
 Etablering av flere private arbeidsplasser
 Delta på regionale samarbeidsarenaer som 

«Møt Midt-Troms»
 God kontakt med studenter og utflyttede 

Dyrøyværinger

 Styrke muligheten til kompetanseheving og 
videreutdanning her vi bor

 Være en attraktiv arbeidsgiver
 Sørge for varierte yrkesmuligheter og satsing 

på heltidsstillinger 
 Garantert barnehageplass
 Familievennlige boområder
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Arbeidsstyrke fordelt på alder

9 ARBEIDSSTYRKE OG 
FORSØRGELSESBYRDE  

Arbeidsstyrken fordelt på aldersgrupper viser 
en nedgang i arbeidsstyrken på 63 personer i 
løpet av de neste ti årene. Dette er en 
fremskrevet prognose fram til 2025. Størst er 
nedgangen i aldersgruppen 40-44 år, noe som 
forklares ved at det er få mennesker i 
aldersgruppen 30-39 år i dag. I denne prognosen 
er det tatt høyde for bosetting av flyktninger, i 
tillegg til annen innvandring.   
 
En relativt stor del av arbeidsstyrken vil tre ut 
av arbeidslivet i løpet av de neste ti årene. Dette 
kan potensielt øke forsørgelsesbyrden til 
kommunen. Dette er en indikator som viser 
hvor stor belastning som ligger på den 
yrkesaktive befolkningen. Dyrøy har en relativt 
stor forsørgelsesbyrde totalt, og den vil 
sannsynligvis øke i omfang. 

 
Kilde: Konsekvensutredning Dyrøy 

9.1 Strategier 

 
10 ARBEIDSMARKEDS-

INTEGRASJON OG PENDLING 
Arbeidsmarkedsintegrasjon er et mål for hvor 
godt arbeidsmarkedet i en kommune er integrert 
med arbeidsmarkedet utenfor. Dyrøy er godt 
integrert med arbeidsmarkedet i regionen, og 
har en plassering som muliggjør sysselsetting 
og bosetting på tvers av kommunegrenser. 
Kontorhotell, hurtigbåtanløp og vegstandard 
påvirker mobilitet og pendling.  

 
Det er tre ganger så mange som pendler ut av 
kommunen, i forhold til de som pendler inn. 
Pendlingen har vært konstant de siste ti årene, 
men kan påvirkes av næringsstrukturen i 
kommunen og arbeidsmarkedsintegrasjonen. 
 

 
 
I Dyrøy er det større netto utpendling enn 
innpendling, i perioden 2005 – 2015, der snittet 
for netto utpendling ligger på 155 personer. I 
2015 hadde kommunen en netto utpendling på 
148 personer, dette tilsvarer 29 % av den 
yrkesaktive befolkningen.  
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Inn- og utpendling i 
perioden 2005 - 2015

 
 
Kilde: SSB pr. 1. januar 2018 
 
 
 
 

 Forebyggende arbeid mot eldre 
(f.eks Sikker Senior), bidra til god 
fysisk og psykisk helse

 Bygging av seniorboliger i sentrum
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10.1 Strategier  

 
 
11 ARBEIDSLEDIGHET OG 

UTDANNINGSNIVÅ 
Arbeidsledigheten er lav. Den lå på 2,1 % i 2015 
(11 personer). Nivået har vært jevnt med de 
andre kommunene i Troms, og på 
landsgjennomsnittet, de siste fem år. For 
ungdom var tallet i 2015 litt høyere, 3,79 %.  
 
Utdanningsnivået i Dyrøy kommune er noe 
lavere sammenlignet med andre kommuner i 
Troms, og under landsgjennomsnittet. 
Utdanningsnivå bør passe med næringslivets 
behov for arbeidskraft. Det er også noe frafall 
fra videregående skole, dette er ikke gunstig for 
rekruttering og kompetansebehov i framtida. 
Frafall må forebygges allerede fra 
barnehagealder, og næringslivets og det 
offentliges behov for kompetanse må kartlegges 
og fokuseres gjennom hele utdanningsløpet.  
 
Tilrettelegging for utdanning (grunn/videre-
/etterutdanning) der folk bor er vesentlig for å 
heve kompetansenivået i befolkningen og være 
i stand til å tilby tjenester i det offentlige i 
framtiden. 
 

11.1 Strategier 

 
 
12 VEG OG INFRASTRUKTUR 
Et godt vegnett er en viktig forutsetning for 
bosetning og næringsutvikling. Kommunens 

trafikksikkerhetsplan ble vedtatt i 2010. Alle 
trafikksikkerhetsmessige tiltak i kommunen 
skal framgå av planen. De fleste tiltakene er det 
mulig å søke tilskudd til, men de må framgå av 
planen og den må være oppdatert. Planen 
omfatter også gangveier. 
 
Kommunen har i dag ca. 30 km kommunale 
veier hvor over 90 % er asfaltert. Avløps-
ledning står foran renovering. Ny drikkevanns-
kilde er ferdig utbygd etter planen, og utvidelser 
av nettet vurderes og planlegges iht. hovedplan 
for vann.  
Dyrøy kommune har gitt sin tilslutning til at 
Midt-Troms regionråd får gjennomført en 
mulighetsstudie som første ledd i prosjektet 
Veipakke Midt-Troms. 
 
Kommunen har et svært godt utbygd fibernett, 
tilgjengelig for alle husstander. Kommunen har 
stort fokus på velferdsteknologi, og ett av 
målene er at flere skal kunne bo hjemme så 
lenge de ønsker. Godt utbygd fibernett er en 
viktig forutsetning som muliggjør 
videreutvikling og legger til rette for bruk av 
avansert teknologi i helsetjenestene.  
 

12.1 Strategier  

 

13 BARN OG UNGE 
En god barnehage og skole er svært viktig for 
våre barn og unge og deres framtid. Vi skal 
bestrebe oss på å gi dem det beste. Et godt 
utdanningstilbud er også viktig for å beholde og 
rekruttere innbyggere. Det arbeides 
kontinuerlig med strategi for å øke kvaliteten i 
arbeidet og sikre barn og elever det beste 
læringsutbytte. I dette ligger det og 
nulltoleranse for mobbing og fokus på mestring 
og trivsel.  
 

 Beholde hurtigbåt og bedre bussrutene
 Gode veier
 Stimulere gründere
 Handle lokalt-holdning
 Styrke nærings- og utviklingskompetansen i 

kommunen

 Pakkeløsning for gjennomføring av lokale 
vegtiltak (Midt-Tromspakken)

 Kompetansehevings- og digitaliserings-
strategier

 Økt bruk av ny teknologi, blant annet i 
helsetjenesten

 Gjennomføring av hovedplan vann

 Gode overganger barnehage/grunnskole og 
grunnskole/vgs skole

 Kompetansekartlegging
 Styrke muligheten til kompetanseheving og 

videreutdanning her vi bor
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God kvalitet på innhold og læring er viktig også 
i et folkehelseperspektiv ettersom det er klare 
sammenhenger mellom læringsresultater, 
utdanningsnivå og helse. Gode uteområder er 
viktig, og her bør det kanskje utarbeides en plan 
for utbedringer av utearealene ved skolen. 
Arbeidet med gang og sykkelstier for at elevene 
lettere skal gå/sykle til skolen er startet.  
Barnehagen og skolens bygninger er relativt 
nylig restaurert og framstår som lyse, trivelige 
og funksjonelle. 
 
Kommunestyret har vedtatt nulltoleranse for 
mobbing og har som målsetting at våre elever 
skal ha bedre resultater enn gjennomsnittet ved 
nasjonale prøver. 
Både nulltoleranse for mobbing, god kvalitet på 
undervisning og ikke minst den sosiale læringen 
som foregår på skole og barnehage er med å 
styrke barn og unges psykiske helse. Gode 
uteområder, gang og sykkelstier samt 
muligheter for fritidsaktiviteter er med å 
forebygge overvekt. 
 
Godt miljø og trivsel både inne og ute, uteareal 
og mulighet for aktivitet og utvikling er alle 
med å styrke barn og unges fysiske og psykiske 
helse. Foreldres utdanningsnivå, at de har jobb, 
bolig og god helse er også faktorer som påvirker 
barnas helse.  
Det er viktig at Dyrøy kommune sikrer at barn 
og unge blir hørt i saker som angår dem. Ifølge 
folkehelseprofilen fra FHI angir en stor andel av 
10. klassinger at de ikke trives på skolen. Dette 
er satt fokus på gjennom arbeid med 
handlingsplan for trivsel.   
 
SSB sin framskrivning av antall 16-19-åringer i 
Dyrøy viser en halvering fra 2014 til 2030 (fra 
63 til 31 personer). Dette er svært alvorlig, og 
det må jobbes for å snu utviklingen. 
 

 
Tverrfaglig forum for barn og unge i Dyrøy 
består av flere faginstanser som jobber med 
barn og unge. 
 

13.1 Strategier 

Kultur 
For alle barn og unge vil et variert og 
tilgjengelig kultur- og fritidstilbud ha en stor 
betydning. Det er viktig å ha et mangfold av 
aktiviteter, også til de som ikke trives innenfor 
etablerte idretts- og musikktilbud. Både innhold 
og kostnad kan medvirke til at barn og unge 
faller utenfor.  
Dyrøy bruker kr. 2.873,- pr. innbygger på kultur.  
 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 
 
Tabellen viser at Dyrøy bruker 13,4 % av 
kulturbudsjettet på aktivitetstilbud til barn og 

 Det er en uttalt strategi å øke kvaliteten i 
arbeidet med barn og unge og sikre barn det 
beste læringsutbytte. I dette ligger det null-
toleranse for mobbing og fokus på mestring og 
trivsel. 

 Dyrøy kommune skal stimulere til kreativ lek 
og læring gjennom realfagsaktiviteter og godt 
utstyrte forskerrom inne og ute i barnehage og 
skole. Målet er at barn tidlig skal oppleve 
mestring og glede i forhold til matematikk og 
naturfag.

 Gode uteområder er viktige. Det skal 
utarbeides en egen plan i Dyrøy for utearealer 
for barn. Dette gjelder utearealer i barnehage, 
ved skolen og i sentrum. 

 Gang og sykkelveier i alle retninger ut fra 
sentrum/skole

 Jobbe målrettet for å bedre kvalitet og 
resultater i skolen

 Rekruttering av kompetansestillinger i 
barnehage og skole
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unge, 17,5 % til folkebiblioteket, 3,7 % til 
museer, 15,6 % til idrett, 5,1 % til kommunale 
idrettsbygg og idrettsanlegg og 25,1 % til 
kultur- og musikkskole. Vi har et svært godt 
tilbud i kulturskolen, og mange muligheter for 
fritidsaktiviteter. 
 
I kulturplanen for Dyrøy er det vedtatt fem 
overordnede mål/strategier for kulturlivet i 
Dyrøy kommune 
 

13.2 Strategier kultur 

 
Helse 
Helsestasjonen, skolehelsetjenesten og helse-
stasjon for ungdom er tjenester kommunens 
barn og unge har stor nytte av. Et god utbygd 
tjenestetilbud er helsefremmende og fore-
byggende ovenfor alle barn og unge og kan gi 
særskilt oppfølging når det er behov for det. Det 
er en økende andel unge som strever med sin 
psykiske helse. Dette er en utfordring 
kommunen må møte, og kommunens tilbud på 
dette området er svært viktig. 
Dyrøy har i flere år hatt fokus på «Tidlig Inn» - 
forebygging der fokus er på foreldrenes 
rusbruk, mors psykiske helse og forebygging-
/avdekking av vold i nære relasjoner. Dette er   
det også mye mer fokus på i den nye 
retningslinjen for helsestasjonen enn det har 
vært tidligere.  Forebygging rus, psykisk helse 
og vold/overgrep er ikke bare fokus på 
helsestasjonen, men også i skolehelsetjenesten. 
Det er viktig at dette jobbes med framover også. 
  
Overvekt er også en økende samfunns-
utfordring som vi har fokus på og jobber for å 
forebygge og redusere/behandle. Generelt kan 
en si at helsestasjonen de senere årene har fått 

flere og flere oppgaver, og at det er viktig at det 
er nok ressurser på helsestasjonen slik at det er 
rom for å jobbe forebyggende. Et godt tilbud på 
helsestasjonen kan spare kommunen for store 
utgifter i framtiden. Økning i helse-
stasjonstjenesten er et satsningsområde sentralt.  
 

13.3 Strategier helse 

 
Ungdomsråd 
Dyrøy Ungdomsråd er etablert og det jobbes 
kontinuerlig med å medvirke og blir inkludert i 
prosesser. Dyrøy Ungdomsråd er også delaktig 
i det regionale ungdomsrådet i Midt-Troms. 
Ungdomsrådet har jevnlige møter hvor de 
diskuterer saker og innspill samtidig som man 
snakker om hvilke aktiviteter/arrangement som 
ungdomsrådet kan gjennomføre for barn og 
unge i kommunen. Et fremtidig mål i Dyrøy 
Ungdomsråd er å skape en god strategi for 
rekrutering til ungdomsrådet.   
 
Dyrøy kommune har satset på barn og ungdom 
ved å bruke midler samt personell som skal 
tilrettelegge for aktiviteter og skape trivsel og 
trygghet hos barn og ungdom som vokser opp i 
kommunen. Ungdomsarbeidet som gjennom-
føres skal skape gode verdier, holdninger og et 
godt aktivitetstilbud som alle kan delta på. 
Ungdomsarbeidet har stort fokus på 
forebyggende arbeid gjennom aktivitetene.  
 

13.4 Strategier ungdomsråd 

 

14 VOKSNE 
Kommunens andel eldre øker. For å 
opprettholde et trygt og velfungerende lokal-
samfunn er det viktig at kommunen som 
tjenesteyter har et godt helsetilbud. For å lykkes 
i å opprettholde et omsorgsnivå som sikrer at de 
eldre og gamle i kommunen vår kan oppleve 
trygghet og et tilstrekkelig hjelpetilbud, er det 

 Tettere samarbeid med ungdomsrådet 
og etablering av mer regional 
samhandling

 I Dyrøy skal vi satse på kultur for å skape 
trivsel og god folkehelse.

 Kulturlivet i Dyrøy skal være for alle.
 Den frivillige virksomheten skal gjennom 

lag, foreninger og menighet prioriteres, 
stimuleres og støttes.

 Kulturtilbudet skal speile kulturarven, 
styrke lokaltilhørigheten og samtidig være 
nyskapende og synlig.

 Øke satsingen på kunst.

 God helsestasjon/skolehelsetjeneste
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viktig å legge til rette for at eldre og gamle kan 
leve og bo utenfor sykehjem så lenge som mulig. 
Viktige stikkord for å lykkes i et slikt arbeid kan 
være tilgjengelige og trygghets-fremmende 
nærmiljø, aktivitetstilbud, hjemme-baserte 
rehabiliterings-, pleie- og omsorgs-tjenester og 
andre trygghetsskapende og avlastende tiltak. 
Virkemidler vil være tidlig intervensjon i form 
av tidlige hjemmebesøk med kartlegginger av 
ønsker og boforhold samt større grad av 
pasientmedvirkning gjennom samarbeid med 
eksisterende råd, utvalg og organisasjoner. 
Opprettelse av pasient- og brukerråd vil stå 
sentralt i dette arbeidet. 
 
Utfordringene i forhold til demografisk 
utvikling i kommunen tilsier at kommunen må 
jobbe smartere, i dette inngår bruk av ny 
teknologi der denne kan være til hjelp for 
innbyggerne. Men det viktigste elementet vil 
være at vi bruker våre faglige ressurser der de 
trengs. Større grad av tverrfaglig samarbeid og 
helhetlig planlegging vil være avgjørende for 
kommunens utvikling av et godt tjenestetilbud. 
 
I løpet av årene som kommer vil det komme 
flere krav om tilgjengelig faglig kompetanse 
som kommunen skal imøtekomme. I denne 
prosessen vil kommunen måtte vurdere ulike 
strategier og samarbeidsformer. 
 
Det er viktig å legge til rette for sosiale 
møteplasser, fysisk aktivitet og andre 
folkehelsetiltak slik at framtidige helse-
utfordringer kan reduseres. Frivillige lag og 
foreninger, idrettslag og kulturvirksomheter er 
en ressurs på dette området og bør være 
samarbeidspartnere for kommunen. 
 
Dyrøy omsorgssenter er nøkkelen i mye av 
arbeidet opp syke og eldre. Her har vi høyt 
faglig nivå og innbyggerne er sikret gode 
tjenester. 
 
Kommunen har utmerket seg med flere 
prosjekter, bl.a. kultursykepleie og samhand-
lingsreformen. 
 
Utdanning  
Etterfølgende tabell viser høyeste fullførte 
utdanningsnivå i Dyrøy.  
 

 
 
Kilde: SSB pr. 1.1 2018 
 
  Tabellen viser at 323 personer (33,58 %) har 
grunnskole som høyeste fullførte utdannelse, 
426 personer (44,28 %) videregående skole, 
185 personer (19,23 %) universitet/høgskole 
kort (mindre enn 4 år), 24 personer (2,49 % 
universitet/høyskole lang (mer enn 4 år), og 4 
personer (0,42 %) uoppgitt/ingen utdannelse. 
 
Samhandlingsreformen 
Det som for mange større kommuner er en 
utfordring, å ta imot utskrivningsklare pasienter, 
har for Dyrøy sin del ikke vært et problem. 
Kommunen har oppfylt sine forpliktelser i så 
måte, og har løst sine oppgaver. Nøkkelen 
ligger i et godt inter-kommunalt samarbeid, der 
intermediær-avdelingen i Lenvik har vært en 
viktig buffer mellom kommuner og 
helseforetak. Avdelingen sikrer god medisinsk 
vurdering og behandling av pasientene. De blir 
enten videresendt til sykehus, eller behandling 
iverksettes og de returneres til kommunen når 
situasjonen er avklart. 
Reformen legger også opp til et sterkt fokus på 
forebygging, på å understøtte pasientens 
egenmestring, på tidlig intervensjon og at det er 
tilgang på gode lavterskeltilbud. Dette er 
oppgaver som i stor grad ligger under 
kommunens ansvar i dag, men som må 
videreutvikles. 
 
Vi samarbeider med Lenvik, Sørreisa og 
senjakommunene i dette arbeidet og vil ha felles 
tjenestetilbud som f.eks. Distriktsmedisinsk 
senter på Finnsnes (DMS). 
 
Utfordring: Senja kommune realiseres i 2020, 
samarbeidsavtaler er sagt opp, og den videre 
samarbeidsformen må jobbes med. 
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Den forventede veksten i behov for en samlet 
helsetjeneste skal i størst mulig grad skje i 
kommunene gjennom: 
 
 Faglig fokus med vekt på tverrfaglig 

samarbeid 
 Pasient- og brukermedvirkning med 

tidlig intervensjon 
 Moderne arbeidsmetoder og 

hjelpemidler 
 Interkommunalt samarbeid 

 

14.1 Strategier  

15 FOLKEHELSE OG FRIVILLIG 
SEKTOR 

 
Frivillig sektor 
Folkehelse er befolkningens helsetilstand og 
hvordan den fordeler seg i befolkningen. 
Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å 
påvirke faktorer som direkte eller indirekte 
fremmer befolkningens helse og trivsel, 
forebygger psykiske og somatiske lidelser. 
Helse er i stor grad påvirket av levevaner og 
samfunnsforhold, fysisk aktivitet, kosthold, 
tobakk, rusmidler, ulykker og skader. 
 
Vi har i Norge i dag en frisk befolkning sett i et 
globalt perspektiv. Likevel har vi utfordringer. 
Det blir flere eldre, flere har kroniske og 
sammensatte lidelser og det er økende sosiale 
forskjeller. Samhandlingsreformen skal bidra til 
forebygging, tidlig innsats og reformen gir 
kommunen større ansvar for innbyggernes helse.  
 
Dyrøy kommune har iverksatt mange gode 
tiltak som fungerer godt innenfor folkehelse-
arbeidet. Utfordringen er å sikre en stabil drift 
og øke tiltakene i volum. En av de største 

utfordringene er at hverdagsaktiviteten er svært 
redusert. Å bidra til fysisk aktivitet vil være et 
sentralt virkemiddel. Gode uteområder, trygge 
skoleveier, funksjonelle idrettsanlegg, merking 
av turløyper og fysiske aktiviteter for ulike 
aldersgrupper vil stimulere til dette. Helse er i 
stor grad påvirket av levevaner og i denne 
sammenhengen vil også nettverk, kosthold, 
tobakk og rus være viktige faktorer. 
 
Kommunen har egen fysioterapeutstilling og 
ruskoordinator som begge skal utøve tiltak i det 
forebyggende arbeidet. Folkehelsearbeid er 
sektorovergripende, og derfor ikke 
hensiktsmessig å utarbeide en egen 
folkehelseplan. Kommunens ansvar for 
folkehelse må framgå av samfunnsdelen i 
kommuneplanen, og folkehelseperspektivet bør 
prioriteres i kommunens planer på alle områder. 
 
Frivillig sektor 
Kultur, idrett og frivillighet gjør samfunnet vårt 
rikere. Dyrøy kommune skal gjøre det vi kan for 
at kultur i vid forstand skal vokse og gro i vår 
kommune. Vi vet at dette gir oss alle mulighet 
til å øke vår livskvalitet gjennom meningsfylte 
aktiviteter. Sosial isolasjon og manglende støtte 
fra sosialt nettverk øker risikoen for psykiske og 
somatiske helseproblemer. Deltakelse i frivillig 
arbeid forsterker en persons sosiale nettverk og 
skaper en buffer mot stress, som igjen reduserer 
risikoen for sykdom. Kommunen er avhengig 
av frivillig sektors innsats, for eksempel for 
aktivisering av barn og unge. Lag og 
foreningers rammevilkår er derfor viktig i et 
folkehelseperspektiv. 
 
Frivillig arbeid har stor egenverdi og er i seg 
selv helsefremmende. Den frivillige aktiviteten 
i Dyrøy er stor. Det er flere ulike organisasjoner 
og aktiviteter for alle aldersgrupper.  
 
Kommunen samarbeider med frivillige 
organisasjoner på mange områder. Arbeidet bør 
styrkes og utvikles. I dette arbeidet vil 
Frivilligsentralen være viktig og ha avgjørende 
betydning.  
 

Planer som må arbeides med:
NY:
 Overordnet Helse- og omsorgsplan

Rulleres:
 Rus/psykiatriplan
 Demensplan
 Kriseplan
 Kompetanseplan
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15.1 Strategier  

 
16 NÆRINGSLIV, FISKE- OG 

LANDBRUK  

 
Næringsstrukturen i Dyrøy fordelt på syv 
hovedkategorier – målt i antall sysselsatte, for 
årene 2005, 2015 og 2025 viser:  

Dyrøy kommune har en stor offentlig sektor, 
ikke ulikt sammenlignbare kommuner i Norge. 
Sysselsatte i offentlig sektor har vært stabil 
siden 2005. Ifølge prognosen anslås det en 
økning på 16 % av sysselsatte innen offentlig 
sektor. 
 
Kommunen har de siste ti årene opplevd 
sysselsettingsvekst innen industri og 
bergverksdrift, en økning på 63 %. I følge 
prognosen vil veksten fortsette frem til 2025, 
men da noe redusert. Økningen skyldes trolig 
vekst på Demas A/S som driver med produksjon 
og konstruksjon av elektriske tavler. Dette er 
den største enkeltaktøren som sysselsetter flest 
mennesker i Dyrøy, utenom kommunen.  
 

Det har vært nedgang innen næringskategoriene 
«jordbruk, skogbruk og fiske», «finans og 
forretningsmessig tjenesteyting» og «vare-
handel, hotell og restaurantvirksomhet». 
Prognosene for sysselsetting frem mot 2025 
ansees som usikre, og er potensielt i overkant 
positiv i forhold til historiske data. 
 
Etableringstakt er en viktig indikator på 
optimismen i næringslivet. Andelen nye 
bedrifter var tre ganger så stor i 2016 som i 2015, 
og den høye etableringstakten holdt seg oppe 
også i 2017. Det er et godt tegn. 
 
Hovedmålet er et variert næringsliv. Generelt 
består næringslivet i Dyrøy av små foretak, 
primært enkeltmannsforetak og virksomheter 
under 5 ansatte. Unntakene er Demas og 
Dyrøymat som er store bedrifter. I denne 
kategorien finner man også sjømatnæringen, 
hvor både Akvafarm, Nordlaks, Salaks og 
SalMar Nord har produksjon og lokaliteter i 
kommunen.    
  
Bedriftenes marked varierer. Noen opererer 
fullt ut på det lokale markedet mens andre har 
hele landet og Europa som marked. Som for 
resten av næringslivet i distriktene tyder alt på 
at kunnskap vil bli avgjørende for 
konkurranseevnen/overlevingsevnen. Det 
potensial vi har ved å være en lærende 
kommune må utnyttes i dette kunnskapsbildet, 
bl.a. i forhold til høykompetansearbeidsplasser. 
Dyrøy har potensial for vekst innenfor flere 
næringer (se avsnitt om VOX). Kommunen har 
en viktig oppgave som samarbeidspartner og 
tilrettelegger i arbeidet for å beholde 
eksisterende bedrifter og i arbeidet for nye 
etableringer. Her er det viktig å spille på 
eksisterende næringsliv. Her finnes kompetanse 
og ressurser som vil være viktig for videre 
arbeid og utvikling i Dyrøy. 
Fiske 
Dyrøy var fram til 70-tallet et typisk «fiskar-
bondesamfunn» dominert av fiske og landbruk 
samt bygg og anlegg. Fram til i dag er 
aktiviteten i primærnæringene blitt kraftig 
redusert. Antall yrkesaktive fiskere (blad B) 
økte opp på 90-tallet for deretter å gå kraftig 
tilbake. Det samme forholdet kommer også til 
syne når det er snakk om antall fartøy registrert 
til yrkesfiske. I dag er flere oppdrettsanlegg 
lokalisert i kommunen. 
 

 Tverrfaglig og tverretatlig fokus på folkehelse
 Systematisk samhandling av de frivillige 

ressurser i kommunen gjennom frivillighets-
sentralen

 Rullering av kulturplanen. I dette arbeid 
inkluderes friluftsplan, idrett og fysisk 
aktivitet, anleggsoversikt, kulturminner mv.  
samt naturopplevelser

 Systematisere folkehelsearbeidet gjennom 
frisklivssentralen

 Stimulere frivillig aktivitet gjennom fri-
villighetssentralen, folkehelse og aktivitets-
støtte. 
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Fiskere som har fiske som hovedyrke har i 
tidsrommet 1985 til 2017 blitt redusert fra 54 til 
fem fiskere. 
Fiske som hovedyrke 
Kommune 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 20171)

Salangen 9 5 6 5 5 4 3 1

Målselv 10 8 7 7 5 4 1 2

Sørreisa 44 33 26 18 17 11 12 17

Dyrøy 54 46 30 14 12 10 5 5

Tranøy 63 61 52 32 22 27 13 16

Torsken 131 123 107 81 55 40 30 27

Berg 110 87 73 54 47 40 25 22

Lenvik 436 424 302 259 193 191 169 165

Totalt 857 787 603 470 356 327 258 255

Kilde: Fiskeridirektoratet

1) Foreløpige tall per 14.02.2018. 

 
Registrerte fiskefartøy har i samme tidsrom blitt 
redusert fra 77 til 5. Dette fremgår av etter-
følgende tabell: 
 
Registrerte fartøy  
Kommune 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 20171)

Salangen 30 9 10 3 2 2 1

Målselv 26 18 15 9 2 1 1

Sørreisa 20 14 16 7 7 4 10 15

Dyrøy 79 54 55 14 4 5 4 5

Tranøy 126 124 97 79 21 10 10 11

Torsken 242 211 184 167 62 36 35 30

Berg 177 124 90 76 53 39 34 28

Lenvik 471 301 224 201 164 123 101 96

Total 1 171 855 691 556 315 220 196 185

Kilde: Fiskeridirektoratet

1) 2017 er foreløpige tall per 21.02.2018.

 
16.1 Strategier fiske 

Landbruk 
Landbruket har gjennomgått store struktur-
endringer i perioden 1998-2018 noe som 
fremgår av etterfølgende tabeller. 
Det har vært en dramatisk nedgang i antall 
geitebruk i perioden 1988-2018 fra 6 til 1 bruk, 
og en reduksjon i antall liter fra 314.850 til 
72.913. 
I samme perioden har det vært en halvering i 
antall liter kumelk, og der antall bruk er redusert 
fra 24 til 4 stk. Det er likevel positivt at færre 
bruk i dag produserer mer effektivt.  

Det er også positivt at antall vinterfora sau og 
sau og lam på beite har økt i tidsrommet 1998-
2017, selv om antall bruk er halvert.  
I 1998 var det 16 bruk som produserte potet. I 
dag er det ingen igjen. Dette synliggjør samtidig 
et potensiale for de som ønsker å satse på denne 
næringen da vi har arealer til disposisjon og 
mottak gjennom Tromspotet AS på Silsand som 
etterspør disse produktene.  Landbruket er 
viktig for sysselsettingen i kommunen, og ikke 
minst for den lokale merkevaren Dyrøylam. 
Landbruket står for betydelig verdiskapning og 
er viktig for bosettingsmønsteret og ivare-
takelse av kulturlandskapet. Matproduksjonen 
er viktig, og muligheten til å få tak i kortreist 
mat er en verdi i seg selv. Det er derfor viktig å 
legge til rette for å opprettholde og øke 
sysselsettingen i landbruket. 
 
Utviklingen av melkekvoter og antall bruk i 
Dyrøy har i perioden 1988-2018 vært:  

  1988 1998 2008 2018 

G 6 314 850 6 282 850 2 99 780 1 72 913 

K 24 1 144 179 16 916 751 7 739 545 4 508 335 

T 30 1 459 029 22 1 199 601 9 839 325 5 581 248 
Forklaring:  
G: Geitmelk, K: Kumelk, T: Totalt 
2 kolonne: Antall bruk, 3 kolonne: Antall liter 
 
Utvikling av dyretall og antall bruk har i 
perioden 1998-2017 vært:  
Husdyr 1998 2008 2017 

Melkeku 12 125 6 100 4 68 

Ammeku 2 16 1 6 1 24 

Øvrig storfe 14 251 9 180 6 141 

Melkegeit 3 329 1 94 1 96 

Vinterfora Sau 19 1162 12 1456 10 1528 

Sau og lam på beite 19 2692 12 3282 9 3363 

Mink/Ilder 0 0 1 30 0 0 

Blå/sølvrev 3 306 1 165 0 0 
Forklaring:  
Tabellen viser antall bruk og antall dyr i perioden 
 
Utvikling i areal og antall bruk: 

  1998 2008 2017 

Bær 0 0 1 1 0 0 

Potet 16 160 3 82 0 0 

  1998 2008 2017 

Areal i drift 42 6486 23 5944 16 4662 
Forklaring: 
Tabellen viser antall bruk og antall dekar 

 Legge til rette for lokalt fiskemottak
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16.2 Strategier landbruk 

 
Handel 

 
Tabellen viser at Dyrøy kommune har en stor 
handelslekkasje til omkringliggende kom-
muner. I størst grad antas dette være til Lenvik, 
som har ca. 4 ganger så stor handel pr. 
innbygger som Dyrøy.   
 
Byregionprogrammet 
Samfunnsanalysen i Byregionprogrammet har 
to hovedkonklusjoner: 
 

 Innenfor flere næringer er det stort potensial 
for fremtidig økonomisk vekst i Midt-Troms. 
Den mest åpenbare er sjømat.  

 For det andre står Midt-Troms overfor ei stor 
utfordring når det gjelder mangel på 
arbeidskraft.  

 
Dyrøy ligger i en region med 30000 innbyggere 
og store demografiske utfordringer. Dyrøy 
kommune må jobbe med strategier for vekst i 
næringsliv og posisjonere seg for å ta sin del av 
veksten som kommer i regionen. Vi må bli 
bedre på kobling mot «vår» by. Det er viktig å 
være bevisst byens funksjon for omlandet og 
regionens næringsmessige potensial. 

 
Selv om det blir befolkningsvekst i regionen, vil 
ikke veksten komme i yrkesaktiv alder. Antall 
eldre øker, mens andelen unge blir færre. Det 
handler ikke bare om antall personer, men også 
om hva slags kompetanse arbeidstakerne har. 

Uten gode strategiske grep, kan 
framtidsutsiktene for denne regionen være 
alvorlige. Underdekningen vil kunne ramme 
næringsliv og alle andre samfunnssektorer. 
 
Kunnskap blir en stadig viktigere innsatsfaktor 
for bedriftene i Midt-Troms, som også må 
konkurrere med andre vekstregioner om 
arbeidskraften. Et godt regionalt samarbeid og 
en klar kunnskapsorientert tilnærming kan vise 
seg avgjørende i videre utvikling.  
 
I regionen er det et relativt stort negativt 
flytteoverskudd i perioden fra 2000 fram til 
2014. Fra 2008 har dette bildet endret seg. Det 
er et lite flytteoverskudd først og fremst skapt 
av økende innvandring, mens det innenlands 
stort sett har vært netto utflytting. I hele 
perioden fra 2000 frem til 2014 har det vært 
fødselsoverskudd, men fødselsoverskuddet er 
mindre de siste årene (fra 2008 – 2014). I nær 
fremtid må regionen ta stilling til hvordan man 
skal jobbe med integrering og inkludering, for å 
beholde innbyggere og tiltrekke seg nye, fra 
inn- og utland.  
 
Midt-Troms er en kompakt region med stor 
arbeidspendling mellom de ulike kommunene. I 
praksis er regionen en felles bo- og 
arbeidsregion. Mer enn hver fjerde arbeidstaker 
i Midt-Troms (28, 8 prosent) bor i én kommune 
og jobber i en annen. Kommunenes nærings- og 
utviklingsplaner gjenspeiler dette i liten grad. 
Her er det et stort potensial for bedre samspill.  
 
Unges medvirkning i samfunnsanalysen, i valg 
av strategier og tiltak for fremtiden, og i 
gjennomføring av disse er avgjørende for 
regionens vekstkraft. I 2014 var det 1653 
ungdommer i alderen 16-19 år i Midt-Troms, 
mens SSB i sin framskriving forteller at antallet 
i 2030 vil være nede i 1.490, altså en nedgang 
på ca. ti prosent. Dette er en utvikling som også 
de unge finner urovekkende.  
 
Å etablere et regionalt ungdomsråd og 
tydeligere ungdomsmedvirkning i utviklings-
arbeid, vil være viktig i plan- og utviklings-
arbeid i regionen.  
 
Oppsummert synliggjør samfunnsanalysen at 
byregionen Finnsnes med sitt omland har 
potensiale for vekstkraft i et fremtidsperspektiv. 
Arbeidsplasser og vekst som skapes i tiden som 
kommer må kobles med strategiske, helhetlige 

 Satse på kortreist mat
 Legge til rette for å opprettholde og øke 

sysselsettingen i landbruket
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grep for rekruttering og integrering av 
kompetent arbeidskraft. 
 

Regional næringsplan 
Senja Næringshage har laget en felles regional 
næringsplan for Midt-Troms i samarbeid med 
Byregionprogrammet og de åtte kommunene i 
regionen.  
Målet med en regional næringsplan er å ta ut 
potensialet for vekst i Midt-Troms gjennom: 
 

• Å forene kreftene i regionen og hente ut det 
store potensialet innenfor de definerte 
satsingsområdene sjømat, reiseliv og 
forsvar. 

• Å bygge et attraktivt og sterkt bo- og 
arbeidsmarked i mellom byene i nord og 
sør i fylket. 

 
Midt-Troms er en sterk og spennende 
næringsregion med store vekstmuligheter. Med 
utgangspunkt i samfunnsanalysen og 
delrapportene er det i Byregionprogrammet 
definert tre satsingsområder for den regionale 
næringsplanen; Sjømat, reiseliv og forsvar.  
 
I tillegg omhandler planen sentrale utfordringer 
for regionen knyttet til kompetanse og 
rekruttering/integrering. Det er definert en 
rekke tiltak innenfor hver av disse områdene 
som Dyrøy skal jobbe sammen med regionen 
for å realisere. 
 
Et viktig virkemiddel for vekst i regionen vil 
være å videreutvikle eksisterende utdannings-
tilbud, og utvikle nye tilpassede tilbud i tett 
dialog med næringslivet og offentlig sektor. 
 

16.3 Strategier Reg næringsplan 

 

Næringsmessig omstilling 
Dyrøy kommune har fått status som 
omstillingskommune av Troms fylkes-
kommune som har bevilget inntil tre millioner 
kroner til strategi- og forankringsfasen, samt år 
1 (2018) i omstillingsarbeidet.  
 
Næringslivet i Dyrøy er ensidig og 
konkurranseutsatt. I tillegg er det stor andel 
sysselsetting innen offentlig sektor – over 50 %. 
Dette gjør kommunen særlig sårbar i forhold til 
næringsmessige endringer. I tillegg er det 
aldrende befolkning, stor utpendling, 
befolkningsnedgang grunnet fødselsunder-
skudd og netto utvandring samt lavt 
utdanningsnivå. 
 
Det som i utgangspunktet framstår som de mest 
interessante mulighetene for Dyrøy er: 

 Naturgitte fordeler knyttet til naturen 
og havet/sjøen 

 Beliggenhet og kommunikasjoner 
 Eksisterende næringsliv, særlig knyttet 

til matproduksjon innen både blå og 
grønn sektor, og industri  

 
Omstillingsplanen med handlingsdel er 
utarbeidet basert på en utviklingsanalyse 
gjennomført av innovasjonsselskapet Proneo 
AS. Målsettingen med omstillingsarbeidet er 
nye arbeidsplasser og økt verdiskaping i Dyrøy.  

Et utvalg av strategier for regionen 

 Videreføre og utvikle entreprenørskaps-
arbeidet i skolen.

 Styrking av ung medvirkning
 Felles omdømme og rekrutteringsarbeid 
 Utvikle studiesenteret på Finnsnes til å bli et 

studiesenter for hele Midt-Troms.
 Arbeide for å sikre nok lærlingeplasser
 Styrke energiforsyning, felles rullering av 

kystsoneplan og andre planer, utbedring av 
veger/infrastruktur, utvikling av Bardufoss 
Lufthavn m.m. For nærmere info. henvises 
til Regional næringsplan for Midt-Troms 
2018-2022.
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16.4 Strategier omstil l ing 

 

17 BOLIG 
Disse vedtatte punktene skal være retnings-
givende i boligpolitikken og i arbeidet for å bli 
en bedre bokommune: 
 
Kommunen har i dag mange ledige, regulerte 
boligtomter spesielt i sentrum.  Iht. SSB – 
kommunefakta var det pr. 1.1 2017 i Dyrøy 586 
eneboliger, 5 leiligheter og 218 hytter. Det var 
1,96 beboere pr. husholdning. 31,9 % bor på 
landbrukseiendom og 7,1 % bor trangt 
(Personer som bor i husholdninger der: 1. Antall 
rom i boligen er mindre enn antall personer eller 
én person bor på ett rom, og 2. Antall 
kvadratmeter er under 25 kvm per person). 87,4 
% bor i selveierleilighet og 12,6 % leier bolig. 
 

Bygningstyper, antall pr 01.01.18 Antall
Enebolig 348
Enebolig med hybel/sokkelleilighet 16
Våningshus 169
Tomannsbolig/våningshus, vertikal-
/horisontaldelt 16

Rekkehus 17
Fritidsbolig 220
Helårsbolig/våningshus benyttet som 
fritidsbolig 235

 
 
Mye tyder på at Dyrøy har et boligtilbud som 
ikke i tilstrekkelig grad tilfredsstiller bolig-
søkernes ønsker og behov for bolig i ulike 
livsfaser. Det er tilsynelatende nok boligmasse, 
men dårlig sirkulasjon i markedet og mange 
boliger som blir brukt som fritidsboliger. Det er 
også lite nybygging, til tross for mange 
stimuleringsordninger. De som ønsker noe 
annet enn enebolig, har få valgmuligheter. 
 
Et fint sentrum er også viktig, og dette arbeidet 
er startet planmessig. Dette vil øke bolyst, 
aktivitet og trivsel. 
 

17.1 Strategier   

 

 
18 MILJØ, ENERGI OG 

BÆREKRAFT 
Langsiktighet, bærekraft og miljøhensyn skal 
ivaretas i all arealplanlegging. Det er utarbeidet 
kommunal miljø- og energiplan med 
langsiktige mål for reduksjon av utslipp av 

 Dyrøy kommune skal være en god bo-
kommune for både heltids- og deltids-
innbyggere.

 Dyrøy kommune skal spesielt legge til rette 
for unge nyetablerere.

 Dyrøy kommune skal ha et velfungerende 
boligmarked med en blanding av private og 
offentlige boliger for enhver livsfase, det vil 
si boliger av ulik type og størrelse.

 Dyrøy kommune skal oppfylle kravet om 
tilrettelegging for de grupper som har krav 
på kommunal bolig.

 Det private markedet i Dyrøy kommune skal 
stimuleres til å bygge, eie og leie ut boliger.

Utviklingsanalysen foreslår følgende 
prioriterte innsatsområder for 
omstillingsarbeidet i Dyrøy:
 Havbruksnæring og 

leverandørindustri rettet mot 
havbruksnæring 

 Opplevelsesnæring – 
reiselivsutvikling basert på natur, 
kultur og mat 

 Eksisterende næringsliv – videre 
utvikling og knoppskytinger

 Sentrumsutvikling – utvikling av 
attraktivitet i sentrum 

 Den direkte effekten av omstillingsarbeidet 
vil være realiseringen av hovedmålet på 25 
nye arbeidsplasser i en periode på 3 år. 

 Dette vil legge grunnlaget for ny vekst og 
optimisme, det vil føre til kompetanse-
utvikling og bolyst. Dyrøy vil bli mer 
attraktivt for etablering av nye bedrifter og 
legge grunnlaget for netto innflytting.
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klimagasser og mer effektiv energiutnyttelse i 
kommunen. Der det er naturlig søkes samarbeid 
med andre kommuner i regionen. Dyrøy 
kommune varmer sine bygninger opp med 
biofjernvarme. 
 
I kommuneplansammenheng skal hver 
kommune utarbeide en miljø- og energiplan, jfr. 
nasjonale forventninger, KR 24.juni 2011 og 
statlige planretningslinjer (SPR). 
Slike planer skal vurderes minst hvert 4. år. 
 
I kommunestyremøte 30.01.12 ble det vedtatt 
temaplan for Energi og Miljø. Denne planen ble 
utarbeidet og senere godkjent i overen-
stemmelse med Enovas retningslinjer. Iht. 
denne planen er det vedtatt følgende fem 
hovedsatsningsområder: 
 

18.1 Strategier  

 

19 SAMFUNNSSIKKERHET OG 
BEREDSKAP 

Kommunen skal være godt forberedt på å takle 
uønskede hendelser og krisesituasjoner. Dyrøy 
kommune har våren 2018 fått utarbeidet en 
helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Dyrøy 
kommune som er sendt på høring 
 
Det må i denne planen være tydelig hvem som 
er leder, at det gis god opplæring, for eksempel 
krav til gjennomføring av nettkurs om 
psykososialt krisearbeid, jevnlige møter i det 
psykososiale kriseteamet.  
 

19.1 Strategier  

 

20 LOKALDEMOKRATIETS 
STATUS 

Den demokratiske utfordringen handler om å 
sikre høy deltagelse i lokalpolitikken og 
påvirkningskraft overfor de krefter som er med 
på å forme lokalsamfunnet. Kommunene må 
være styrt av politikere som har legitimitet og 
handlingsrom til å utøve lokalpolitisk skjønn. 
Sentrale spørsmålsstillinger er:  
 

➢ Oppfattes lokalpolitikken som attraktiv og 
tillitsvekkende – og dreier den seg om de 
viktige spørsmålene?   

➢ Hva vet vi om innbyggernes oppfatninger 
om lokal politikk og tjenester, og hva 
påvirker politisk deltagelse?  

➢ Hvor stort er handlingsrommet for 
lokalpolitisk styring? 
 

Videre kan en stille spørsmål ved om 
lokalpolitikken er blitt rikspolitikk utøvd på 
lokalplanet. Dvs. har vi for mye lovregulering 
og rettighetsstyring, og for lite styring basert på 
lokalt skjønn? 
 
Dyrøy har høyere valgdeltakelse enn 
sammenlignbare kommuner og landet for øvrig. 
 

20.1 Strategier 

  

 Oppgradere krise- og beredskapsplaner

 Fra ensidig energiproduksjon til distribuert 
generering. 

 Miljø
 Energieffektivisering
 Teknologiutvikling
 Næringsutvikling

 Opprettholde ungdomsråd
 Web-TV fra kommunestyremøtene
 Folkemøter
 Åpen talestol
 Videreutvikle kommunens hjemmeside og 

kommunens bruk av sosiale media.
 SMS-varsling til innbyggere
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21 KOMMUNEN SOM 
TJENESTEYTER 

Statlige føringer og signaler peker i retning av 
en sterkere statlig detaljstyring av tjeneste-
produksjonen, som blir fulgt opp av et stadig 
sterkere tilsynsregime. Dette gjelder særlig 
innenfor de ”tunge” områdene oppvekst og 
helse/omsorg men også innenfor plan og 
byggesak.  
 
Staten overfører oppgaver til kommunene, og 
kombinert med en sterk rettighetslovgivning 
opplever kommunene ofte et gap mellom 
pålagte oppgaver, skapte forventninger og 
tilgjengelig økonomi. Kombinasjonen av at 
pressgrupper utfordrer kommunen ifht. lov og 
forskrifter, og statlige myndigheters kontroll-
/krav gjennom flere tilsyn, legger press på 
kommunens eget handlingsrom. Dette kan ofte 
ende opp i at kommunen blir «syndebukk» på 
vegne av nasjonale politikk, men også som 
«hoggestabbe» overfor egne innbyggere. 
  
En konsekvens av dette er at pendelen svinger 
tilbake til mer sentralisert og regionalisert 
styring på flere politikkområder, med den følge 
at kommunene kontinuerlig må vurdere sin 
organisering for å kunne tilpasse seg disse 
kravene.   
 
Flere og flere oppgaver som ved evt tilsyn må 
begrunnes faglig hvorfor man evt ikke utfører 
alle oppgavene – økonomi og lite ressurser er 
ikke godt nok argument for ikke å tilby tjenester 
til innbyggerne. 
 
Behov for langsiktig planlegging av tilbudet 
rettet mot barn og unge i kommunen. Satsing 
her gir ringvirkninger på de fleste andre 
områder i kommunen, samt forbygger «uhelse» 
og frafall i videregående skole, og kan på sikt 
utjevne sosioøkonomiske forskjeller. Det bør 
derfor være større fokus på barn og unge i de 
fleste deler av samfunnsplanen. 

 

21.1 Strategier:

 Delta aktivt i interkommunalt samarbeid
 Kommuneorganisasjon tilpasset arbeids-

oppgaver
 Motiverte medarbeidere
 Økonomisk handlefrihet
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 030 

Saksmappe: 2018/500 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 06.09.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Samlokalisering av arbeidsgiverkontroll i Midt-Troms 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 90/18 13.09.2018 
   

 

Vedlegg 
1 Samarbeidsavtale om Midt-Troms arbeidsgiverkontroll_20180815 
2 Samlokalisering av arbeidsgiverkontroll i Midt-Troms 
3 Saksframlegg Lenvik 

 

Saksopplysninger 
Arbeidsgiverkontroll er en lovpålagt oppgave kommunene utfører for Skatteetaten.  
Arbeidsgiverkontrollen i Bardu, Berg, Dyrøy, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy har vært 
ivaretatt ved en interkommunal ordning: Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll. Ordningen har pr i 
dag 2 ansatte med kontorsted i Sørreisa. Lenvik kommune har en egen arbeidsgiverkontroll med 
pr i dag 1 ansatt.  
 
Kommunene Berg, Torsken og Tranøy har sagt opp ordningen fra og med 1.1.2019.  
Framtidig organisering av arbeidsgiverkontroll for Midt-Troms kommunene ble tatt opp i 
administrativt råd den 7. mars 2018 i sak 12/18 hvor det ble fattet følgende vedtak:  
 

1. AR ber om at M-TAK vurderer å organisere sin tjeneste vha tjenestekjøp.   
2. Det vises til arbeidet med Senja 2020, og det bes om at det vurderes en samlokalisering 

av arbeidsgiverkontrolltjenesten for Midt-Troms kommunene.  
3. 18. og 19. juni (inkl. overnatting) avsettes til ekstramøte i AR hvor tema er organisering 

av kommuneoverbyggende tjenester i Midt-Troms sett i sammenheng med Senja 2020, og 
regionen totalt sett.  

 
Fellesnemda for Senja kommune har den 27. juni 2018 i sak 24/18 fattet følgende vedtak:  
Fellesnemnda slutter seg til anbefalingene om fremtidig organisering av M-TAK og at den fra 
1.1.2020 organiseres som et vertskommunesamarbeid med Senja kommune som vertskommune.  
 
Lenvik kommune ble anmodet til å utrede mulighet for samlokalisering av arbeidsgiverkontroll 
for Midt-Troms (M-TAK og Lenvik) til en felles løsning som skal gjelde i perioden 1.1.19 – 
31.12.19. 
 
Budsjett:  
Utarbeidet budsjettforslag for felles Midt-Troms arbeidsgiverkontroll for 2019 inneholder 
følgende forhold:  budsjett som ble laget for M-TAK for 2018 pluss 2,5 % lønnsøkning som 
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skal ivareta sentralt lønnsoppgjør (2 ansatte)  budsjett som ble laget for Lenvik kommune sin 
arbeidsgiverkontroll for 2018 pluss 2,5 % lønnsøkning som skal ivareta sentralt lønnsoppgjør (1 
ansatt)  utgiftsbudsjett økes med kr 85 000 for kursing og utstyr  utgiftsbudsjett reduseres med 
kr 55 000 for husleie og renhold. Beløpet trekkes direkte fra Lenvik kommune sin andel siden 
Lenvik kommune stiller kontorplasser til disposisjon.  lønnsbudsjett økes med utgifter for 1 
ytterlig ansatt i 100 % -stilling Dette med bakgrunn i at samlet arbeidsgiverkontroll vil med kun 
tre ansatte ha for lite ressurser i forhold til bl.a. antall bedrifter og krav på antall kontroller i 
Midt-Troms sammenlignet med andre ordninger f.eks. i Tromsø eller Harstad. Anbefalingen fra 
Skatt Nord er å ansette medarbeidere i full stilling med mulighet for tjenestesalg overfor 
utestående kommuner enn å ansette medarbeidere i deltidsstillinger. Det å jobbe med 
arbeidsgiverkontroll trenger god fagkunnskap og jevnlig oppdatering av kompetanse. Lykkes 
med å ansette en fjerde medarbeider, vil lønnskostnad til denne stillingen deles slik at Lenvik 
kommune står for 40 % og resterende 60 % blir fordelt til samarbeidskommunene etter 
kostnadsnøkkel. Salg av tjenester overfor utestående kommuner inngår som inntekt i regnskapet. 
Budsjett for 2019 er på kr 2.699.000, som for Bardu kommune utgjør kr 308.530,-. Dette er en 
økning i forhold til tidligere på kr 66 000,-, men rådmannen mener at dette er godt innenfor og 
vil gi oss en bedre tjeneste. Kostnadsfordeling: Lenvik kommune sin andel beregnes til å bli 
tilsvarende nåværende lønnskostnader pluss kostnader for en ytterlig 40 % -stilling fratrukket et 
beløp på kr 55 000 siden kommunen stiller husleie og renhold til disposisjon. Dette utgjør i sum 
et beløp på ca. kr 780 000. Kostnader utover kr 780 000 blir fakturert samarbeidskommunene 
etter en kostnadsnøkkel som tar utgangspunkt i antall bedrifter med a-melding i 2016. Denne 
kostnadsnøkkelen ble tidligere benyttet i Midt-Troms arbeidsgiverkontroll. I budsjettoversikten 
ovenfor er det tatt høyde for en ytterlig 4. ansatt. Lykkes man ikke med ansettelse, blir 
kostnadene redusert med lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter på kr 562 500. Lenvik sin andel 
tilsvarer kr 225 000 (40 %) og blir trukket fra kr 780 000. Resterende kr 337 500 (60 %) blir 
trukket fra beløpet pr kommune etter kostnadsnøkkel. 
 
For nærmere oversikt; se vedlagte saksfremlegg til Lenvik kommune, som inneholder komplett 
budsett og kostnadsfordeling  
 

Administrasjonens vurdering 
Både administrativt råd og Midt-Troms regionråd har vurdert å favorisere en samlokalisert 
arbeidsgiverkontroll i Midt-Troms med hensyn til fagmiljø, kompetanse og robusthet. 
Forutsetning for samlokalisering av arbeidsgiverkontroll i Midt-Troms er politisk tilslutning i 
alle kommunestyrene i Midt-Troms i løpet av høsten 2018. Saken ble fra Lenvik kommune sendt 
til samarbeidskommunene i august for politisk behandling. Lenvik kommune vil fra 1.1.2019 ta 
inn de ansatte fra nåværende Midt-Troms arbeidsgiverkontroll gjennom en 
virksomhetsoverdragelse i henhold til kap.16 i Arbeidsmiljøloven. Felles arbeidsgiverkontroll er 
en oppgave som underligger kemner og vil derfor være organisert under kemner i Lenvik 
kommune. For å sikre oppfølging i samarbeidskommunene skal det etableres et Faglig forum. 
Deltakere i forumet er kemnere i verts- og samarbeidskommuner. I følge fellesnemda sin 
behandling 
 
Økonomiske konsekvenser  
Årlig kostand på kr 146 552,-, som er en økning på ca. kr 31 000,- fra 2017. Samtidig er det slik 
at det forutsettes salg av tjenester utenfor medlemskommunene. I budsjettet er det tatt inn en 
inntekt tilsvarende ett slikt oppdrag, tilsvarende kr. 40 000,-. Dersom det oppnås flere oppdrag, 
vil dette komme til fratrekk i kommunenes andel. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Dyrøy kommune vedtar etablering av Midt-Troms arbeidsgiverkontroll for kommunene 

Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy i perioden 1.1.2019 
til 31.12.2019. 

2. Dyrøy kommune vedtar framlagte samarbeidsavtale etter § 28-1 b Kommuneloven.  
3. Dyrøy kommune vedtar framlagte budsjett for 2019 på kr 2 698 284 samt fordeling av 

kostnader i henhold til forslag på kr 146 552,- som utgjør Dyrøy sin andel. 
 

Ordførers innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Samarbeidsavtale om  
Midt-Troms arbeidsgiverkontroll 

l. Avtaleparter 
Deltakere i denne avtalen er kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og 

Tranøy.   

Lenvik kommune er vertskommune for samarbeidet.  

Bardu, Berg, Dyrøy, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy kommuner er samarbeidskommuner. 

2. Rettslig grunnlag 
Denne avtalen gjelder som administrativt vertskommunesamarbeid om ivaretakelse av 

arbeidsgiverkontroll i Midt-Troms med hjemmel i lov om kommuner og fylkeskommuner av 

25.9.1992 nr. 107 (kommuneloven) § 28-1a og organisert etter kommuneloven § 28-1b. 

3. Formål 
Formålet med samarbeidet er å oppfylle de respektive kommuners forpliktelser i henhold til 

skattebetalingslovens § 47 vedrørende regnskapskontroll hos arbeidsgiverne i kommunene. 

4. Omfang 
Arbeidsgiverkontrollen består av inntil fire ansatte regnskapskontrollører som underligger kemneren 

i Lenvik kommune. Omfanget av tjenesten kan variere, men fastsettes gjennom budsjettvedtaket. 

5. Administrasjon av tjenesten 
Tjenesten er integrert i Lenvik kommune sin kommuneadministrasjon og styres som en ordinær 

deltjeneste under kemner, men med følgende unntak: 

Det opprettes et Faglig forum bestående av kemnerne i verts- og samarbeidskommuner. Forumet 

skal ha ansvar for faglig innhold i arbeidsgiverkontrollordningen bl.a. utvelgelse av kontrollobjekter 

og føringer i andre faglige spørsmål. Forumet velger selv leder og nestleder. 

6. Ansvar 
Lenvik kommune har arbeidsgiveransvaret for regnskapskontrollører og leder ansatte under denne 

avtalen. Lenvik kommune kan fritt ansette personer og forhandle lønn innenfor de rammer 

budsjettet tillater. 

Samarbeidskommunen delegerer vedtakskompetansen tilknyttet dette ansvars- og fagområdet til 

kemneren i Lenvik kommune. Fullmakten omfatter også rett til å inngi politianmeldelser på vegne av 

samarbeidskommunen innenfor skatteoppkreverens ansvars- og fagområde. 

Kemneren i Lenvik kommune gis også fullmakt til å representere, opptre og underskrive på 

samarbeidskommunens vegne, der kemneren utøver statens partsstilling i saker og rettsmøter om 

innkreving, tvangsfullbyrdelse, midlertidig sikring, konkurs, gjeldsordning etter gjeldsordningsloven, 

forliksklager og erstatning. 
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Vertskommune overtar arkivansvaret. Både når det gjelder journalføring, ivaretakelse av 

arkivoppgaver og oppbevaring (jfr. Riksarkivarens retningslinjer fra 2009 «Arkiv i interkommunale 

samarbeidsorgan»), i tråd med Arkivloven med forskrifter samt eierkommunens ansvar for arkivene 

ved oppløsning av samarbeidsordningen.  

Samarbeidskommunene har ansvaret for å informere innbyggere og bedrifter i sine kommuner om at 

det fra 1.1.2019 er inngått en samarbeidsavtale med Lenvik kommune som skal utføre 

arbeidsgiverkontroll for kommunen og at henvendelser i saker derfor må rettes til Lenvik kommune.   

7. Utførelse 
Samarbeidskommunene melder inn behov for kontrolltjenester til Faglig forum. Basert på innkomne 

bestillinger vil detaljerte planer for kontrolltjenesten bli utarbeidet. Denne avtalen er basert på bruk 

av de ansatte regnskapskontrollører i henhold til de årlige kontroller som er fastsatt i Faglig forum. 

Samarbeidskommunene er, uansett reell bruk, ansvarlig overfor Lenvik kommune for full refusjon av 

kostnader i henhold til denne avtalen. 

Leder i Faglig forum skal føre statistikk vedrørende reell bruk av ressursene i forhold til kravet om 

kontroller. Som hovedregel legges til grunn fullført kontroll og saksbehandling fram til fastsettelse av 

Likningskontoret og anmeldelse til påtalemyndigheten. 

8. Betaling for tjenesten 
Lenvik kommunes kostnader beregnes til å bli tilsvarende lønnskostnader kommunen har i 2018 

pluss kostnader for en ytterlig 40 % -stilling fratrukket et beløp på kr 55 000 siden kommunen stiller 

husleie og renhold til disposisjon. Dette utgjør i sum et beløp på ca. kr 780 000. Kostnader utover kr 

780 000 blir fakturert samarbeidskommunene etter en kostnadsnøkkel som tar utgangspunkt i antall 

bedrifter med a-melding i 2016.  

I framlagt budsjett for 2019 på kr 2 698 284 er det tatt høyde for en ytterlig 4. ansatt. Lykkes man 

ikke med ansettelse, blir kostnadene redusert med lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter på kr 562 500. 

Lenvik sin andel tilsvarer kr 225 000 (40 %) og blir trukket fra kr 780 000. Resterende kr 337 500 (60 

%) blir trukket fra beløpet pr kommune etter kostnadsnøkkel. 

Betaling skjer ved a-akontobeløp pr. 01.07 for 1. halvåret etter budsjett, og avregning foretas innen 

utgangen av januar påfølgende år. 

9. Regnskapsføringen 
Regnskapet skal føres på en slik måte at alle utgifter og inntekter, som inngår i beregning av 

deltakernes andel av utgiftene, kommer klart fram. 

10. Endringer i avtalen 
Endringer i denne samarbeidsavtale skal foretas skriftlig og undertegnes av alle parter før de trer i 

kraft. 

11. Avtalens varighet 
Overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet i henhold til denne avtale skjer fra 1.1.2019. Det tas 

forbehold om denne er vedtatt i kommunestyrene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, 

Torsken og Tranøy høsten 2018. 
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Avtalen gjelder til og med 31.12.2019. 

Den enkelte part kan ikke si opp avtalen.  

12. Årsrapport 
Årsrapport som inngår i årlig rapportering til Skatteetaten lages av Faglig forum. 

 

September/oktober 2018 

 

 

________________________     ________________________ 
Bardu kommune      Berg kommune 

 

 

________________________     ________________________ 
Dyrøy kommune      Lenvik kommune 

 

 

________________________     ________________________ 
Målselv kommune      Sørreisa kommune 

 

 

________________________     ________________________ 
Torsken kommune      Tranøy kommune 
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Fra: Angelika Strobel (Angelika.Strobel@lenvik.kommune.no)
Sendt: 17.08.2018 15:12:19
Til: 'Postmottak- Berg kommune' (postmottak@berg.kommune.no); postmottak@torsken.kommune.no; Postmottak
Postmottak (Postmottak.Postmottak@Sorreisa.kommune.no); postmottak@bardu.kommune.no; Dyrøy kommune
postmottak; postmottak@malselv.kommune.no; postmottak; Louis S. Edvardsen
Kopi: Wenche Pedersen; Lena Hansson; AnnKristin.Trondsen@sorreisa.kommune.no; Randi Løvheim
(Randi.Lovheim@malselv.kommune.no); Alf Rørbakk; Hogne Eidissen; Bjørn Fredriksen;
havard.gangsas@bardu.kommune.no; Sigrun Henriksen; Janne Pettersen; Tore Uthaug; Geir-Henning Iversen

Emne: Samlokalisering av arbeidsgiverkontroll i Midt-Troms
Vedlegg: Saksframlegg.docx;Samarbeidsavtale om Midt-Troms arbeidsgiverkontroll_20180815.pdf
Hei.
 
Lenvik kommune har utredet samlokalisering av arbeidsgiverkontroll i Midt‐Troms som vertskommunesamarbeid
for 2019.
Vedlagt oversendes Lenvik kommunes saksframlegg og samarbeidsavtale.
 
For at ordningen kan trer i kraft fra 1.1.19, må alle kommunestyrene fatte likelydende vedtak.
Lenvik kommune ber rådmenn i kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy om å ta
saken opp til politisk behandling fortest mulig.
Saken tas i tillegg opp i AR sitt neste møte den 29.8.18.
 
Lenvik kommune vil deretter legge framdriftsplan vedrørende oppstart av ordningen.
 
 

   
             Angelika Strobel | Regnskapssjef
             Regnskapsenheten
             Mob. 911 43 318
             www.lenvik.kommune.no
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SAKSFREMLEGG 
 
Saksbehandler:  Angelika Strobel Arkiv: 216 &85  
Arkivsaksnr.: 18/3204    
 
 
Samlokalisering av arbeidsgiverkontroll i Midt-Troms  
 
 
... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA 
Vedlegg: 
Samarbeidsavtale 
 
Andre dokumenter (ikke vedlagt): 
 
 
Kort sammendrag: 
Samlokalisering av arbeidsgiverkontroll i Midt-Troms gjennom en 
vertskommuneordning etter § 28-1 b Kommuneloven. 
 
Saksopplysninger: 
Arbeidsgiverkontroll er en lovpålagt oppgave kommunene utfører for Skatteetaten.  
Arbeidsgiverkontrollen i Bardu, Berg, Dyrøy, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy 
har vært ivaretatt ved en interkommunal ordning: Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll. 
Ordningen har pr i dag 2 ansatte med kontorsted i Sørreisa. Lenvik kommune har en 
egen arbeidsgiverkontroll med pr i dag 1 ansatt. 
Kommunene Berg, Torsken og Tranøy har sagt opp ordningen fra og med 1.1.2019.   
 
Framtidig organisering av arbeidsgiverkontroll for Midt-Troms kommunene ble tatt 
opp i administrativt råd den 7. mars 2018 i sak 12/18 hvor det ble fattet følgende 
vedtak:  

1. AR ber om at M-TAK vurderer å organisere sin tjeneste vha tjenestekjøp.  
2. Det vises til arbeidet med Senja 2020, og det bes om at det vurderes en 
samlokalisering av arbeidsgiverkontrolltjenesten for Midt-Troms kommunene.  
3. 18. og 19. juni (inkl. overnatting) avsettes til ekstramøte i AR hvor tema er 
organisering av kommuneoverbyggende tjenester i Midt-Troms sett i 
sammenheng med Senja 2020, og regionen totalt sett. 

 
Fellesnemda for Senja kommune har den 27. juni 2018 i sak 24/18 fattet følgende 
vedtak: 

Fellesnemnda slutter seg til anbefalingene om fremtidig organisering av M-
TAK og at den fra 1.1.2020 organiseres som et vertskommunesamarbeid 
med Senja kommune som vertskommune. 

 
Lenvik kommune ble anmodet til å utrede mulighet for samlokalisering av 
arbeidsgiverkontroll for Midt-Troms (M-TAK og Lenvik) til en felles løsning som skal 
gjelde i perioden 1.1.19 – 31.12.19. 
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Vurdering: 
 
1. Organisering: 
Rådmann i Lenvik kommune har utarbeidet en samarbeidsavtale jfr. § 28-1 b 
Kommuneloven (se vedlegg). I henhold til samarbeidsavtalen får Lenvik kommune 
som vertskommune delegert myndighet fra samarbeidskommunene Bardu, Berg, 
Dyrøy, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy til å utføre oppgaver og treffe 
avgjørelser. 
 
2. Budsjett: 
Utarbeidet budsjettforslag for felles Midt-Troms arbeidsgiverkontroll for 2019 
inneholder følgende forhold: 

- budsjett som ble laget for M-TAK for 2018 pluss 2,5 % lønnsøkning som skal 
ivareta sentralt lønnsoppgjør (2 ansatte) 

- budsjett som ble laget for Lenvik kommune sin arbeidsgiverkontroll for 2018 
pluss 2,5 % lønnsøkning som skal ivareta sentralt lønnsoppgjør (1 ansatt) 

- utgiftsbudsjett økes med kr 85 000 for kursing og utstyr 
- utgiftsbudsjett reduseres med kr 55 000 for husleie og renhold. Beløpet 

trekkes direkte fra Lenvik kommune sin andel siden Lenvik kommune stiller 
kontorplasser til disposisjon. 

- lønnsbudsjett økes med utgifter for 1 ytterlig ansatt i 100 % -stilling 
Dette med bakgrunn i at samlet arbeidsgiverkontroll vil med kun tre ansatte 
ha for lite ressurser i forhold til bl.a. antall bedrifter og krav på antall kontroller 
i Midt-Troms sammenlignet med andre ordninger f.eks. i Tromsø eller 
Harstad. Anbefalingen fra Skatt Nord er å ansette medarbeidere i full stilling 
med mulighet for tjenestesalg overfor utestående kommuner enn å ansette 
medarbeidere i deltidsstillinger. Det å jobbe med arbeidsgiverkontroll trenger 
god fagkunnskap og jevnlig oppdatering av kompetanse. 
 
Lykkes med å ansette en fjerde medarbeider, vil lønnskostnadene til denne 
stillingen deles slik at Lenvik kommune står for 40 % og resterende 60 % blir 
fordelt til samarbeidskommunene etter kostnadsnøkkel. 
Salg av tjenester overfor utestående kommuner inngår som inntekt i 
regnskapet. 

 

Felles Arbeidsgiverkontroll - forslag budsjett 2019 
    Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett 

Art. Art. tekst 2017 2017 2018 2019 

101000 Fastlønn nåværende MTAK 969 803 980 000 1 000 000 1 025 000 
101000 Fastlønn nåværende Lenvik AK       480 000 
101000 Fastlønn ytterlig stilling Lenvik (40 %)       180 000 
101000 Fastlønn ytterlig stilling ellers (60 %)       270 000 
105000 annen lønn og trekkpl.godtj. 730 0 1 000 1 000 

109000 
pensjonspremie KLP utenom Lenvik 
(21%)  201 455 204 900 210 000 272 160 

109000 Pensjon Lenvik andel1,4 stillinger       138 600 
109003 kollektiv ulykke/gr.liv fors. 1 620 2 800 1 600 1 600 
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109003 kollektiv…fors. Lenvik og nyansatt       1 600 
109900 arbeidsgiveravg utenom Lenvik 57 861 60 500 61 850 80 058 
109900 AGA Lenvik andel 1,4 stillinger       40 810 

  Sum lønnsutgifter 1 231 469 1 248 200 1 274 450 2 490 828 
110000 kontormateriell 4 231 6 000 13 250 5 000 
110001 abn/fagtidsskrift/litt 0 1 000 0 0 
111501 bevertning 5 067 2 500 500 5 000 
113000 Porto 108 7 500 1 500 115 
113001 ab.avg/tellerskritt telefon 2 813 6 000 5 500 3 500 
104000 Annonse, reklame, info. 0 0 0 0 
115001 kurs/konferanseutgifter 7 744 15 000 10 000 8 000 
115001 Kurs nyansatte       10 000 
115002 Oppholdsutg. forb. m/kurs 7 516 15 000 12 500 8 350 
115002 oppholdsutgifter kurs nyansatte       50 000 
116000 Kjøregodtgjørelse 4 711 10 000 9 000 5 000 
116000 Kjøregodtgjørelse kursing nyansatte       10 000 
116001 Kostgodtgjørelse diett 4 161 10 000 6 500 5 000 
116002 Andre oppgavep. Reisegodtgjørelser 0 1 000 500 500 
117000 ikke oppg.pl.reiseutg (buss,tog,fly etc.) 6 871 15 000 11 000 7 500 
119001 Husleie inkl. fellesutgifter 57 758 75 000 77 000 65 000 
119001 Disposisjon kontor Lenvik       -50 000 
119500 Faste avg., gebyrer,lisenser o.l. 12 331 0 12 000 13 000 
119508 Innfordringsutgifter 0 0 0 0 
120000 PC - utstyr til PC inkl. progr. 4 216 15 000 4 000 4 000 
120000 PC og annet utstyr til nyansatt       15 000 
120003 Annet inventar og utstyr 6 659 15 000 3 500 7 000 
126000 Kjøp av renholdstjenester 4 434 6 000 7 000 5 000 
126000 Disposisjon kontor Lenvik       -5 000 
142900 MVA kompensasjon drift 25 090 45 000 43 438 35 491 

   Sum kjøp av varer/tjenester  153 710 245 000 217 188 207 456 
SUM UTGIFTER 1 385 179 1 493 200 1 491 638 2 698 284 

170002  Ref. skyssutgifter  -600       
175000  Refusjon fra andre kommuner  -1 247 617 -1 448 200 -1 448 200 -1 842 793 

   Salg av tjenester til andre kommuner        -30 000 

  
 Salg av tjenester til andre kommuner 
Lenvik andel        -10 000 

171000  Sykelønnsrefusjon  -111 872       
172900  Mva kompensasjon drift  -25 090 -45 000 -43 438 -35 491 

SUM INNTEKTER -1 385 179 -1 493 200 -1 491 638 -1 918 284 
Lenvik kommune sin andel 0 0 0 780 000 
 
 
 
 
3. Kostnadsfordeling: 

55



Lenvik kommune sin andel beregnes til å bli tilsvarende nåværende lønnskostnader 
pluss kostnader for en ytterlig 40 % -stilling fratrukket et beløp på kr 55 000 siden 
kommunen stiller husleie og renhold til disposisjon. Dette utgjør i sum et beløp på 
ca. kr 780 000. Kostnader utover kr 780 000 blir fakturert samarbeidskommunene 
etter en kostnadsnøkkel som tar utgangspunkt i antall bedrifter med a-melding i 
2016. Denne kostnadsnøkkelen ble tidligere benyttet i Midt-Troms 
arbeidsgiverkontroll. 
 
I budsjettoversikten ovenfor er det tatt høyde for en ytterlig 4. ansatt. 
Lykkes man ikke med ansettelse, blir kostnadene redusert med lønnsutgifter inkl. 
sosiale utgifter på kr 562 500. Lenvik sin andel tilsvarer kr 225 000 (40 %) og blir 
trukket fra kr 780 000. Resterende kr 337 500 (60 %) blir trukket fra beløpet pr 
kommune etter kostnadsnøkkel. 
 

Fordeling kostnader 2019 

  

Antall 
bedrifter 
med a-
melding 
i 2016 i % 

Bunnavtale  
20 % 

etter bedrifter 
80 % pr kommune 2017-kostnader økning 

      

20 % av  
1 842 793 
 = 368 559 

80 % av  
1 842 793  
= 1 474 234       

      368 559 1 474 234       
Bardu 109 17,36 52 651 255 878 308 529 242 465 66 064 
Berg 41 6,53 52 651 96 248 148 899 117 016 31 883 
Dyrøy 40 6,37 52 651 93 900 146 552 115 171 31 381 
Målselv 238 37,90 52 651 558 707 611 358 480 449 130 909 
Sørreisa 106 16,88 52 651 248 836 301 487 236 930 64 557 
Torsken 39 6,21 52 651 91 553 144 204 113 326 30 878 
Tranøy 55 8,76 52 651 129 113 181 764 142 843 38 921 
Lenvik     0 0 780 000 578 200 201 800 
                
  628 100,00 368 559 1 474 234 2 622 793 2 026 400   
 
4. Oppsummering 
Både administrativt råd og Midt-Troms regionråd har vurdert å favorisere en 
samlokalisert arbeidsgiverkontroll i Midt-Troms med hensyn til fagmiljø, kompetanse 
og robusthet. 
Forutsetning for samlokalisering av arbeidsgiverkontroll i Midt-Troms er politisk 
tilslutning i alle kommunestyrene i Midt-Troms i løpet av høsten 2018.  
Saken ble fra Lenvik kommune sendt til samarbeidskommunene i august for politisk 
behandling. 
Lenvik kommune vil fra 1.1.2019 ta inn de ansatte fra nåværende Midt-Troms 
arbeidsgiverkontroll gjennom en virksomhetsoverdragelse i henhold til kap.16 i 
Arbeidsmiljøloven.  
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Felles arbeidsgiverkontroll er en oppgave som underligger kemner og vil derfor 
være organisert under kemner i Lenvik kommune. For å sikre oppfølging i 
samarbeidskommunene skal det etableres et Faglig forum. Deltakere i forumet er 
kemnere i verts- og samarbeidskommuner.  
 
I følge fellesnemda sin behandling, vil Senja kommune videreføre ordningen fra 
1.1.2020 gjennom en ytterlig virksomhetsoverdragelse i henhold til kap.16 i 
Arbeidsmiljøloven. 
... Sett inn saksutredningen over denne linja IKKE RØR LINJA 
 
Innstilling: 
::: Sett inn innstillingen under denne linja IKKE RØR LINJA 

1. Lenvik kommunestyre vedtar etablering av Midt-Troms arbeidsgiverkontroll 
for kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og 
Tranøy i perioden 1.1.2019 til 31.12.2019. 

2. Lenvik kommunestyre vedtar framlagt samarbeidsavtale etter § 28-1 b 
Kommuneloven. 

3. Lenvik kommunestyre vedtar framlagt budsjett for 2019 på kr 2 698 284 samt 
fordeling av kostnader i henhold til framlagt forslag. 

::: Sett inn innstillingen over denne linja IKKE RØR LINJA 
 
 
Lenvik rådhus, 15. august 2018  
 
 
 
Bjørn Fredriksen       Angelika Strobel 
Rådmann        Regnskapssjef
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 217 

Saksmappe: 2018/4 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 06.09.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Innkjøpsreglement 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 91/18 13.09.2018 

 

Vedlegg 
1 1. Reglement for offentlige anskaffelser Dyrøy 

 

Saksopplysninger 
Dyrøy kommune gjennomfører årlig et ikke ubetydelig antall innkjøp. Dette relateres både til 
løpende drift og investeringer. Styrende regelverk på området er først og fremst Lov- og 
Forskrift om offentlig anskaffelser. Regelverket er forholdsvis komplisert og krevende, både 
relatert til innhold- og prosesskrav ved anskaffelser. Det er også et faktum at Dyrøy kommune de 
senere år gjennomført innkjøp som ikke er i tråd med regelverket, noe som også har resultert i 
fellende dom i Klagenemda for offentlig anskaffelser.  
 
På denne bakgrunn vedtok Kommunestyret at det skulle gjennomføres et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på området for offentlige anskaffelser for årene 2014 og 2015. 
Prosjektet ble gjennomfører av KomRev NORD IKS, og endelig rapport ble behandlet i 
kommunestyret i sak 57/17 den 12. oktober 2017. Rapporten pekte bl.a. på manglende rutiner og 
retningslinjer for innkjøp/offentlige anskaffelser. I kommunestyrets vedtak pkt.2 og 3 
fremkommer følgende: 
2. Kommunestyret ber rådmannen umiddelbart iverksette tiltak og rutiner basert på 
anbefalingene i rapportens kapittel 8. 
3. Kommunestyret ber Rådmannen om tilbakemelding på iverksatte tiltak og rutiner på 
offentlige anskaffelse innen 01.2.2018. 
 
Med bakgrunn i rådmannskifte så har ovennevnte frist ikke vært mulig å overholde. Men 
rådmannen har i løpet av våren jobbet frem et forslag til innkjøpsreglement med tilhørende 
maler. Dette har vært på administrativ høring, blant kommuneansatte (inkl. tillitsvalgte) frem til 
15. august, men det fremkom ingen innspill. 
 

Administrasjonens vurdering 
Rådmannen legger nå frem et forslag til Innkjøpsreglement for Dyrøy kommune. Forslaget 
bygger på gjeldende regelverk for offentlig anskaffelser, og er så pass grundig at det også 
fungerer som veiledning gjennom prosessene. I tillegg er det tatt inn de 10 strategiske grep for å 
hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og 
fylkeskommuner, som er utarbeidet av KS, NHO, Skatteetaten, Union, YS og LO i samarbeid. 
Det er et ønske at alle offentlige etater vedtar disse og legger dem til grunn i sine anskaffelser. 
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Rådmannen har også i reglementet valgt å foreslå egne regler for anskaffelser mellom kr. 
30 000,- og kr. 100 000,-, dvs. anskaffelse under terskelverdien i anskaffelsesregelverket. 
Bakgrunnen er at en stor del av kommunens anskaffelser faller under terskelverdien og derved 
lovverket. Samtidig registreres det en stadig diskusjon og påstander rundt anskaffelser innenfor 
denne kostnadsrammen om hvorvidt anskaffelsen er foregått med tilstrekkelig ryddighet. Et 
tydelig regelverk og gode rutiner vil være et viktig bidrag for å unngå spekulasjoner og 
mistenkeliggjøring av både kommunen og ansatte. Samtidig må retningslinjene for innkjøp på 
dette nivå ikke bli unødvendig omfattende om komplisert, slik at det blir praktisk vanskelig å 
forholde seg til. Terskelen er derfor satt til kr. 30 000,- som tilsvarer retningslinjene i en del 
statlige etater, samt at selve prosessen er litt enklere (bruk av mail for prisforespørsel etc.) men 
tilstrekkelig til at man sikrer grunnprinsippene ved offentlig anskaffelser. 
 
I forslaget til innkjøpsreglement, er det også lagt inn en forutsetning om at det etableres en avtale 
med Bardu kommune på innkjøpsfaglig rådgivning. Bardu kommune er i ferd med å ansette en 
person i disse dager med nødvendig kompetanse på området. Hvordan avtalen vil bli utformet, er 
foreløpig ikke avklart, men vi kan enten gå inn i en fast andel av stillingen eller vi kan kjøpe 
bistand ved behov. En mulig felles innkjøpstjeneste for kommunene Bardu, Målselv, Sørreisa og 
Dyrøy er også et område som nå skal utredes som en del av utredning knyttet til administrative 
tjenester. Bardu sin tjeneste som nå er under etablering vil naturlig nok være et fundament i 
denne sammenheng. 
 
Som vedlegg til reglementet forutsettes følgende dokumenter: 

1 Mal – Anskaffelsesprotokoll – etter forskriftens del I 
2 Mal – Anskaffelsesprotokoll – etter forskriftens del I og II 
3 Mal – Konkurransegrunnlag – etter forskriftens del I 
4 Mal – Konkurransegrunnlag – etter forskriftens del I og II 
5 Mal – Konkurransegrunnlag – Åpen anbudskonkurranse etter del I og III 
6 Mal – Konkurransegrunnlag – Konkurranse med forhandlinger etter del I og III 
7 Mal – Kvalifikasjonsgrunnlag – Begrenset tilbudskonkurranse etter del I og II 
8 Sjekkliste for planleggingsfasen - anskaffelse 
9 SMSØ – 10 strategiske grep mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved 

anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner. 
10 Veileder til regler om offentlig anskaffelser 

 
Alle maler er utarbeidet av DiFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Deres fagside, 
anskaffelser.no er i sin helhet relevant som grunnlag og hjelp ved anskaffelser. Maler og øvrige 
dokumenter vil være dynamisk, både i form og innhold, ut i fra regelverk, erfaringer og ev. 
forslagsendringer fra Difi. 
 
Dyrøy kommune har pr. i dag ikke et elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy (KGV), 
men det tas sikte på å starte en prosess knyttet til anskaffelse av dette i løpet av 2019. Denne 
prosessen må sees opp mot den avtalen som inngås med Bardu kommune om innkjøpsfaglig 
bistand, slik at det etableres en lik løsning for begge kommuner.  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Fremlagte forslag til Innkjøpsreglement for Dyrøy kommune – vedtas. 

Ordførers innstilling: 
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Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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1. OVERORDNEDE RAMMER 
 

 Reglementet er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i lov av 25. september1992 nr. 107 
om kommuner og fylkeskommuner §§ 45-47, og forskrift om årsbudsjett, fastsatt av KRD 
15.12.00. 

 Reglementet gjelder for folkevalgte organer, administrasjonen (herunder kommunale foretak 
etter kommunelovens kapittel 11). 
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2. FORMÅL 
 

 Formålet med innkjøpsreglementet er å sikre en kostnadseffektiv og rasjonell innkjøpskultur i 
Dyrøy kommune, samt at regelverket for offentlige anskaffelser blir fulgt ved innkjøp av 
varer, tjenester og bygg- og anleggsarbeider. 

 Målet for Dyrøy kommune sine innkjøp er å anskaffe varer og tjenester som er nødvendige i 
produksjonen, med rett kvalitet og til best mulig pris. 

 Reglementet skal påse at de grunnleggende prinsipper i forbindelse med offentlige 
anskaffelser overholdes, jfr. kapittel 4 i dette reglementet. 

 Reglementet skal også være et hjelpemiddel, blant annet for personell som utfører 
anskaffelser og andre som er involvert i anskaffelsesprosesser. 

 
3. DEFINISJONER OG TERSKELVERDIER 

 
Definisjoner / forkortelser som vil bli benyttet i dette dokumentet: 

 LOA: Lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 
 FOA: Forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974 
 Forsyningsforskriften: Egen forskrift knyttet til anskaffelser innen forsyningssektorene. 

Dette omfatter blant annet forsyning av drikkevann. 
 Kontrakt: Gjensidig bebyrdende avtale som inngås skriftlig mellom kommunen og en eller 

flere leverandører. 
 Rammeavtale: En avtale over flere år mellom kommunen og en eller flere leverandører som 

fastsetter vilkårene for de kjøp som foretas innenfor avtalen. 
 Doffin: Den norske offisielle databasen for kunngjøringer av konkurranser. 
 TED-databasen: Den europeiske offisielle databasen for kunngjøringer over EØS-

terskelverdien. 
 KOFA: Klagenemnda for offentlige anskaffelser 
 Terskelverdier: Verdi på anskaffelsen som regulerer hvilken del av FOA som må følges. For 

eksempel skal anskaffelser med verdi over den nasjonale terskelverdien p.t. på kr. 1,3 
millioner eks. mva. lyses ut på Doffin. 

 Oppdragsgiver: Den avdeling eller enhet som skal ha den aktuelle vare eller tjeneste som 
kjøpes inn. 

 Tilbydere: De leverandører/firma som leverer bindende tilbud i en pågående 
anskaffelsesprosess. 

 Konkurransegrunnlag: Det sentrale dokumentet for både oppdragsgiver og leverandør i 
gjennomføringen av en anskaffelsesprosess, da dette legger rammen for hele prosessen. 
Konkurransegrunnlaget er et tillegg til kunngjøringen, og gir som oftest en mer detaljert 
beskrivelse av hva som skal kjøpes inn, hvilke krav som stilles til leverandørenes 
kvalifikasjoner, frister, tildelingskriterier etc. 

 
 
FOA er delt inn i fem ulike deler, avhengig av hva som er anslått verdi på anskaffelser 
(terskelverdier) m.m. FOA beskriver hvilke retningslinjer oppdragsgiver må forholde seg til i hver av 
de fem delene: 
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Anslått verdi på anskaffelsen (inkl. 
opsjoner) 

FOA Konkurranseform/kunngjøring Dokumentasjon 

Under kr. 100.000,- eks. 
MVA. 

 Anskaffelser med en anslått verdi under 
kr.100.000 eks. MVA er unntatt fra 
anskaffelsesregelverket. Ved slike 
anskaffelser er det allikevel viktig at 
oppdragsgiver opptrer ansvarlig, slik at 
alle har tillit til at det offentlige 
gjennomfører alle anskaffelser på en 
hensiktsmessig måte, og sikrer 
konkurranse og effektiv ressursutnyttelse. 
Det vil derfor ofte være fornuftig at det 
gjennomføres en form for konkurranse 
også på disse anskaffelsene.  

Ikke krav om protokoll eller 
annen dokumentasjon etter 
anskaffelsesreglementet.  
 
 

Mellom kr. 100.000,- og kr. 
1.300.000,- eks. MVA. 

Del 1 Anskaffelsen kan gjennomføres som en 
tilbudsforespørsel til flere aktuelle 
leverandører. Forespørselen bør sendes til 
minst 3 aktuelle leverandører, hvis dette er 
mulig. Anskaffelsen kan kunngjøres på 
Doffin hvis dette er ønskelig / 
hensiktsmessig. 

Oppdragsgiver skal føre 
protokoll for gjennomføringen 
av anskaffelsen. Mal for 
forespørsel 
(konkurransegrunnlag) og 
protokoll finnes i Elements. 

 Mellom kr. 1,3 millioner 
og kr. 1,75 millioner eks. 
MVA for vare- og 
tjenestekontrakter 

 Mellom kr. 1,3 millioner 
og kr. 44 millioner for 
bygge- / 
anleggskontrakter. 

 Kontrakter om særlige 
tjenester (vedlegg 2 i 
FOA) 

Del 1 
og 2 

Anskaffelsen skal gjennomføres som en 
åpen tilbudskonkurranse eller begrenset 
tilbudskonkurranse. Det er mulighet for 
dialog i tilbudskonkurranser, noe som 
blant 
annet omfatter avklaringer og 
forhandlinger. Konkurransen skal 
kunngjøres på Doffin. 

Oppdragsgiver skal føre 
protokoll for gjennomføringen 
av anskaffelsen. Mal for 
protokoll finnes i Elements. 

 Over kr. 1,75 millioner 
eks. MVA for vare- og 
tjenestekontrakter 

 Over kr. 44 millioner eks. 
MVA for bygge og 
anleggskontrakter 

Del 1 
og 3 

Anskaffelsen kan blant annet 
gjennomføres som åpen 
anbudskonkurranse, begrenset 
anbudskonkurranse og konkurranse med 
forhandling. Konkurransen skal 
kunngjøres 
på Doffin/TED. 

Oppdragsgiver skal føre 
protokoll for gjennomføringen 
av anskaffelsen. Mal for 
protokoll finnes i Elements. 

Gjelder kontrakter om helse- 
og sosialtjenester på over kr. 
6,3 millioner eks. MVA 

Del 1 
og 4 

Konkurransen skal gjennomføres på en 
måte som innebærer at leverandørene 
behandles 
likt og gis mulighet til å bli kjent med de 
forholdene oppdragsgiver vil vektlegge 
ved evaluering 

Oppdragsgiver skal føre 
protokoll for gjennomføringen 
av anskaffelsen. Mal for 
protokoll finnes i Elements. 

Gjelder for plan- og 
designkonkurranser med en 
anslått verdi på minst kr. 1,1 
millioner eks. MVA 

Del 1 
og 5 

En plan- og designkonkurranse er en 
anskaffelsesprosedyre som gjør det mulig 
for oppdragsgiver å få utarbeidet et 
planleggings- eller prosjekteringsarbeid, 
inkl. en design, gjennom en konkurranse 
der en jury kårer en eller flere vinnere. 

Oppdragsgiver skal føre 
protokoll for gjennomføringen 
av anskaffelsen. Mal for 
protokoll finnes i Elements. 
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I tillegg til FOA er det en egen forskrift knyttet til anskaffelser innen forsyningssektorene 
(Forsyningsforskriften). Dette omfatter blant annet anskaffelser som vedrører vannforsyning. I 
forskriften fremgår det hvordan disse anskaffelsene skal gjennomføres. 
 

4. GRUNNPRINSIPPER 
 

De grunnleggende prinsippene knyttet til offentlige anskaffelser, som det vises til i kapittel 2 i dette 
reglementet, er beskrevet nedenfor og fremgår også av LOA § 4. Disse prinsippene skal følges ved 
gjennomføring av samtlige offentlige anskaffelser (del 1-5). 
 

1. Enhver anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse uansett hvilken 
anskaffelsesprosedyre som benyttes. 

2. Oppdragsgiver skal ikke diskriminere leverandører på grunn av nasjonal eller lokal 
tilhørighet. 

3. Oppdragsgiver skal ikke dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at FOA 
kommer til anvendelse. 

4. Konkurranser skal gjennomføres på en måte som innebærer lik behandling av leverandører og 
med mulighet for leverandører til å bli kjent med de forhold som skal vektlegges ved 
deltakelse og tildeling av kontrakt. Hvis en leverandør har gitt oppdragsgiver råd forut for en 
konkurranse, skal det treffes egnede tiltak for å sikre at leverandøren ikke får en urimelig 
konkurransefordel dersom han deltar i konkurransen. 

5. Oppdragsgiver skal gjennomføre anskaffelsen på en måte som står i forhold til anskaffelsens 
omfang. 

6. Konkurransen skal gjennomføres i samsvar med god anbuds- og forretningsskikk. 
7. Oppdragsgiver skal fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har 

betydning for gjennomføring av konkurransen er skriftlig, slik at en tredjeperson eller et 
klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet. 

8. Oppdragsgiver skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til 
livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. 

 
I tillegg skal Dyrøy kommune i sine anskaffelser legge til grunn «Samarbeid mot svart økonomi» 
(SMSØ) sine 10 strategiske grep mot svart økonomi. Dette er de 10 grepene: 
 

1. Ta et klart standpunkt: Vi skal ikke ha svart økonomi eller arbeidslivskriminalitet i våre 
anskaffelser. 

2. Rett innsatsen inn der risikoen er størst. 
3. Gå konkret til verks – sjekk at leverandører faktisk har alt på plass. 
4. Begrens antall ledd i kontraktskjeden. 
5. Sett krav til fagkunnskap. 
6. Vit hvem som arbeider for oss. 
7. Vit hvem vi betaler til. 
8. Krev innsyn i relevante skatteopplysninger. 
9. Gjennomfør kontroller. 
10. Bruk de gode verktøyene som finnes (på anskaffelser.no). 

SMSØ´s veiledning inngår i Dyrøy kommunes dokumentsamling for anskaffelser. 
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5. ANSVAR, MYNDIGHET OG SIGNERING 

 
Den enkelte budsjettansvarlige i hver enhet og sektor er ansvarlig for at de anskaffelsene som foretas 
er i tråd med denne rutinen og innkjøpsreglementet for øvrig. Rådmannen har det overordnede 
ansvaret for anskaffelser som foretas i kommunens navn. 
 
Dyrøy kommune har, gjennom interkommunal avtale, tilgang til innkjøpsfaglig rådgiver/ 
fagansvarlig plassert i Bardu. Rådgiver/fagansvarlig skal yte faglig støtte til enhetene og bidra til 
gjennomføringen av anbudskonkurransen. 
 
Inngåelse av rammeavtaler og andre anskaffelser på over kr. 100.000 eks. MVA, skal forelegges 
rådgiver/fagansvarlig før anskaffelsesprosessen påbegynnes, eller på et tidligst mulig tidspunkt i 
prosessen.  Rådgiver/fagansvarlig skal gi en vurdering av relevante problemstillinger knyttet til 
regelverket i LOA/FOA m.m. i forbindelse med anskaffelsene. Dette gjelder også bygg- og 
anleggskontrakter. Når det gjelder faglige forhold m.m. knyttet til den enkelte anskaffelse, som for 
eksempel utarbeidelse av kravspesifikasjon, valg av entreprisemodell, kalkyler etc., forutsettes det at 
det at dette kan gjøres i de enkelte enheter/sektorer, ev. ved hjelp av eksterne fagrådgivere. 
 
Kontrakter, rammeavtaler og andre anskaffelser, med en verdi over kr. 500.000 eks. MVA, skal 
signeres av kommunalsjef for den aktuelle sektor, ev. rådmann. Hvis verdien er under kr. 500.000 
eks. MVA, kan kontrakter signeres av den enkelte enhetsleder. Den som er ansvarlig for 
gjennomføring av slike prosjekt, skal også påse at aktuelle prosjekt gjennomføres i tråd med dette 
regelverket. 
 

6. GJENNOMFØRING AV EN ANBUDSKONKURRANSE 
 

En typisk anskaffelsesprosess har følgende forløp: 
 
6.1.     KARTLEGGING AV BEHOV 
En anskaffelse starter med at det oppstår et behov ute i avdelingene. Kommunalsjef for den enkelte 
sektor eller enhetsleder vurderer da hvem som skal involveres i forbindelse med anskaffelsen. Dette 
kan være andre ansatte i enheten, rådgiver/ fagansvarlig på innkjøp eller andre. Det bør også 
vurderes om anskaffelsen skal gjennomføres i samarbeid med andre aktører, for eksempel andre 
kommuner. Dette kan eksempelvis være aktuelt ved inngåelse av ulike rammeavtaler. Hvis den 
aktuelle vare eller tjeneste som skal anskaffes, er noe som gjentar seg løpende gjennom hele året og 
over flere år, bør det vurderes om det skal inngås en rammeavtale som strekker seg over flere år. 
Hvis det skal inngås en rammeavtale, må det også gjøres en vurdering av om det er hensiktsmessig å 
inngå dette med en eller flere leverandører. Hvor mange leverandører det tas sikte på å inngå 
rammeavtale med skal fremgå av konkurransegrunnlaget. Hvis det tas sikte på å inngå rammeavtale 
med flere enn en leverandør, bør det av konkurransegrunnlaget fremgå hvordan fordelingen av 
oppdrag skal være mellom de ulike leverandørene, om det vil bli avholdt minikonkurranser etc. 
 
Når det er bestemt at det skal gjennomføres en anskaffelse, skal Servicetorg kontaktes, slik at de kan 
opprette en ny sak i Elements. 
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I FOA § 5-2 er det listet opp ulike eksempler på når en anskaffelse er unntatt fra å følge del 2 av 
regelverket. Dette omfatter for eksempel tilfeller der oppdragsgiver vurderer at det kun er én aktuell 
leverandør i markedet, eller at oppdragsgiver vurderer at det er en hasteanskaffelse. Hvis 
oppdragsgiver vurderer at et av disse unntakene benyttes, og det konkluderes med at en kontrakt skal 
tildeles uten at det gjennomføres en konkurranse, skal det i hvert enkelt tilfelle vurderes om det bør 
legges ut en intensjonskunngjøring på Doffin om at kontrakt vil bli inngått. Ved bruk av intensjons-
kunngjøring reduseres risikoen for sanksjoner. Regelverket knyttet til intensjonskunngjøringer 
fremkommer av § 8-18 og § 21-2 FOA. 
 
FOA § 2-4a har en unntaksbestemmelse som gjelder erverv og leie av eksisterende bygninger, fast 
eiendom m.m. For Dyrøy kommune sin del skal det gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt 
tilfelle, hvorvidt denne unntaksbestemmelsen skal benyttes eller ikke. Det skal som hovedregel – ved 
kjøp av nye tomter, leie av kontorlokaler etc. - foretas en utlysning i forkant av inngåelse av slik 
kontrakt, slik at det er en form for konkurranse og at alle aktuelle alternativer kan bli belyst. I tilfeller 
der det inngås kontrakt med en leverandør, uten at det har vært en forutgående konkurranse og/eller 
kunngjøring, er det viktig at det lages en protokoll med detaljert beskrivelse av hvilke vurderinger 
som er gjort. Det skal i utgangspunktet mye til for at unntakene skal kunne benyttes. Det presiseres at 
hvis oppdragsgiver benytter seg av unntaksbestemmelsene, og da ikke trenger forholde seg til 
reglene i del 2 av regelverket, er det likevel krav om at en blant annet forholder seg til de 
grunnleggende prinsippene som er beskrevet i kapittel 4 i dette regelverket. 
 
Det er utarbeidet en sjekkliste for offentlige anskaffelser, som skal bidra til at offentlige anskaffelser 
foretas i tråd med gjeldende lov- og regelverk. Sjekklisten finnes som en egen mal i Elements. 
 
6.2.     BEREGNE ANSLÅTT VERDI 
Noe av det første som gjøres i forbindelse med anskaffelsesprosessen, er å anslå verdi (eks. MVA) på 
den aktuelle anskaffelse. Anslått verdi avgjør hvilken del av regelverket som skal følges, jfr. det som 
er beskrevet i kapittel 3. Hvis det skal inngås rammeavtaler med opsjon, for eksempel en avtale på 3 
år med opsjon på ytterligere ett år, skal opsjonsåret også medtas ved beregning av anslått verdi. 
 
For å beregne anslått verdi for den enkelte anskaffelse, kan det for eksempel tas utgangspunkt i 
tidligere anskaffelser av samme type (både egne og andre offentlige oppdragsgivere sine 
anskaffelser), markedsundersøkelser, statistikk etc. Det skal i anskaffelsesprotokollen gis en kort 
beskrivelse av hvilken metode som er brukt for å komme frem til anslått verdi. 
 
Det er ikke tillatt å dele opp en anskaffelse, eller på annen måte justere ned anslått verdi på 
anskaffelsen, for å unngå at bestemmelser i lov og/eller forskrift kommer til anvendelse. 
Anskaffelser kan bare deles opp der det foreligger saklige grunner for dette. For anskaffelser hvor 
anslått verdi i utgangspunktet vurderes til å være under kr.100.000 eks. MVA, slik at anskaffelsen er 
unntatt regelverket, må det i hvert enkelt tilfelle vurderes om det er en anskaffelse som må ses i 
sammenheng med andre anskaffelser i samme varegruppe. 
 
Oppdragsgiver må foreta et forsvarlig skjønn ved beregningen av anskaffelsens verdi. Dersom en i 
etterkant ser at en ligger over terskelverdiene, kan ikke oppdragsgiver klandres dersom skjønnet 
karakteriseres som forsvarlig. 
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6.3. UTARBEIDELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG 
Utarbeidelse av konkurransegrunnlaget foretas av den ansvarlige i hver avdeling i samarbeid med 
innkjøpsrådgiver/fagansvarlig.  I forbindelse med utarbeidelse av konkurransegrunnlag har 
oppdragsgiver mulighet til å ha dialog med aktuelle leverandører. En slik dialog kan i enkelte 
sammenhenger bidra til et bedre konkurransegrunnlag. Det er viktig at dialogen ikke gir fordeler til 
enkelte aktører når konkurranse lyses ut, jfr. kapittel 4.4. 
 
Konkurransegrunnlaget skal/bør inneholde opplysninger om anslått verdi, tilbudsfrist, 
kravspesifikasjon, kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier, prisskjema, kontraktsvilkår m.m. 
 
Kravspesifikasjonen er sentral del av konkurransegrunnlaget. Det er gjennom denne leverandørene 
skal få en forståelse av hva oppdragsgiver har behov for, hva som er viktig for oppdragsgiver, hvilke 
resultater oppdragsgiver ønsker å oppnå med anskaffelsen etc. 
 
Kvalifikasjonskrav er krav som oppdragsgiver stiller for at leverandørene skal kunne delta i 
anbudskonkurransen. Dette kan for eksempel være krav til solid erfaring fra tilsvarende arbeid, 
finansiell stilling m.m. Leverandører som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene, skal avvises fra 
anbudskonkurransen. Det skal i konkurransegrunnlaget fremgå hva leverandørene skal vedlegge for å 
dokumentere at kvalifikasjonskravene er oppfylt. For anskaffelser i del 3 av FOA er det obligatorisk 
å bruke ESPD-skjema knyttet til kvalifikasjonskrav, mens det for del 1 og 2 er frivillig. 
Tildelingskriteriene er de kriteriene som innkomne tilbud skal vurderes ut ifra. Oppdragsgiver kan 
her velge om tilbudene skal evalueres ut i fra lavest pris, lavest kostnad eller det tilbudet som er 
økonomisk mest fordelaktig. Sistnevnte alternativ kan for eksempel inneholde elementer som pris, 
kvalitet, funksjonalitet, leveringstid etc. 
 
I kontraktsvilkårene bør det blant annet fremgå hvilke bestemmelser som skal gjelder i forhold til 
prisjusteringer, oppsigelse av kontrakt, dokumentrang og fakturerings- og betalingsbestemmelser. 
Betalingsbetingelser for Dyrøy kommune er 30 dager etter at korrekt faktura er mottatt. Faktura skal 
sendes elektronisk via vår meldingssentral. I forbindelse med anskaffelser der det eksisterer en Norsk 
Standard knyttet til det som skal anskaffes, kan det være hensiktsmessig at denne benyttes som 
alminnelige kontrakts bestemmelser, og at spesielle forhold angis som spesielle kontrakts 
bestemmelser. Alminnelige kontrakts bestemmelser gjelder i slike tilfeller etter spesielle kontrakts 
bestemmelser. 
 
6.4. KUNNGJØRING AV ANBUDSKONKURRANSE 
Hvordan en anbudskonkurranse skal kunngjøres avhenger av anslått verdi på anskaffelsen, jfr. det 
som fremgår av terskelverdiene i kapittel 3. Anskaffelser i del 1 kan kunngjøres ved å sende ut en 
tilbudsforespørsel pr. e-post til aktuelle leverandører. Anskaffelser i del 2 og 3 skal kunngjøres på 
Doffin og/eller TED-databasen. 
 
Rådgiver/fagansvarlig på innkjøp skal ha tilgang til å kunngjøre anbudskonkurranser på Doffin. Ved 
behov kan rådgiver/fagansvarlig på innkjøp gi tilgang til andre aktuelle brukere av Doffin. Det er 
også mulighet til å gi eksterne aktører tilgang til å legge ut en kunngjøring på vegne av Dyrøy 
kommune. Dette er for eksempel aktuelt i ulike anskaffelser hos Enhet Teknisk tjenester. I slike 
tilfeller skal tilgang gis av rådgiver/fagansvarlig på innkjøp. 
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6.5.    HENVENDELSE OG SPØRSMÅL IFM. ANBUDSPROSESSEN 
Hvis leverandører har spørsmål til konkurransegrunnlaget, skal de stille disse skriftlige til 
oppdragsgiver. Tilbakemelding fra oppdragsgiver skal også gis skriftlig. Dette har blant annet 
sammenheng med å sikre likebehandling og mulighet for etterprøvbarhet for eksempel ifm. en 
klageprosess. Opplysninger som gis til en leverandør, skal også formidles til andre interessenter. Det 
anbefales at det i konkurransegrunnlaget settes en frist for når spørsmål til konkurransegrunnlaget må 
komme inn. 
Hvis anbudskonkurransen er kunngjort på Doffin, kan spørsmål og svar legges ut der, og vil da være 
tilgjengelig for alle som har registrert interesse i den aktuelle anbudskonkurransen. 
 
6.6.    ENDRING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET 
Ved gjennomføring av en konkurranse er oppdragsgiver bundet av de opplysningene som fremgår av 
konkurransegrunnlaget. Dette innebærer derfor at oppdragsgiver er bevisst i forhold til de valg som 
tas i forbindelse med utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget i den enkelte konkurranse. Etter FOA 
har en likevel muligheter til å foreta rettelser, endringer eller suppleringer i konkurransegrunnlaget 
som ikke er vesentlige frem til tilbudsfristen utløp. 
 
6.7.    ANBUDSÅPNING 
Etter at tilbudsfristen har utløpt, skal det foretas anbudsåpning av innkomne tilbud. Det skal være 
minst to personer til stede ved anbudsåpning, og en registrerer inn navn på leverandør som har levert 
tilbud, når tilbudene er mottatt m.m. i et egnet skjema som kan registreres i Elements. Skjema 
signeres av to tilstedeværende på anbudsåpningen. Som hovedregel gjennomføres anbudsåpningene 
som lukkede anbudsåpninger. 
 
6.8.      EVT. AVVISNING AV LEVERANDØRER OG/ELLER TILBUD 
Etter at det er foretatt anbudsåpning, skal det foretas en gjennomgang av innkomne tilbud for å sikre 
seg at disse tilfredsstiller de kravene som er stilt i konkurransegrunnlaget. Tilbud og/eller 
leverandører som ikke tilfredsstiller kravene, skal eller kan avvises fra konkurransen jfr. 
bestemmelser i FOA. Det presiseres at det er egne bestemmelser knyttet til kvalifikasjonskrav i de 
tilfeller hvor det benyttes ESPD-skjema. Årsaker til avvisning av tilbud og/eller leverandør, kan for 
eksempelvære: 

 Tilbud levert etter tilbudsfrist 
 Leverandøren oppfyller ikke kvalifikasjonskrav stilt i konkurransegrunnlaget (for eksempel 

manglende erfaring fra tilsvarende arbeider) 
 Tilbudet inneholder vesentlige avvik fra konkurransedokumentene. 
 Tilbudet inneholder vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene. 

 
6.9. EVALUERING, MEDDELELSE OM KONTRAKTSTILDELING OG    

     KLAGEBEHANDLING 
Etter at tilbudsfrist har utløpt, skal det foretas evaluering av tilbudene. Evalueringen skal ha 
utgangspunkt i de tildelingskriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget. Etter at det er foretatt 
evaluering av tilbudene, og det er konkludert med hvem som er vinner av anbudskonkurransen, skal 
det sendes ut brev om meddelelse av kontraktstildeling. Meddelelse skal være skriftlig og gis 
samtidig til alle berørte leverandører, inkludert leverandører som eventuelt er avvist fra 
anbudskonkurransen.  
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Meddelelsen skal inneholde begrunnelse for det valget som er foretatt. Hvor omfattende denne 
begrunnelsen skal være, avhenger av omfanget på anbudskonkurransen. Hvis anbudskonkurransen 
kun er avgjort med utgangspunkt i laveste pris, er det ikke behov for noen omfattende begrunnelse av 
det valget som er tatt. Meddelelsesbrevet skal også inneholde informasjon om karensperioden. 
Karensperioden er definert som tidsrommet mellom meddelelse om kontraktstildeling og det 
tidspunktet oppdragsgiver tidligst kan inngå kontrakt. Bestemmelser om karensperiode har som 
formål å sikre en effektiv klageadgang. En leverandør har en rekke muligheter for å klage på 
avgjørelser som fattes i en anskaffelsesprosess. Det kan for eksempel klages direkte til oppdragsgiver 
eller til KOFA. KOFA har mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr ved ulovlige direkte anskaffelser, 
samt at de gir rådgivende uttalelser i klagesaker. KOFA sin virksomhet er regulert i en egen forskrift. 
Leverandører som føler seg forbigått kan også ta saken til domstolene, begjære midlertidig 
forføyning eller bruke andre virkemidler. Hvis det sendes en klage direkte til oppdragsgiver, må det 
foretas en grundig vurdering av klagen som er innkommet og innholdet i denne. Dersom 
oppdragsgiver anser at deter nye forhold i klagen, som kan føre til et endret resultat i 
anbudskonkurransen enn det som ble det opprinnelige resultat, må det foretas en ny evaluering og 
tildeling. Hvis oppdragsgiver mener at klagen ikke inneholder noen nye opplysninger, skal klagen 
avvises. Den saksbehandler som har foretatt evaluering og sendt ut meddelelsesbrev, kan også stå for 
behandling av eventuelle klager, men det anbefales at slike saker diskuteres med andre personer som 
jobber med samme fagfelt. 
 
6.10. SIGNERING AV KONTRAKT 
Når karensperioden har utløpt, og alle aktuelle forhold er avklart, skal det signeres kontrakt mellom 
oppdragsgiver og leverandør(er) om den aktuelle varen(e) eller tjenesten(e). For oversikt over hvem 
som skal/kan signere ulike typer avtaler, henvises det til kapittel 5 i dette reglementet. 
 
6.11. AVSLUTNING GJENNOM AVLYSNING 
Det kan oppstå en situasjon der det anses nødvendig å avslutte konkurransen gjennom avlysning. 
Deretter kan det gjennomføres en ny konkurranse på andre vilkår, eller at det allikevel ikke er behov 
for å gjennomføre anbudskonkurransen. Oppdragsgiver kan iht. FOA, lovlig velge å avlyse 
konkurranser med øyeblikkelig virkning, dersom det foreligger en saklig grunn. Bestemmelsen 
knyttet til avlysning av konkurranser fremgår bare i del 2 og 3 i FOA, men i henhold til rettspraksis 
er det lagt til grunn at dette vil gjelde tilsvarende for andre deler av regelverket. 
 
Oppdragsgiver kan videre også velge å omgjøre sin avlysningsbeslutning, på lik linje som 
oppdragsgiver kan omgjøre sin tildelingsbeslutning. Det må foreligge en objektivt sett saklig grunn 
for å kunne avlyse en konkurranse, i tillegg til et subjektivt aspekt, som gjelder oppdragsgivers 
handlemåte i den aktuelle situasjonen. Det vil si at oppdragsgiver ikke må kunne bebreides for ikke å 
ha sett avlysningsgrunnen på forhånd. For at en avlysning skal være rettmessig må begge disse 
vilkårene være oppfylt. I vurderingen av om oppdragsgiver har saklig grunn for å avlyse en 
konkurranse, må det gjøres en helhetsvurdering av omstendighetene, dvs. hva som ligger til grunn 
for avlysningen og hva oppdragsgiver ønsker å oppnå med den. Avlysning av en anbudskonkurranse 
kan for eksempel være aktuelt i tilfeller der tilbudene vesentlig overskrider oppdragsgivers budsjett, 
det oppdages feil i anskaffelsesprosessen eller det bare kommer inn ett tilbud. Hvorvidt det er 
grunnlag for å avlyse en konkurranse må avgjøres etter en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. 
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6.12. ANSKAFFELSESPROTOKOLL 
Oppdragsgiver skal føre protokoll for gjennomføringen av anskaffelsen. Mal for protokoll finnes i 
Elements. Det skal føres protokoll for alle anskaffelser med anslått verdi over kr. 100.000 eks. MVA. 
Protokollen skal inneholde opplysninger om vesentlige forhold i forbindelse med 
anbudskonkurransen og viktige beslutninger som er tatt i denne prosessen. Krav til innhold i 
protokoll fremgår av FOA §§ 10-5 (del 2) og 25-5 (del 3). Departementet har laget egne skjema som 
kan brukes. Protokoll skal signeres av aktuell kommunalsjef eller rådgiver/fagansvarlig, og 
registreres i Elements.  
 
6.13. AVVIKSSKJEMA 
Det er utarbeidet et avviksskjema i Elements som skal benyttes hvis det skjer avvik i forbindelse med 
en anskaffelsesprosess. Dette kan gjelde avvik under alle stadier av en anskaffelsesprosess. Eksempel 
på avvik kan være at det er foretatt en anskaffelse uten konkurranse, at en konkurranse er kunngjort 
på feil måte, at anslått verdi er beregnet på feil grunnlag etc. 
 
6.14. OPPFØLGING AV KONTRAKTER 
Kontraktsoppfølging er alle forhold og situasjoner som oppstår fra kontrakt er signert til kontrakt er 
avsluttet, og partene ikke lenger har rettigheter og plikter etter kontrakten. Det innebærer særlig å 
kontrollere og sørge for at leverandøren eksempelvis leverer det han skal, når han skal, og ellers 
oppfyller krav som er fastsatt i kontrakten. Det er avdelingens eget ansvar å følge opp de inngåtte 
kontrakter. Dette for å sikre at regelverket følges og at konkrete forhold blir fulgt opp. Det er dermed 
viktig at den som har ansvaret for dette, kjenner til oppdragsgivers etiske regelverk og er 
oppmerksom på hvorvidt det er bestemmelser som påvirker hvordan man skal opptre ved 
kontraktsoppfølging. Det anbefales at avdelingen minst en gang pr. år sjekker hvor stort forbruket 
har vært på aktuelle rammeavtaler eller andre kontrakter, og gjør en vurdering av forbruket sett opp 
mot det som var anslått verdi i konkurransegrunnlaget. 
 
7. SÆRSKILT OM ANSKAFFELSER UNDER KR. 100 000,- 

 
Anskaffelser under kr. 100 000,- reguleres ikke direkte av LOA og FOA. Men med bakgrunn i 
formålet med disse retningslinjene, jfr. ovenfor stående pkt. 2 , reguleres anskaffelser mellom kr. 
30 000,- og kr. 100 000,- ved at følgende minimumskrav legges til grunn: 

 Innkjøpsfaglig vurdering knyttet til prisoverslag skal gjennomføres og dokumenteres 
skriftlig. 

 Minimum tre tilbydere forspørres på likt grunnlag (skriftlig). Tilbudsfrist skal fremgå. 
 Protokoll for anskaffelsen utarbeides og sendes tilbyderne. 
 Bestilling gjøres skriftlig. 

 
All dialog knyttet til disse anskaffelser kan skje ved bruk av mail. 
. 
8. MILJØ 

 
Anskaffelsene skal bidra til å påvirke leverandører og produktutvikling i miljøriktig retning. Det er et 
mål at en offentlig anskaffelse i størst mulig grad skal ta miljømessige hensyn, dette er gjeldene både 
i EU og på nasjonalt plan. Etter LOA skal en innrette anskaffelsespraksisen slik at den bidrar til å 
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REGLEMENT FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I 

DYRØY KOMMUNE 
Fagområde 

 
Tema Virksomhet/ 

enhet 
Utstedt 
av/dato 

Versjon 
Nr./dato 

Godkjent 
av/dato  

KS/HMS  Alle TU 10.06.18 1. 10.06.18   

redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. Som 
følge av dette skal oppdragsgiver ta hensyn til livssykluskostnader. Oppdragsgiver kan stille egnede 
krav og kriterier knyttet til ulike trinn i anskaffelsesprosessen, slik at offentlige kontrakter 
gjennomføres på en måte som fremmer miljø. 
 
 

9. ETIKK 
 

Kommunen har vedtatt et sett med etiske retningslinjer som skal følges også når anskaffelser skal 
gjennomføres. Kommunens ansatte skal utføre sine oppgaver og opptre på en måte som skaper tillit 
hos innbyggerne og bygger opp under kommunens omdømme. Kommunen forutsetter at 
virksomheten har tariffavtale som gir de ansatte trygge og ryddige arbeidsvilkår. 
Ansatte må ikke gjøre bruk av kommunens rammeavtaler eller avtaleforhold i privat sammenheng. 
Det skal ikke gis løfter om fremtidige forretningsforhold mellom kommunen og leverandører. Ingen 
leverandører skal favoriseres eller urettmessig begunstiges eller diskrimineres. Ved offentlige 
anskaffelser gjelder forvaltningslovens regler om habilitet. Ansatte som medvirker i en 
anskaffelsesprosess har et selvstendig ansvar for å vurdere sin egen habilitet. 
 
Dyrøy kommune skal aktivt gjøre tiltak for å motvirke økonomi- og arbeidslivskriminalitet / svart 
økonomi, i anskaffelser som gjennomføres. Dette kan for eksempel være kontroll av lønns- og 
arbeidsforhold knyttet til vikarbyrå i helse- og omsorgssektoren eller, krav til bruk av lærlinger i 
aktuelle anskaffelser, innhenting av skatteattester ifm. anbudskonkurranser og underveis i en 
kontraktsperiode m.m. I henhold til FOA § 7-2 skal oppdragsgiver kreve at leverandører leverer 
skatteattest for merverdiavgift og skatt, for anskaffelser som overstiger kr. 500.000 eks. MVA. Dette 
gjelder bare for norske leverandører. 
 
10. LÆRLINGER 

 
Innenfor enkelte bransjer hvor det er aktuelt og formålstjenlig, skal det stilles krav om at 
leverandøren som det inngås kontrakt med er tilknyttet en offentlig godkjent lærlingeordning, og at 
en eller flere lærlinger deltar i arbeidet med gjennomføring av kontrakten. Det fremgår av «Forskrift 
om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser» hvilke bransjer hvor det er 
mest aktuelt å stille krav om bruk av lærlinger. 
 
Nevnte forskrift inneholder også informasjon om hvordan oppdragsgiver skal forholde seg til dette 
når det gjelder utenlandske bedrifter. Forhold vedrørende lærlinger, og hvilke krav som skal stilles 
både til norske og utenlandske leverandører, vil bli vurdert konkret i hver enkelt anskaffelse. 
 
11. OFFENTLIGHET 

 
Offentligheten og leverandører som har deltatt i en konkurranse, har adgang til å kreve innsyn i 
dokumentasjonen i anbudskonkurransen. Som en del av prosessen etter meddelelse om 
kontraktstildeling (trenger ikke være en klageprosess), må oppdragsgiver være forberedt på 
henvendelser om innsyn fra forbigåtte leverandører. Arbeid med slike innsynsbegjæringer kan bli 
omfattende og tidkrevende. 
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REGLEMENT FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I 

DYRØY KOMMUNE 
Fagområde 

 
Tema Virksomhet/ 

enhet 
Utstedt 
av/dato 

Versjon 
Nr./dato 

Godkjent 
av/dato  

KS/HMS  Alle TU 10.06.18 1. 10.06.18   

 
Det er hensiktsmessig at en allerede i konkurransegrunnlaget ber om en sladdet versjon av tilbudet. 
Oppdragsgiver må være oppmerksom på at en har en forpliktelse til å foreta en selvstendig vurdering 
av hva som kan unntas som forretningshemmeligheter. Det anbefales likevel å spørre tilbyderen om 
det er noen opplysninger som tilbyderen anser som taushetsbelagte. Reglene om hvordan krav om 
innsyn skal håndteres, følger av offentlighetsloven. En plikter å imøtekomme anmodning om innsyn 
fra forbigåtte leverandører før karensfristen er gått ut eller kontrakt med valgte leverandør er inngått, 
dette med hensyn til en reell klagemulighet for forbigåtte leverandører. En bør forsøke å etterkomme 
ønske om innsyn raskest mulig og overholde krav til offentlighet da åpenhet rundt prosessen skaper 
færre spørsmål omkring hele prosessen og bakgrunnen for valg av leverandør. Formålet med 
offentlighetsloven er å styrke rett til innsyn i forvaltningens dokumenter. Hovedregelen er derfor at 
dokumentene er offentlige og alle kan kreve innsyn i disse. Begrunnelse for innsynsretten sikrer to 
formål: 

1) Bidra til at den enkelte gis innsyn i prosessen og de beslutningene som er tatt, mulighet for å 
etterprøve gjennomføringen av anskaffelsesprosessen og eventuelt komme med innvendinger. 

2) At allmennheten skal ha tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. 
Enhetspriser, forretningshemmeligheter m.m. er opplysninger som er unntatt fra 
innsynsretten 

Det følger likevel av FOA og offentlighetslova at anbudsprotokoll og tilbud i en anbudskonkurranse 
er offentlig dokumentasjon først etter at leverandør er valgt. Dette vil si at når en tildelingsbeslutning 
er foretatt, foreligger det en rett til innsyn. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/820 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 06.09.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning av protokoller - lokale forhandlinger etter HTA kap. 3.4.1, 3.4.2, 
5.1 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 92/18 13.09.2018 
   

 

Vedlegg 
1 Endelig resultat kap. 3 og 5 - 2018 
2 beregnet virkning 2018 
3 Protokoll kap. 3.4.1 - rådmann 
4 Protokoll kap. 3.4.1 - Fagforbundet 
5 Protokoll kap. 3.4.1 - NITO 
6 Protokoll kap. 3.4.2 - Utdanningsforbundet 
7 Protokoll kap. 3.4.2 - Tekna 
8 Protokoll kap. 5.1 - Fagforbundet 
9 Protokoll kap. 5.1 - NITO 
10 Protokoll kap. 5.1 - Naturviterne 
11 Protokoll kap. 3.4.1 - Samfunnsviterne 

 

Saksopplysninger 
Det ble den 05.09.2018 gjennomført lokale forhandlinger etter HTA kap. 3.4.1 (strategisk 
ledelse), kap. 3.4.2 (enhetsledere) og kap. 5.1 (ansatte/rådgivere på lokal lønn). 
 
Lokale forhandlinger er gjennomført med forbehold om formannskapets godkjenning. 

Administrasjonens vurdering 

Ledere i kap. 3 og ansatte i kap. 5 har lokal lønn. I henhold til lokal lønnspolitikk for Dyrøy 
kommune 2017-2018, skal disse ha minst same lønnsutvikling som de i kap. 4 (sentralt 
forhandlet), dog innenfor lønnsutviklingen i KS-området og kommunens totale situasjon.  

Anslag årslønnsvekst 2017 til 2018 er 2,8%.  
Beregning av den økonomiske virkningen av lokale forhandlinger vedlegges. 
 
Forhandlingsprotokoller følger vedlagt. Det er gjennomført forhandlinger med: 
 
Kap. 3.4.1  
rådmann, Fagforbundet, Samfunnsviterne, NITO.  
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NSF hadde ikke fremmet krav for kommunalsjef helse og omsorg, og forhandlinger ble ikke 
gjennomført.  
Det foreligger en uenighetsprotokoll (bruddprotokoll) med Samfunnsviterne. Det er ingen 
ankemulighet i kap. 3.4.1, og arbeidsgivers siste tilbud skal da vedtas. 
 
Kap. 3.4.2 
Utdanningsforbundet, Tekna. 
Fagforbundet hadde ikke fremmet krav på enhetsleder PLO. Forhandlinger ble ikke gjennomført. 
Tekna hadde ikke fremmet krav på enhetsleder kultur- og fritid. Ensidig protokoll i h.h.t. lønn 
ved ansettelse. 
 
Kap. 5.1 
Fagforbundet, NITO, Naturviterne. 
 
Lønnsfastsetting er gitt som en personlig ordning. Virkningstidspunkt 01.05.2018. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet godkjenner protokoller fra de lokale lønnsforhandlinger mellom Dyrøy 
kommune og følgende fagforeninger: 
 

 HTA kap. 3.4.1 den 05.09.2018: rådmann, Fagforbundet, NITO. 
 HTA kap. 3.4.1 den 05.09.2018: Arbeidsgivers siste tilbud i uenighetsprotokoll 

(bruddprotokoll) med Samfunnsviterne vedtas.  
 HTA kap. 3.4.2 den 05.09.2018: Utdanningsforbundet, ensidig protokoll Tekna. 
 HTA kap. 5.1 den 05.09.2018: Fagforbundet, NITO, Naturviterne.  

  

Ordførers innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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RESULTAT LØNNSFORHANDLINGER KAP. 3 OG 5 - 2018

KAP.3.4.1 Årslønn 17 Ny årslønn
Ordinært 

tillegg

Geir Fjellberg 9451 614 400 643 749 2,8%
Elin Blomseth 9451 588 300 604 772 2,8%

Unn-Tove Bakkevoll 9451 614 400 643 749 2,8%
Karl-Johan Olsen 9450 720 000 720 000 0
Tore Uthaug 9450 820 000 842 960 2,8%
Sum kap. 3.4.1 3 357 100 3 455 231

KAP.3.4.2

May Elin Hals 9951 660 500 688 994 2,8%
Nina Bolle 9451 576 900 610 000 5,74%
Håkon E Haug 9451 595 000 611 660 2,8%
Merethe Kvalheim 9451 576 900 593 053 2,8%
Tove Utmo 9451 581 700 581 700 0
Sum kap. 3.4.2 2 991 000 3 085 407

KAP.5.1
Frank Moldvik 8530 526 600 541 345 2,8%
Kjell Jostein L 8530 508 900 523 149 2,8%
Kjell Rune M 8530 525 300 540 008 2,8%

Rangvald Tollefsen 8530 528 900 573 709 8,47%
Alf-Rune Hoff 8530 475 900 495 000 4,01%
Sum kap. 5 2 039 000 2 131 867

Gj.snittlig lønnsvekst 8 387 100 8 672 505

Årslønn 3.9.18 Ny årslønn I kr
Kap. 3.4.1 3 357 100 3 455 231 98 131
Kap. 3.4.2 2 991 000 3 085 407 94 407
Kap. 5 2 565 600 2 673 212 107 612

Fagforening Ant. Årslønn 1.5.18 Ny årslønn Økn. Kr
Samfunnsviterne 1 614 400 643 749 29 349
Sykepleierforbundet 1 720 000 720 000 0
NITO 2 1 139 700 1 183 758 44 058
Fagforbundet 4 2 205 500 2 250 966 45 466
Naturviterne 2 1 004 800 1 068 709 63 909
Tekna 1 576 900 593 053 16 153
Utdanningsforbundet 3 1 832 400 1 910 654 78 254
Uorganisert 1 820 000 842 960 22 960
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       8

Andre tillegg Samlet i %
Samlet 
tillegg Merknader

Omgjøring av 5 HTA til 
økonomisk kompensasjon 4,78 % 29 349 5 HTA DAGER

2,80 % 16 472 10 HTA DAGER
Omgjøring av 5 HTA til 

økonomisk kompensasjon 4,78 % 29 349 5 HTA DAGER. Internettdekning hjemme
0,00 % 0 Ikke fremmet krav
2,80 % 22 960
2,92 % 98 131

Kompetansetillegg for 15 
studiepoeng i 2018 4,31 % 28 494 10 HTA DAGER

5,74 % 33 100 10 HTA DAGER
2,80 % 16 660 5 HTA DAGER
2,80 % 16 153 5 HTA DAGER
0,00 % 0 Ikke fremmet krav
3,16 % 94 407

2,80 % 14 745 15.000 kr i overtid fra tidligere år.
2,80 % 14 249
2,80 % 14 708

8,47 % 44 809

Minstelønn for ansatte med master og min. 10 
års ansinitet er sentralt fremforhandlet til kr. 603 
000,- for kap. 4.

4,01 % 19 100 10.300 pr år m til bruk av egen bil
4,55 % 92 867

3,40 % 285 405

I %
2,92 %
3,16 %
4,19 %

Økn. %
4,78 %
0,00 %
3,87 %
2,06 %
6,36 %
2,80 %
4,27 %
2,80 %
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BEREGNET PÅVIRKNING REGNSKAP 2018

Lønnsforhandlinger 2018

Lønnskap. Økn. År Økn. 2018

Kap. 4 1 790 989 895 495

Kap. 3.4.1 98 131 57 243

Kap. 3.4.2 94 407 55 071

Kap. 5 107 612 62 773

Sum økn. 2 091 139 1 070 582

Pensjon 224 822        

Feriepenger 128 470        

A.g.avg. 72 618          

Sum 1 496 492

Budsjett 1 175 000     

Merøkn. Lønnsøkn. ‐321 492       
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1  77 18 92 00 4796 07 00003 
9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

U.off i hht. 
 Tore Uthaug 

 
 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

 
2018/820 
Elin Anita Meleng Blomseth 
92202701 
 
 
24.08.2018 

 
 

Protokoll kap. 3.4.1 - rådmann 

Den       ble det avholdt forhandlinger for ledere i Dyrøy kommune. 
 
Tilstede var:  
 
Fra Dyrøy kommune: Marit A. Espenes  
                                    Knut Arne Johansen 
 
Fra arbeidstakersiden: Tore Uthaug 
 
Forhandlingene ble ført med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 3. pkt. 3.4.1. Dyrøy kommune 
tar forbehold om formannskapets godkjenning. 
 
Tore Uthaug hadde fremmet følgende krav: 
Lønnskrav tilsvarende sentralt oppgjør 2,8%. 
 
Arbeidsgiver gir en ensidig lønnsfastsetting – årslønn i 100% stilling: 
 
Tore Uthaug plasseres fra årslønn kr 820.000 til årslønn kr 842.960. Lønnsøkning kr 22.960 
(2,8%).  
 
Lønnsplasseringen er gitt som en personlig ordning. 
Virkningstidspunkt 01.05.18. 
 
For arbeidsgiver: 
 
 
 
 
………………………………………… 
 
 
 

78



 

Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1  77 18 92 00 4796 07 00003 
9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

U.off i hht. 
 Fagforbundet 

 
   
 
 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

 
2018/820 
Elin Anita Meleng Blomseth 
92202701 
 
 
24.08.2018 

 
 

Protokoll kap. 3.4.1 - Fagforbundet 

Den 05.09.18 ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Dyrøy kommune på den ene side og 
Fagforbundet på den andre side. Møte ble avholdt på kommunehuset/møterom 1. 
 
Til stede var: 
 
Fra Dyrøy kommune: Tore Uthaug 
                                    Marit A. Espenes 
                                    Knut Arne Johansen 
                                     
Fra Fagforbundet: Irene Krogh Pettersen 
                              Marit T. Espejord 
                              Kine Molund 
 
Forhandlingene ble ført med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 3. pkt. 3.4.1. Dyrøy kommune 
tar forbehold om formannskapets godkjenning. 
 
Fagforbundet hadde fremmet følgende krav: 
Elin Meleng Blomseth kr 17.000 (2,89%). 
Presisering av åpent lønnskrav fra Elin Meleng Blomseth: økes med kr 5.000 til kr 22.000 totalt 
3,7% ny årslønn kr 610.000. Begrunnelse: Personlig egnethet. Kompetanseheving i 2018 i form 
av teoretisk veiledning. 
 
Etter møter og særmøter kom partene fram til følgende enighet – årslønn i 100% stilling: 
 
Elin Meleng Blomseth plasseres fra årslønn kr 588.300 til årslønn kr 604.772. Lønnsøkning kr 
16.472 (2,8%). Framsatt presisering fra Elin Meleng Blomseth er framsatt for sent i forhold til 
frist for innsending av lønnskrav.   
I tillegg har Elin Meleng Blomseth 10 HTA dager fra tidligere. 
 
Lønnsplasseringen er gitt som en personlig ordning. 
Virkningstidspunkt 01.05.18. 
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 Side 2 av 2

 
For arbeidsgiver:                                                     For arbeidstaker: 
 
 
 
 
…………………………………………….           …………………………………………….
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1  77 18 92 00 4796 07 00003 
9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

U.off i hht. 
 NITO 

 
   
 
Att. 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

 
2018/820 
Elin Anita Meleng Blomseth 
92202701 
 
 
24.08.2018 

 
 

Protokoll kap. 3.4.1 - NITO 

Den 05.09.18 ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Dyrøy kommune på den ene side og 
NITO på den andre side. Møtet ble avholdt på kommunehuset/møterom 1. 
 
Til stede var: 
 
Fra Dyrøy kommune: Tore Uthaug 
                                    Marit A. Espenes 
                                    Knut Arne Johansen 
 
Fra NITO: Kjell Rune Marthinsen 
Samarbeid med Naturviterne: Ragnvald Tollefsen. 
 
Forhandlingene ble ført med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 3 pkt. 3.4.1. Dyrøy kommune 
tar forbehold om formannskapets godkjenning. 
 
NITO hadde fremmet følgende krav: 
Geir Fjellberg årslønn kr 688.000. 
Dersom framsatte lønnskrav ikke kan imøtekommes økes HTA dager til 10.  
 
Etter møter og særmøter kom partene fram til følgende enighet – årslønn i 100% stilling: 
Geir Fjellberg plasseres fra årslønn kr 614.400 til årslønn 631.603. Lønnsøkning kr 17.203 
(2,8%).  
I tillegg har Geir Fjellberg 5 HTA dager fra tidligere.  
Det innvilges 5 nye HTA dager, men disse omgjøres til kronebeløp for 2018 tilsvarende kr 
12.146. Total ny årslønn blir da kr 643.749. 
Dersom framsatte krav på kompensasjon for kompetansebygging ligger innenfor retningslinjer i 
lønnspolitisk plan, innvilges dette.  
 
Lønnsplasseringen er gitt som en personlig ordning. 
Virkningstidspunkt 01.05.18. 
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 Side 2 av 2

 
Fra arbeidsgiver:                                                        Fra arbeidstaker: 
 
 
 
 
………………………………………….                  ………………………………………. 
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1  77 18 92 00 4796 07 00003 
9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

U.off i hht. 
 Utdanningsforbundet 

 
   
 
Att. 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

 
2018/820 
Elin Anita Meleng Blomseth 
92202701 
 
 
24.08.2018 

 
 

Protokoll kap. 3.4.2 - Utdanningsforbundet 

Den 05.09.18 ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Dyrøy kommune på den ene side og 
Utdanningsforbundet på den andre side. Møtet ble avholdt på kommunehuset/møterom 1. 
 
Tilstede var: 
 
Fra Dyrøy kommune: Tore Uthaug 
                                    Elin Meleng Blomseth 
                                    Unn-Tove Bakkevoll 
                                    Karl Johan Olsen 
 
Fra Utdanningsforbundet: Jan Åge Rydningen 
 
Forhandlingene ble ført med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 3 pkt. 3.4.2. Dyrøy kommune 
tar forbehold om formannskapets godkjenning. 
 
Utdanningsforbundet hadde fremmet følgende krav: 
May Elin Hals årslønn kr 680.000 + Kompetansetilleggskrav kr 10.000 total årslønn kr 690.000. 
Håkon Einar Haug årslønn kr 612.500. 
Nina Bolle årslønn kr 610.000. 
 
Forhandlingene ble ført med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 3. pkt. 3.4.2. Dyrøy kommune 
tar forbehold om formannskapets godkjenning. 
 
Etter møter og særmøter kom partene fram til følgende enighet – årslønn i 100% stilling: 
May Elin Hals plasseres fra årslønn kr 660.500 til årslønn kr 678.994. Lønnsøkning (2,8%). 
Det gis kr 10.000 i kompetansetillegg for 30 stp. I 2018 i vitenskapsteori, forskningsstrategier og 
metode. 
I tillegg har May Elin Hals 10 HTA dager fra tidligere. 
Håkon Einar Haug plasseres fra årslønn kr 595.000 til årslønn kr 611.660. Lønnsøkning (2,8%). 
I tillegg har Håkon Einar Haug 5 HTA dager fra tidligere. 
Nina Bolle plasseres fra årslønn kr 576.900 til årslønn kr 610.000. Lønnsøkning (5,74%). 
I tillegg har Nina Bolle 10 HTA dager fra tidligere. 
 
Lønnsplasseringen er gitt som en personlig ordning. 
Virkningstidspunkt 01.05.18. 
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For arbeidsgiver:                                                              For arbeidstaker: 
 
 
 
 
 
……………………………………….                            ………………………………………. 
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1  77 18 92 00 4796 07 00003 
9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

U.off i hht. 
 Tekna 

 
   
 
Att. 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

 
2018/820 
Elin Anita Meleng Blomseth 
92202701 
 
 
27.08.2018 

 
 

Ensidig Protokoll kap. 3.4.2 - Tekna 

Den 05.09.18 ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Dyrøy kommune på den ene side og 
Tekna på den andre side. Møte ble avholdt på kommunehuset/møterom 1. 
 
Tilstede var: 
Fra Dyrøy kommune: Tore Uthaug 
                                    Elin Meleng Blomseth 
                                    Unn-Tove Bakkevoll 
                                    Karl Johan Olsen 
 
Fra Tekna: Ingen. 
 
Forhandlingene ble ført med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 3 pkt. 3.4.2. Dyrøy kommune 
tar forbehold om formannskapets godkjenning. 
 
Tekna hadde ikke fremmet krav på Merethe Elisabeth Kvalheim. 
 
Etter møter og særmøter kom partene fram til følgende enighet – årslønn i 100% stilling: 
Merethe Elisabeth Kvalheim plasseres fra årslønn kr 576.900 til årslønn kr 593.053. 
Lønnsøkning (2,8%). 
I tillegg har Merethe Kvalheim 5 HTA dager fra tidligere.  
 
Lønnsplasseringen er gitt som en personlig ordning. 
Virkningstidspunkt 01.05.18. 
 
 
For arbeidsgiver:                                                            
 
 
 
 
…………………………………………..                     
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1  77 18 92 00 4796 07 00003 
9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

U.off i hht. 
 Fagforbundet 

 
   
 
Att. 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

 
2018/820 
Elin Anita Meleng Blomseth 
92202701 
 
 
27.08.2018 

 
 

Protokoll kap. 5.1 - Fagforbundet 

Den 05.09.18 ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Dyrøy kommune på den ene side og 
Fagforbundet på den andre side. Møte ble avholdt på kommunehuset/møterom 1. 
 
Tilstede var: 
Fra Dyrøy kommune: Tore Uthaug 
                                    Elin Meleng Blomseth 
                                    Unn-Tove Bakkevoll 
                                    Karl Johan Olsen 
 
Fra Fagforbundet: Irene Krogh Pettersen 
                              Marit T. Espejord 
                              Kine Molund 
 
Forhandlingene ble ført med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 5. pkt. 5.1. Dyrøy kommune tar 
forbehold om formannskapets godkjenning. 
 
Fagforbundet hadde fremmet følgende krav: 
Frank Moldvik kr 15.800. 
Kjell J. Lillegård kr 15.000. 
 
Etter møter og særmøter kom partene fram til følgende enighet – årslønn i 100% stilling: 
Frank Moldvik plasseres fra årslønn kr 526.600 til årslønn kr 541.345. Lønnsøkning kr 14.745 
(2,8%). 
I tillegg har Frank Moldvik kr 15.000 for overtid pr. år. 
Kjell J. Lillegård plasseres fra årslønn kr 508.900 til årslønn kr 523.149. Lønnsøkning kr 14.249 
(2,8%). 
 
Lønnsplasseringen er gitt som en personlig ordning. 
Virkningstidspunkt 01.05.18. 
 
 
For arbeidsgiver:                                                                For arbeidstaker: 
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…………………………………………                           ……………………………………….. 
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1  77 18 92 00 4796 07 00003 
9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

U.off i hht. 
 NITO 

 
   
 
Att. 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

 
2018/820 
Elin Anita Meleng Blomseth 
92202701 
 
 
27.08.2018 

 
 

Protokoll kap. 5.1 - NITO 

Den 05.09.18 ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Dyrøy kommune på den ene side og 
NITO på den andre side. Møte ble avholdt på kommunehuset/møterom 1. 
 
Tilstede var: 
 
Fra Dyrøy kommune: Tore Uthaug  
                                    Elin Meleng Blomseth 
                                    Unn-Tove Bakkevoll 
                                    Karl Johan Olsen 
 
Fra NITO:  
                  Samarbeid med Akademikerforbundet: Ragnvald Tollefsen. 
 
Forhandlingene ble ført med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 5 pkt. 5.1. Dyrøy kommune tar 
forbehold om formannskapets godkjenning. 
 
NITO hadde fremmet følgende krav: 
Kjell Rune Marthinsen 7,56% årslønn kr 565.000. 
 
Etter møter og særmøter kom partene fram til følgende enighet – årslønn i 100% stilling: 
Kjell Rune Marthinsen plasseres fra årslønn kr 525.300 til årslønn kr 540.008. Lønnsøkning 
(2,8%). 
 
Lønnsplasseringen er gitt som en personlig ordning. 
Virkningstidspunkt 01.05.18. 
 
 
For arbeidsgiver:                                                          For arbeidstaker: 
 
 
 
 
……………………………………………                  ……………………………………… 
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1  77 18 92 00 4796 07 00003 
9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

U.off i hht. 
 Naturviterne 

 
   
 
Att. 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

 
2018/820 
Elin Anita Meleng Blomseth 
92202701 
 
 
27.08.2018 

 
 

Protokoll kap. 5.1 - Naturviterne 

Den 05.09.18 ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Dyrøy kommune på den ene side og 
Naturviterne på den andre side. Møte ble avholdt på kommunehuset/møterom 1. 
 
Tilstede var: 
 
Fra Dyrøy kommune: Tore Uthaug 
                                    Elin Meleng Blomseth 
                                    Unn-Tove Bakkevoll 
                                    Karl Johan Olsen 
 
Fra Naturviterne: Ragnvald Tollefsen 
                             Samarbeid med NITO: Kjell R. Marthinsen. 
 
Forhandlingene ble ført med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 5 pkt. 5.1. Dyrøy kommune tar 
forbehold om formannskapets godkjenning. 
 
Naturviterne hadde fremmet følgende krav: 
Ragnvald Tollefsen årslønn kr 603.800. 
Alf Rune Hoff årslønn kr 525.000. 
 
Etter møter og særmøter kom partene fram til følgende enighet – årslønn i 100% stilling: 
Ragnvald Tollefsen plasseres fra årslønn kr 528.900 til årslønn kr 573.709. Lønnsøkning 
(8,47%). Viser til arbeidsavtalen. Intensjonen er å løfte til minstesats masternivå i 2019.  
Alf Rune Hoff plasseres fra årslønn kr 475.900 til årslønn kr 495.000 Lønnsøkning (4,01%). 
I tillegg har Alf Rune Hoff kr 10.300 pr. år for bruk av egen bil.  
 
Lønnsplasseringen er gitt som en personlig ordning. 
Virkningstidspunkt 01.05.18. 
 
For arbeidsgiver:                                                                 For arbeidstaker: 
 
 
 
 
………………………………………………                    ……………………………………….. 
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1  77 18 92 00 4796 07 00003 
9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

U.off i hht. 
 Samfunnsviterne 

 
   
 
 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

 
2018/820 
Elin Anita Meleng Blomseth 
92202701 
 
 
24.08.2018 

 
 

Uenighetsprotokoll (bruddprotokoll) kap. 3.4.1 - Samfunnsviterne 

Den 05.09.18 ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Dyrøy kommune på den ene side og 
Samfunnsviterne på den andre side. Møte ble avholdt på kommunehuset møterom 1. 
 
Til stede var:  
 
Fra Dyrøy kommune: Tore Uthaug 
                                    Marit A. Espenes 
                                    Knut Arne Johansen 
 
Fra Samfunnsviterne: Jan Olav Birkenhagen, Samfunnsviternes sekretariat, på skype  
 
Forhandlingene ble ført med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 3 pkt. 3.4.1.  
Dyrøy kommune tar forbehold om formannskapets godkjenning. 
Samfunnsviterne tar forbehold om endelig godkjenning. 
 
Samfunnsviterne hadde fremmet følgende krav: 
Unn-Tove Bakkevoll årslønn kr 720.000 (17,18%). 
 
Etter møter og særmøter kom partene ikke fram til enighet. Arbeidsgivers siste tilbud skal 
da vedtas. 
 
Arbeidsgivers siste tilbud: 
 
Unn-Tove Bakkevoll plasseres fra årslønn kr 614.400 til årslønn 631.603. Lønnsøkning kr 
17.203 (2,8%) med virkning pr. 01.05.2018. 
I tillegg har Unn-Tove Bakkevoll 5 HTA dager fra tidligere.  
Det innvilges 5 nye HTA dager, med disse omgjøres til kronebeløp for 2018 tilsvarende kr 
12.146. Total ny årslønn blir da kr 643.749. 
Det dekkes kostnader til internett hjemme. Det aksepteres ikke hjemmekontorordning.  
 
Lønnsplasseringen er gitt som en personlig ordning. 
Virkningstidspunkt 01.05.18. 
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For arbeidsgiver:                                                          For arbeidstaker: 
 
 
 
 
……………………………………….                        ………………………………………. 
 
 
 
Ensidig protokolltilførsel Samfunnsviterne:  
 
Samfunnsviterne erfarer at Dyrøy kommune i for stor grad benytter økonomiske tall fra sentral 
forhandlingsprotokoll gjeldende i kapittel 4 som grunnlag for økonomisk justering i lokale 
forhandlinger. 
Samfunnsviterne er bekymret for hvordan dette utfordrer betydningen av hva som er reelle 
drøftinger og forhandlinger lokalt. 
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