
 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: , Nordavindshagen 
Dato: 11.10.2018 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
 
 
Sak 46/18 vil ettersendes kommunestyrets medlemmer.  
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Saksliste 

 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 44/18 Godkjenning av møteprotokoll 20. og 21. juni  2018/51 
PS 45/18 Referatsaker   
RS 19/18 Rådmannen orienterer   
RS 20/18 Status og oppfølging av kommunestyrevedtak 

pr. 4.10.18 
 2018/253 

PS 46/18 Tilstandsrapport Elvetun skole   
PS 47/18 Nytt hovedreglement for styrer, råd og utvalg og 

delegeringsreglement 
 2018/461 

PS 48/18 Innkjøpsreglement  2018/4 
PS 49/18 Ny kontorstruktur i NAV - endringer  2017/1139 
PS 50/18 Planstrategi 2018  2018/611 
PS 51/18 Tertialrapport 2 - 2018  2018/925 
PS 52/18 Digitalisering; kartlegging, strategi, 

handlingsplaner og implementering 
 2018/510 

PS 53/18 Samlokalisering av arbeidsgiverkontroll i Midt-
Troms 

 2018/500 

PS 54/18 Ett felles utvalg for vannområdene i Sør- og 
Midt-Troms 

 2018/451 

PS 55/18 Oppgradering av SD-anlegg  2018/813 
PS 56/18 Politirådet for Sørreisa og Dyrøy - 

samarbeidsavtale 
 2017/1183 

PS 57/18 Oppnevning av nytt medlem i bevaringsgruppen  2017/1014 
PS 58/18 Kommune- og fylkestingsvalg 2019 - fastsetting 

av valgdager 
 2018/11 

 
 
Marit Alvig Espenes 
ordfører
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/51 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 24.09.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning av møteprotokoll 20. og 21. juni 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 44/18 11.10.2018 
   

 

Vedlegg 
1 KS_protokoll_180621 

 

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

Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunestyrets møteprotokoll av 20. og 21.06.18 godkjennes.  
 

Ordførers innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Nordavindshagen 
Dato: 21.06.2018 
Tid: 09:00 – 14:30 

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

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Kristoffer Molund 
Bjørn Inge Samuelsen 
Levi Jensen  

medlem 
medlem 
medlem 

H 
FRP 
FRP 

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Kurt Ole Johansen 
Ørjan Thomassen 
Inge Martinsen 
Tommy Andreassen 
Tormod Nygård  
 

Kristoffer Molud 
Bjørn Inge Samuelsen 
Levi Jensen 
Per Jensen (Sak 30/18) 
Knut Arne Johansen (Sak 
30/18) 

H 
FRP 
FRP 
H 
FLD 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Marlin Antonsen fagleder servicetorg 
Tore Uthaug rådmann 
Karl Johan Olsen 
Håkon Einar Haug 

kommunalsjef helse og omsorg 
NAV-leder 
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Ingen merknader til innkallingen.  
 
Til sakslisten:  
Kommunestyret har fått ettersendt sak 38/18, samt vedlegg til sak 30/18.  
 
Per Jensen, Knut Arne Johansen, Haavard Danielsen og Tom-Erik Forså er inhabil i sak 30/18.  
Politiet v/Arnold Nilsen orienterte fra 10:15 til 11:00. 
 
Kjell-Sverre Myrvoll ble innvilget permisjon fra 13:20. 
 
Knut Arne Johansen ble innvilget permisjon fra 13:40.  
 
Kommunestyret fungerte som generalforsamling for Dyrøy Utleiebygg i etterkant av møtet. 
   
 

 
 
 
 
  

 
 
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 Tom-Erik Forså  Lise Nordahl 
 
ordfører FRP AP  
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Saksliste 

 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

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

pr. 14.06.18 
 2018/253 

RS 17/18 Kontrollrapport 2017 vedrørende 
skatteoppkreverfunksjonen for Dyrøy kommune 

 2018/178 

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

Dyrøy Boligstiftelse 
 2018/601 

PS 31/18 Årsoppgjør Nordavind Utvikling Dyrøy KF 
2017 

 2018/477 

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

mindreforbruk driftsregnskap 2017 
 2018/181 

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

 2018/181 

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

sentrumsområde 
 2018/614 

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

 2018/167 

PS 38/18 Dyrøy Energi A/S  2018/675 
PS 39/18 Ny kontorstruktur i NAV  2017/1139 
PS 40/18 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner  2018/357 
PS 41/18 Kommunal forskrift om tildeling av 

langtidsopphold i Dyrøy Kommune 
 2018/337 

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

 
 
Marit Alvig Espenes 
ordfører 
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PS 28/18 Godkjenning av møteprotokoll 26.april 2018/51 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunestyrets møteprotokoll av 26.04.18 godkjennes.  

Ordførers innstilling: 
 
 
Godkjenning av møteprotokoll 26.april 
 
Behandling i Kommunestyret – 21.06.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 21.06.2018  
 
Kommunestyrets møteprotokoll av 26.04.18 godkjennes. 
 
 

PS 29/18 Referatsaker / 

 
Referatsaker 
 
Behandling i Kommunestyret – 21.06.2018:  

Rådmannen orienterer om næringsvennlig kommune, finansiering av omsorgsboliger, budsjett og 
nedstyring, miljøstasjonen, interkommunale samarbeid.  

 
Kjell-Sverre Myrvoll (SP): Status mobildekning i Sørfjorden.  

 
Kjell-Jostein Lillegård (SV): Vedtak fra KS 2016 om å justere pris på fjernvarme på kommunale boliger. 
Status.  

 
Spørsmålene besvares i møtet.  
 

Referatsakene tas til orientering. Enst.  

 
Vedtak i Kommunestyret  – 21.06.2018  
 
Referatsakene tas til orientering. 
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RS 15/18 Rådmannen orienterer / 

RS 16/18 Status og oppfølging av kommunestyrevedtak pr. 14.06.18 2018/253 

RS 17/18 Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Dyrøy 
kommune 2018/178 

RS 18/18 Årsmelding 2017 Dyrøy eldreråd 2018/203 
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PS 30/18 Tilleggsavtale mellom Dyrøy kommune og Dyrøy Boligstiftelse 
2018/601 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Tilleggsavtale mellom Dyrøy kommune og Dyrøy Boligstiftelse 
 
Behandling i Formannskapet – 07.06.2018:  
 
Saken legges fram i møtet og behandles som bordsak.  
  
Knut Arne Johansen og Haavard Danielsen er inhabil i saken.  
  
Forslag til vedtak Marit Alvig Espenes (AP):  
  
1. Som grunnlag for finansiering av lån i Danske bank for 5 leiligheter, forplikter Dyrøy kommune seg til 
å leie disse fra ferdigstillelse og frem til salg. 
2. Årlig leiesum begrenses oppad til kr.720.000,- for samtlige 5 leiligheter. 
3. Boligstiftelsen forplikter seg til å gjøre aktive salgsfremstøt for å selge de aktuelle leilighetene. 
Kommunen fritas for sine leieforpliktelser og ansvar i denne kontrakten ved salg av de samme 
leilighetene. 
 
Forslag til vedtak Kjell-Jostein Lillegård (SV):  
 
1.På bakgrunn av kommunens samlede økonomiske forpliktelser/garantier kan ikke Dyrøy kommune 
stille sikkerhet for byggelån på kr. 12 millioner. 
2. Dyrøy Boligstiftelse anmodes om å lyse ut anbud på byggeprosjekt, hvor forbehold om salg av inntil 3 
leiligheter ligger til grunn for gjennomføring av prosjektet.   
3. Salgsprospekt legges ut. Ved salg av 3 eller flere enheter, garanterer Dyrøy kommune for leie av 
resterende leiligheter inntil kr. 288 000 inkl. felleskostnader pr. år.  
  
Lillegårds forslag til vedtak bifalt, 2 mot 1 stemmer.   
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 07.06.2018  
 
1.På bakgrunn av kommunens samlede økonomiske forpliktelser/garantier kan ikke Dyrøy kommune 
stille sikkerhet for byggelån på kr. 12 millioner. 
2. Dyrøy Boligstiftelse anmodes om å lyse ut anbud på byggeprosjekt, hvor forbehold om salg av inntil 3 
leiligheter ligger til grunn for gjennomføring av prosjektet.   
3. Salgsprospekt legges ut. Ved salg av 3 eller flere enheter, garanterer Dyrøy kommune for leie av 
resterende leiligheter inntil kr. 288 000 inkl. felleskostnader pr. år.  
 
 
Tilleggsavtale mellom Dyrøy kommune og Dyrøy Boligstiftelse 
 
Behandling i Kommunestyret – 21.06.2018: 

Kommunestyret bes vurdere habiliteten til Per Jensen (H), Tom-Erik Forså (FRP), Haavard Danielsen 
(FRP), Knut Arne Johansen (FLD), Marit Alvig Espenes (AP) og Kjell-Sverre Myrvoll (SP).  
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Følgende vurderes inhabil i saken:  
Per Jensen, Tom-Erik Forså, Haavard Danielsen og Knut Arne Johansen.  

Som varamedlem for Per Jensen tiltrer Tommy Andreassen. Som varamedlem for Knut Arne Johansen 
tiltrer Tormod Nygård.  

 
Per Jensen orienterer på vegne av boligstiftelsen.  

 
Forslag til vedtak fra Dyrøy Arbeiderparti: 

1. Som grunnlag for finansiering av lån i Danske bank for 5 leiligheter, forplikter Dyrøy kommune seg til 
å leie disse fra ferdigstillelse og frem til salg som sikkerhet for låneforpliktelsene. Dyrøy kommune står 
fritt til å framleie leilighetene og Dyrøy Boligstiftelse skal bidra til et slikt framleie.  

2. Årlig leiesum beregnes oppad til kr. 720 000 ,- for samtlige 5 leiligheter.  

3. Boligstiftelsen forplikter seg til å gjøre aktive salgsfremstøt for å selge de aktuelle leilighetene fram 
mot ferdigstillelse. Boligstiftelsen skal også gjøre bruk av egne reserver, vurdere salg av annen 
boligmasse, eventuelt utsette vedlikehold av andre boliger som bidrag til dekning av leieutgiftene ved 
manglende salg. Kommunen fritas for sine leieforpliktelser og ansvar i denne kontrakten ved salg av de 
samme leilighetene.  

 

Forslag til vedtak Kjell-Jostein Lillegård (SV): 

1. Forslag til tilleggsavtale mellom Dyrøy kommune og Dyrøy boligstiftelse avslås 

2. Prosjekt med bygging av ny etasje på Dyrøy Utleiebygg, samt renovering av eksisterende etasje 
avvikles. Det sees på muligheten for å tilbakeføre kommunens anleggsbidrag vedtatt i sak 58/17 
på kr. 5.5 millioner. 

3. Tilpassede lokaler for voksenopplæring og desentraliserte studieplasser lokaliseres i tilgjengelige 
lokaler på Elvetun skole, hvor også grunnskolens behov for ekstra lokaler tas med, jfr. 
rådmannens forslag i sak 16/17 i formannskapet. Tiltaket finansieres ved bruk av 
disposisjonsfond 

4. Areal mellom Dyrøytunet 1 og Tverrveien 1 er regulert til næringsformål. Som et ledd i utvikling 
av næringsliv i Dyrøy kommune, og behov for tilpassede næringslokaler opprettes det en 
handelsgate i dette området. Det nedsettes en komité som ledes av leder for 
omstillingsprogrammet i Dyrøy. Øvrige medlemmer kan være kommunalt ansatte, 
kommunestyrerepresentanter og/eller representanter fra næringslivet. Det tilknyttes et 
arkitektkontor i oppstartfasen. Komitéens mandat er å utrede mulighetene for området og 
snarest mulig gi kommunestyret en rapport hvor realisering av en slik handelsgate med 
tilstrekkelig næringsareal belyses. 

5. Kommunestyret som generalforsamling i Dyrøy Utleiebygg AS framlegges sak hvor salg av Dyrøy 
utleiebygg på det åpne marked behandles. Dette sees i sammenheng med når alternative 
næringslokaler (pkt. 4) kan stå klar. 

6. Behovet for sentrumsnære leiligheter/hybler søkes løst gjennom OPS. 

 

Forslag til vedtak Kjell-Sverre Myrvoll (SP):  
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1. Dyrøy Boligstiftelse anmodes om å lyse ut anbud på byggeprosjekt, hvor forbehold om salg av inntil 3 
leiligheter ligger til grunn for gjennomføring av prosjektet. 

2. Salgsprospekt legges ut. Ved salg av 3 eller flere enheter, garanterer Dyrøy kommune for leieav 
resterende leiligheter. 

 

Det voteres først over SV's forslag til vedtak. Vedtaket falt, 1 mot 12 stemmer.  
 

Det voteres over AP's forslag til vedtak mot SP's forslag til vedtak.  
 
 
AP's forslag bifalt, 10 mot 3 stemmer.  

 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 21.06.2018  

1. Som grunnlag for finansiering av lån i Danske bank for 5 leiligheter, forplikter Dyrøy kommune seg til 
å leie disse fra ferdigstillelse og frem til salg som sikkerhet for låneforpliktelsene. Dyrøy kommune står 
fritt til å framleie leilighetene og Dyrøy Boligstiftelse skal bidra til et slikt framleie.  

2. Årlig leiesum beregnes oppad til kr. 720 000 ,- for samtlige 5 leiligheter.  

3. Boligstiftelsen forplikter seg til å gjøre aktive salgsfremstøt for å selge de aktuelle leilighetene fram 
mot ferdigstillelse. Boligstiftelsen skal også gjøre bruk av egne reserver, vurdere salg av annen 
boligmasse, eventuelt utsette vedlikehold av andre boliger som bidrag til dekning av leieutgiftene ved 
manglende salg. Kommunen fritas for sine leieforpliktelser og ansvar i denne kontrakten ved salg av de 
samme leilighetene.  

 

PS 31/18 Årsoppgjør Nordavind Utvikling Dyrøy KF 2017 2018/477 

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

 
2. Årsregnskap for 2016 godkjennes med et driftsresultat som viser et merforbruk på kr   547.757,- 

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

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

 

Styreleders innstilling: 

 
 
 
Årsoppgjør Nordavind Utvikling Dyrøy KF 2017 
 
Behandling i Styret i Nordavind Utvikling KF – 21.06.2018:  
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Vedtak i Styret i Nordavind Utvikling KF  – 21.06.2018  
 
1.Fremlagte forslag til årsmelding for 2017 for Nordavind Utvikling Dyrøy KF vedtas  
2.Årsregnskap for 2017 godkjennes med et driftsresultat som viser et merforbruk på kr 547.757,- og et 
resultatmessig resultat med et merforbruk på kr 223 566,- 
3.Årets merforbruk på kr 223 556,- inndekkes ved bruk av Nordavind Utvikling Dyrøy KFs frie 
disposisjonsfond 
 
 
Årsoppgjør Nordavind Utvikling Dyrøy KF 2017 
 
Behandling i Kommunestyret – 21.06.2018:  
 
Saken ble behandlet i styret 21.06.18.  
 
 
Enst. vedtatt som styrets innstilling.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 21.06.2018  

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

2.Årsregnskap for 2017 godkjennes med et driftsresultat som viser et merforbruk på kr 547.757,- og et 
resultatmessig resultat med et merforbruk på kr 223 566,- 

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

PS 32/18 Årsregnskap og årsrapport 2017 - pr 14.06.18 2018/181 

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

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Årsregnskap og årsrapport 2017 - pr 14.06.18 
 
Behandling i Formannskapet – 21.06.2018:  
 
 
Forslag til vedtak Marit Alvig Espenes (AP): 
  
Dyrøy formannskap tilrår at kommunestyret godkjenner framlagte årsrapport og årsregnskap for 2017.  
Formannskapet viser til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets merknader som forutsettes fulgt opp.  
  
Enst. vedtatt.  
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Vedtak i Formannskapet  – 21.06.2018  
 
Dyrøy formannskap tilrår at kommunestyret godkjenner framlagte årsrapport og årsregnskap for 2017.  
Formannskapet viser til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets merknader som forutsettes fulgt opp.  
 
 
 
Årsregnskap og årsrapport 2017 - pr 14.06.18 
 
Behandling i Kommunestyret – 21.06.2018:  

Det refereres til vedtaket fra formannskapets behandling 21.06.18: 
 

1. Dyrøy formannskap tilrår at kommunestyret godkjenner framlagte årsrapport og årsregnskap for 
2017.  

2. FS viser til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets merknader som forutsettes fulgt opp.  
 

Forslag til vedtak Marit Alvig Espenes (AP):  

1. Kommunestyret godkjenner framlagte årsrapport og årsregnskap for 2017.  

2. Kommunestyret viser til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets merknader som forutsettes fulgt 
opp.  
 

Enst. vedtatt.  

 
Vedtak i Kommunestyret  – 21.06.2018  
 

1. Kommunestyret godkjenner framlagte årsrapport og årsregnskap for 2017.  

2. Kommunestyret viser til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets merknader som forutsettes fulgt 
opp.  
 
 

PS 33/18 Nytt forslag til fordeling regnskapsmessig mindreforbruk 
driftsregnskap 2017 2018/181 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Rådmannen foreslår følgende fordeling av årsoverskuddet fra 2017:  
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Ordførers innstilling: 
 
 
 
Nytt forslag til fordeling regnskapsmessig mindreforbruk 
driftsregnskap 2017 
 
Behandling i Formannskapet – 21.06.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
Vedtak i Formannskapet  – 21.06.2018  
 
Rådmannen foreslår følgende fordeling av årsoverskuddet fra 2017: 
 

 
 
 
Nytt forslag til fordeling regnskapsmessig mindreforbruk 
driftsregnskap 2017 
 
Behandling i Kommunestyret – 21.06.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 21.06.2018  
 
Rådmannen foreslår følgende fordeling av årsoverskuddet fra 2017:  
 

 

 

PS 34/18 Dekning av udekket investeringsregnskap 2017 og tilbakeføring av 2 
ubundne investeringsfond 2018/181 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Rådmannen foreslår følgende inndekning av udekket investeringsregnskap og tilbakeføring av 2 
ubundne investeringsfond:  
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Ordførers innstilling: 
 
 
Dekning av udekket investeringsregnskap 2017 og tilbakeføring av 2 
ubundne investeringsfond 
 
Behandling i Formannskapet – 21.06.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 21.06.2018  
 
Rådmannen foreslår følgende inndekning av udekket investeringsregnskap og tilbakeføring av 2 ubundne 
investeringsfond:  
 

 
 
 
 
Dekning av udekket investeringsregnskap 2017 og tilbakeføring av 2 
ubundne investeringsfond 
 
Behandling i Kommunestyret – 21.06.2018:  
 
Enst.vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 21.06.2018  
 
Rådmannen foreslår følgende inndekning av udekket investeringsregnskap og tilbakeføring av 2 ubundne 
investeringsfond:  
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PS 35/18 Forkortet versjon - Tertialrapport 1 - 2018 2018/610 

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

Ordførers innstilling: 

 
 
Forkortet versjon - Tertialrapport 1 - 2018 
 
Behandling i Formannskapet – 21.06.2018:  
 
Omforent forslag til vedtak: 
 
Tertialrapport 1 – 2018, tas til orientering. Ihht økonomireglementet sist revidert i sak 71/16 skal 
administrasjonen budsjettere/rapportere på ansvarsnivå. 
 
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 21.06.2018  
 
Tertialrapport 1 – 2018, tas til orientering. Ihht økonomireglementet sist revidert i sak 71/16 skal 
administrasjonen budsjettere/rapportere på ansvarsnivå. 
 
 
 
 
Forkortet versjon - Tertialrapport 1 - 2018 
 
Behandling i Kommunestyret – 21.06.2018:  

Kommunestyret gjøres oppmerksom på at det var en annen utgave av rapporten som ble behandlet i FS 
7.juni.  

Det refereres til formannskapets behandling 21.06.18:  
 
Tertialrapport 1 – 2018, tas til orientering. Ihht til økonomireglementet sist revidert i sak 71/16 skal 
administrasjonen budsjettere/rapportere på ansvarsnivå. 

Enst. vedtatt som formannskapets innstilling.  

 
Vedtak i Kommunestyret  – 21.06.2018  
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Tertialrapport 1 – 2018, tas til orientering. Ihht til økonomireglementet sist revidert i sak 71/16 skal 
administrasjonen budsjettere/rapportere på ansvarsnivå. 
 
 

PS 36/18 Finansiering tiltak oppgradering ledningsnett sentrumsområde 
2018/614 

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

Ordførers innstilling: 
 Som rådmannen 
 
 
Finansiering tiltak oppgradering ledningsnett sentrumsområde 
 
Behandling i Formannskapet – 07.06.2018:  
 
Enhetsleder Geir Fjellberg deltar i saken. Saken deles ut i møtet.  
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
  
 
Vedtak i Formannskapet  – 07.06.2018  
 
Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å foreta låneopptak med inntil kr. 5 140 000,- for å 
gjennomføre tiltak 1, oppgradering av ledningsnett i sentrumsområdet 
 
 
Finansiering tiltak oppgradering ledningsnett sentrumsområde 
 
Behandling i Kommunestyret – 21.06.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 21.06.2018  
 
 
Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å foreta låneopptak med inntil kr. 5 140 000,- for å 
gjennomføre tiltak 1, oppgradering av ledningsnett i sentrumsområdet  
 
 

PS 37/18 46-31 - Revidering av reguleringsplan for Karonskogen hyttefelt 
2018/167 

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

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

 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 
46-31 - Revidering av reguleringsplan for Karonskogen hyttefelt 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 12.06.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
  
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 12.06.2018  
 
1.Framlagte forslag til reguleringsplan for Karonskogen hyttefelt med planID 2106002 vedtas. Til 
reguleringsplanen hører følgende dokumenter: 
a)Plankart, sist revidert 16.05.2018. 
b)Planbestemmelser for Karonskogen hyttefelt, sist revidert 16.05.2018. 
c)Planbeskrivelse for Karonskogen hyttefelt, sist revidert 16.05.2018. 
2.Gammel reguleringsplan for Karonskogen hyttefelt med planID 1995003 oppheves. 
 
 
46-31 - Revidering av reguleringsplan for Karonskogen hyttefelt 
 
Behandling i Kommunestyret – 21.06.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 21.06.2018  
 

1. Framlagte forslag til reguleringsplan for Karonskogen hyttefelt med planID 2106002 vedtas. Til 
reguleringsplanen hører følgende dokumenter: 

a) Plankart, sist revidert 16.05.2018. 
b) Planbestemmelser for Karonskogen hyttefelt, sist revidert 16.05.2018. 
c) Planbeskrivelse for Karonskogen hyttefelt, sist revidert 16.05.2018. 
2. Gammel reguleringsplan for Karonskogen hyttefelt med planID 1995003 oppheves. 

 

PS 38/18 Dyrøy Energi A/S 2018/675 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunestyret gir fullmakt til rådmannen til å: 

a) Vurdere eierstruktur i Dyrøy Energi A/S, herunder overtakelse av private aksjer.  
b) Etablere en avtale med Dyrøy Energi A/S, hvor kommunen påtar seg drift og vedlikehold av 

anlegget, samt administrative oppgaver. I dette; gjøre en kartlegging av samlet 
investeringsbehov og investeringstakt, samt legge til rette for anbudsprosess i tråd med 
anskaffelsesreglementet osv. som igjen fremmes styret for behandling. Deretter vil det antagelig 
være behov for en investeringssak til politisk behandling. 
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Ordførers innstilling: 
 
 
 
Dyrøy Energi A/S 
 
Behandling i Formannskapet – 21.06.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 21.06.2018  

Kommunestyret gir fullmakt til rådmannen til å: 

a)Vurdere eierstruktur i Dyrøy Energi A/S, herunder overtakelse av private aksjer.  
b)Etablere en avtale med Dyrøy Energi A/S, hvor kommunen påtar seg drift og vedlikehold av anlegget, 
samt administrative oppgaver. I dette; gjøre en kartlegging av samlet investeringsbehov og 
investeringstakt, samt legge til rette for anbudsprosess i tråd med anskaffelsesreglementet osv. som 
igjen fremmes styret for behandling. Deretter vil det antagelig være behov for en investeringssak til 
politisk behandling. 
 
Dyrøy Energi A/S 
 
Behandling i Kommunestyret – 21.06.2018:  

Saken har vært ettersendt kommunestyret på e-post. 

Det refereres til formannskapets behandling 21.06.18. 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  

 
Vedtak i Kommunestyret  – 21.06.2018  
 
Kommunestyret gir fullmakt til rådmannen til å: 

a) Vurdere eierstruktur i Dyrøy Energi A/S, herunder overtakelse av private aksjer.  
b) Etablere en avtale med Dyrøy Energi A/S, hvor kommunen påtar seg drift og vedlikehold av 

anlegget, samt administrative oppgaver. I dette; gjøre en kartlegging av samlet 
investeringsbehov og investeringstakt, samt legge til rette for anbudsprosess i tråd med 
anskaffelsesreglementet osv. som igjen fremmes styret for behandling. Deretter vil det antagelig 
være behov for en investeringssak til politisk behandling. 

 

PS 39/18 Ny kontorstruktur i NAV 2017/1139 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Ved etablering av ny kontorstruktur for NAV i Troms slutter kommunestyret i Dyrøy seg til 

fylkesdirektørens anbefaling om sammenslåing av NAV-kontorene i Indre Sør Troms i henhold til 
arbeidsgruppens modell 2 med et hovedkontor på Sjøvegan og et avdelingskontor/tjenestested 
på Setermoen. 

2. Dersom den pågående saksbehandling og beslutning blant de berørte kommuner medfører 
endringer av betydning knyttet til forutsetningene i arbeidsgruppas modell 2, åpnes det for ny 
behandling av saken i Dyrøy kommune.   
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Ordførers innstilling: 

 
 
Ny kontorstruktur i NAV 
 
Behandling i Formannskapet – 21.06.2018:  

Forslag om tilleggspunkt til rådmannens forslag til vedtak, Kjell-Sverre Myrvoll (SP):  

1. Dyrøy Kommunestyre ønsker primært å opprettholde dagens NAV struktur for å sikre nærheten 
til tjenestene for våre innbyggerne. 

Enst. vedtatt.  

Vedtak i Formannskapet  – 21.06.2018  
 

1. Dyrøy Kommunestyre ønsker primært å opprettholde dagens NAV struktur for å sikre nærheten 
til tjenestene for våre innbyggerne. 

2. Ved etablering av ny kontorstruktur for NAV i Troms slutter kommunestyret i Dyrøy seg til 
fylkesdirektørens anbefaling om sammenslåing av NAV-kontorene i Indre Sør Troms i henhold til 
arbeidsgruppens modell 2 med et hovedkontor på Sjøvegan og et avdelingskontor/tjenestested 
på Setermoen. 

3. Dersom den pågående saksbehandling og beslutning blant de berørte kommuner medfører 
endringer av betydning knyttet til forutsetningene i arbeidsgruppas modell 2, åpnes det for ny 
behandling av saken i Dyrøy kommune.   

 
 
Ny kontorstruktur i NAV 
 
Behandling i Kommunestyret – 21.06.2018:  
 
Det refereres til formannskapets behandling 21.06.18.  
 
Enst. vedtatt som formannskapets innstilling.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 21.06.2018  
 

1. Dyrøy Kommunestyre ønsker primært å opprettholde dagens NAV struktur for å sikre nærheten 
til tjenestene for våre innbyggerne. 

2. Ved etablering av ny kontorstruktur for NAV i Troms slutter kommunestyret i Dyrøy seg til 
fylkesdirektørens anbefaling om sammenslåing av NAV-kontorene i Indre Sør Troms i henhold til 
arbeidsgruppens modell 2 med et hovedkontor på Sjøvegan og et avdelingskontor/tjenestested 
på Setermoen. 

3. Dersom den pågående saksbehandling og beslutning blant de berørte kommuner medfører 
endringer av betydning knyttet til forutsetningene i arbeidsgruppas modell 2, åpnes det for ny 
behandling av saken i Dyrøy kommune.   
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PS 40/18 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2018/357 

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

Utvalgets innstilling: 

 
 
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 29.05.2018:  
 
Helsesøster Anette Jørgensen deltar i saken.  
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
  
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 29.05.2018  
 
Planen vedtas, kommunalsjef Helse og Omsorg er overordnet ansvarlig for planens oppfølging i påvente 
av ansettelse av kommunalsjef for oppvekst. 
 
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 
 
Behandling i Kommunestyret – 21.06.2018:  
 

Kommunalsjef helse og omsorg Karl Johan Olsen deltar i saken.  
 

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  

 
Vedtak i Kommunestyret  – 21.06.2018  
 
Planen vedtas, kommunalsjef Helse og Omsorg er overordnet ansvarlig for planens oppfølging i påvente 
av ansettelse av kommunalsjef for oppvekst. 
 
 
 

PS 41/18 Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold i Dyrøy 
Kommune 2018/337 

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

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

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

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

a) Helsetilstand 
b) Alderspsykiatriske eller mentale tilstand for øvrig 
c) Kognitiv svikt 
d) Evne til egenomsorg 
e) Boforhold 
f) Nettverk og dets omsorgsevne 

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

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

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

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

demenslidelse. 
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§ 5 Søknad og vedtak 
Tildeling av langtidsopphold skjer ved enkeltvedtak, som fattes på bakgrunn av helseopplysninger, 
søknad og vurdering av individuelle behov.  
Kommunen skal ha søknadsskjema tilgjengelig på kommunenes egen hjemmeside og på 
omsorgssenteret.  
  
Søknad sendes Dyrøy kommune ved Omsorgsteamet. Enhetsleder for omsorgssenter fatter vedtak etter 
at omsorgsteamet har innstilt til vedtak. 
  
§ 6 Venteliste 
Søkere som vil være best tjent med langtidsopphold, men som med forsvarlig hjelp vurderes av 
kommunen til å kunne bo hjemme i påvente av langtidsopphold, skal kommunen sette på venteliste, 
dersom det ikke er ledig plass. 
Ved ledig plass skal alle på ventelisten vurderes. Den med størst hjelpebehov ut i fra kriteriene i § 4 skal 
prioriteres. 
Omsorgsteamet skal holde oversikt over personer på ventelisten og tilgang på ledige plasser. 
  
§ 7 Tiltak i påvente av langtidsopphold i sykehjem 
Personer med vedtak som venter på langtidsopphold i sykehjem skal få andre nødvendige tjenester for å 
sikre nødvendig og forsvarlig helsehjelp i ventetiden. 
Personer som mottar hovedomsorgen fra pårørende, skal få tilbud om avlastende tiltak for sørlig 
tyngende omsorgsoppgaver. Plass ved dagsenter må også vurderes. 
  
Ved endring av helsetilstand må det gjøres ny vurdering. 
§ 8 Saksbehandlingstid 
Kommunen skal forberede og avgjøre den enkelte sak uten ugrunnet opphold.  
Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før den henvendelse kan bli besvart, skal 
det snarest mulig gis et foreløpig svar. I svaret skal det redegjøres for grunnen til at henvendelsen ikke 
kan behandles tidligere, og så vidt mulig angis når svar kan ventes. 
Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig. 
  
Det skal gis foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er 
mottatt (jamfør forvaltningsloven § 11 a). 
  
§ 9 Egenandel 
Kommunen beregner egenandel i samsvar med forskrift om egenandel for kommunale helse- og 
omsorgstjenester. 
  
§ 10 Klageadgang 
Vedtak kan påklages til fylkesmannen. En klage skal være skriftlig og fremsettes for Dyrøy kommune ved 
Omsorgsteamet. Enhetsleder ved omsorgssenteret tar klagen opp til vurdering etter innstilling fra 
Omsorgsteamet. Dersom klagen ikke kan tas til følge av enhetsleder, skal Oppvekst- og omsorgsutvalget 
ta den opp til ny vurdering. Gis klager ikke medhold, blir klagen å oversende uten ugrunnet opphold til 
fylkesmannen for endelig vurdering og avgjørelse. 
Klagefristen er fire uker og skal fremgå av vedtaket. 
Omsorgsteamet bistår med hjelp til å fremsette eventuell klage. 
  
§ 11 Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft straks. 
  
  
Omforent forslag til vedtak:  
  
Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold i Dyrøy kommune vedtas.  
  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 29.05.2018  
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Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold i Dyrøy kommune vedtas.  
 
 
Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold i Dyrøy 
Kommune 
 
Behandling i Kommunestyret – 21.06.2018:  

Kommunalsjef helse og omsorg Karl Johan Olsen deltar i saken.  
 

Enst. vedtatt som OpOm's innstilling.  

 
Vedtak i Kommunestyret  – 21.06.2018  
 
Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold i Dyrøy kommune vedtas.  
 
 
 

PS 42/18 Innføring av samboergaranti 2018/262 

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

Utvalgsleders innstilling: 

 
 
 
Innføring av samboergaranti 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 29.05.2018:  
 
Enst.vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 29.05.2018  
 
Dyrøy kommune formaliserer dagens praksis og innfører samboergaranti for samboende og ektepar der 
begge tilfredsstiller lokale retningslinjer for langtidsopphold i sykehjem. 
  
I tilfeller der pasientens ektefelle/samboer har behov for dagopphold eller døgnopphold i forbindelse 
med ekstra dårlig pasient, eller andre forhold som tilsier slike behov, så vurderes og imøtekommes slike 
ønsker fortløpende i forhold til parets ønsker og institusjonens kapasitet.  
 
Innføring av samboergaranti 
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Behandling i Kommunestyret – 21.06.2018:  

Kommunalsjef helse og omsorg Karl Johan Olsen deltar i saken.  

 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  

 
Vedtak i Kommunestyret  – 21.06.2018  
 
Dyrøy kommune formaliserer dagens praksis og innfører samboergaranti for samboende og ektepar der 
begge tilfredsstiller lokale retningslinjer for langtidsopphold i sykehjem. 
 
I tilfeller der pasientens ektefelle/samboer har behov for dagopphold eller døgnopphold i forbindelse 
med ekstra dårlig pasient, eller andre forhold som tilsier slike behov, så vurderes og imøtekommes slike 
ønsker fortløpende i forhold til parets ønsker og institusjonens kapasitet.  
 
 
 

PS 43/18 Oppnevning av nytt medlem i bevaringsgruppen 2017/1014 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Oppnevning av nytt medlem i bevaringsgruppen 
 
Behandling i Kommunestyret – 21.06.2018:  
 
Forslag til vedtak Marit Alvig Espenes (AP): 
 
 
Saken utsettes til neste møte.  
 
 
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 21.06.2018  
 
Saken utsettes til neste møte.  
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PS 45/18 Referatsaker /

RS 19/18 Rådmannen orienterer /



Oversikt og status over saker/vedtak som
krever oppfølging

Møte 09.03.2017

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

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

Under arbeid i tråd med fremdriftsplan

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

Avventet grunneieravklaring via lokal
scooterforening. Følges opp av adm.

Møte 27.04.2017

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

Lavangen, Ibestad og Dyrøy
Utredning foreligger. Videre prosess mot
behandling i KS, pågår.

Møte 20.06.2017

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

med høringsuttalelser
Fremlegges til politisk behandling i dagens
møte

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

Vedtak tatt til etterretning og er i prosess.
Endelig organisering i drift fra 01.01.2019

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

Manglende oppfølging av pkt. 2;
kommunalt medlem av prosjektets
byggekommite.

Møte 12.10.2017

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

anskaffelser
Innkjøpsreglement behandles i dagens
møte.

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

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

Møte 07.12.2017

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

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

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

Møte 22.02.18

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
FO 1/18 Interpellasjon Dyrøy FrP. Samboergaranti for

ektepar og samboere på sykehjem
Se egen sak i dagens møte
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Møte 26.04.18

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

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

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

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

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

Saken tatt til etterretning og er under
videre behandling

PS 23/18 2017/1243 Salg av tomteareal til Dyrøy utleiebygg AS Saken tatt til etterretning og er under
videre behandling

Møte 21.06.18

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
PS 30/18 2018/601 Tilleggsavtale mellom Dyrøy kommune og

Dyrøy boligstiftelse
Saken Tatt til etteretning. Videre prosess
med anbud etc. pågår.

PS 32/19 2018/181 Årsregnskap og årsrapport 2017 - pr. 14.06.18 pkt. 2 under oppfølging.

PS 35/18 2018/610 Tertialrapport 1 - 2018 Tas til etteretning. Merk nivå på
budsjettering/rapportering i vedtak.

PS 38/18 2018/675 Dyrøy energi AS Saken under behandling. Merk også pkt. 3 i
vedtak sak 66/17 "Kommunen etterspør en
plan for videre drift, inkludert budsjett".

PS 39/18 2018/1139 Ny kontorstruktur i NAV Ny behandling i dagens møte med
bakgrunn i vedtakets pkt. 3

PS 40/18 2018/357 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Tas til etterretning.

PS 42/18 2018/262 Innføring av samboergaranti Tas til etterretning.
PS 43/18 2018/1014 Oppnevning av nytt medlem i

bevaringsgruppen
Ny behandling i dagens møte.
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PS 46/18 Tilstandsrapport Elvetun skole /



 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/461 

Saksbehandler: Øystein Rørslett 

Dato: 07.09.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Nytt hovedreglement for styrer, råd og utvalg og delegeringsreglement 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 47/18 11.10.2018 
   

 

Vedlegg 
1 Utkast høst 2018 - nytt Hovedreglement for styrer, råd og utvalg 
2 Utkast høst 2018 - nytt  Delegeringsreglement 
  

 

Saksopplysninger 
Revisjon av kommunens hovedreglement har vært gjennom en lang prosess uten avslutning så 
langt. Første trinn finner vi i Dyrøy formannskaps vedtak i møte 16.11.2015: 

1. Å nedsette gruppe bestående av ordfører og gruppelederne fra de partier som er 
representert i kommunestyret. Fra administrasjonen deltar rådmannen som også er 
sekretær for utvalget. 

2. Mandat: Gruppa skal gjennomgå kommunens hovedreglement og komme med forslag på 
nødvendige endringer som følge av endringer i lov, forskrifter og lokale vedtak. 

3. Iht. KL § 39 skal kommunestyret selv vedta reglement for delegasjon av 
avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret 
ble konstituert. Med bakgrunn i denne lovhjemmel skal delegeringsreglementet 
prioriteres. 

4. Gruppas forslag legges fram for formannskapet før det legges fram for endelig 
behandling i kommunestyret. 

 
Neste «milepel» som kan nevnes er formannskapets behandling 29.11.2016 hvor saken ble utsatt 
i påvente av at det ble gjennomført en høringsrunde blant tillitsvalgte og partier. En ba også om 
at saken skulle behandles i plan- og naturutvalget ( PNU). 
 
Høringer og behandling i PNU og OPOM ble gjennomført, hvorpå saken ble lagt fram til 
sluttbehandling i kommunestyrets møte 20.6.2017. Til denne behandlingen ble framlagt 
saksutredning med kommentarer og vurderinger av vedlagte høringssvar, mv. Kommunestyret 
gjorde følgende vedtak: 
 

1. Saken utsettes. 
2. Det settes ned partssammensatt utvalg mellom gruppeledere i kommunestyret, 

tillitsvalgte og administrasjon. 
3. Administrasjonen innkaller til første møte. 
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Som oppfølging av kommunestyrets vedtak 20.6.2017, innkalte rådmannen det 
partssammensatte utvalget til møte 1.6.2018.  
 
Møtet ble gjennomført med følgende deltakelse: 
 
Gruppeledere:  
Dyrøy AP –  Trine Nygård (for Marit Alvig Espenes)  
Dyrøy SP – Per Gunnar Cruickshank (for Kjell-Sverre Myrvoll)  
Dyrøy FLD – Knut Arne Johansen  
Dyrøy SV – Kjell-Jostein Lillegård.  
Dyrøy FRP – Tpm Erik Forså 
 
Dyrøy H var ikke representert i møtet. 
 
Tillitsvalgte:  
Utdanningsforbundet – Jan Åge Rydningen  
Fagforbundet – Irene K.Pettersen  
Delta – Kine Svendsen  
Sykepleierforbundet – Lisbeth Wangberg 
 
Administrasjonen: 
Rådmann Tore Uthaug 
Kommunalsjef Karl Johan Olsen 
Saksbehandler Øystein Rørslett 
 

Administrasjonens vurdering 
Til møtet i partssammensatt utvalg 1.6.2018 forelå følgende utredning fra rådmannen: 
 
Prop. 46 L (2017-2018) som gjelder ny kommunelov, ligger til behandling i Stortinget. 
Den nye kommuneloven som vil avløse någjeldende kommunelov fra 1992, klarlegger og 
tydeliggjør skillet mellom politikk og administrasjon, bl a når det gjelder personalansvaret.  
Kommuneloven fra 1992 ga kommunestyret adgang til å delegere all myndighet på 
personalområdet til rådmannen. Det har flertallet av kommunene gjort, men noen har lagt inn 
begrensninger i rådmannens myndighet i sine reglementer, bl a vår kommune. 
 
I den nye kommuneloven vil kommunedirektøren (ny benevnelse av administrasjonssjefen) få 
presisert sitt ansvar for den kommunale drifta, herunder lovfestet myndighet på 
personalområdet.  
 
Ny kommunelov § 13-1 siste ledd foreslås å lyde slik:  
 

Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert 
ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke annet 
er fastsatt i lov. 
 

Rådmannens forslag til vedtak nedenfor er en tilpasning til ny kommunelov når det gjelder 
bestemmelser på personalområdet. 
 
I det følgende har vi gjort en gjennomgang av de foreslåtte endringer i de vedlagte utkastene til 
nye reglementer, sammenholdt med någjeldende reglement. Rådmannen har lagt vekt på å 
identifisere punkter i reglementet hvor det er framkommet ulike vurderinger og/eller spørsmål. 
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a) Arbeidsmiljøutvalg – sammensetning 

Arbeidsmiljølovens kapittel 7 gir regler om plikten til å opprette arbeidsmiljøutvalg og 
dets sammensetning, bl a bestemmelse om at arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha  
 
like mange representanter i utvalget.  Normalen i kommunene er et arbeidsmiljøutvalg 
med i alt 4-6 medlemmer, og at arbeidsgiversiden er representert av rådmannen og 
andre administrative ledere.  Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver er å «virke for 
gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten». Arbeidstilsynet og 
bedriftshelsetjenesten som er forespurt i spørsmålet, går langt i å definere AMU som et 
samarbeidsorgan mellom den administrative ledelsen og de tillitsvalgte. Dyrøy 
kommunes definisjon av AMU som et politisk organ er uvanlig, men er naturligvis ikke 
ulovlig. En stor fordel med et mindre AMU uten politisk representasjon er at en kan 
møtes oftere og på kort varsel ved behov. 
Høringssvarene er ikke entydige. Et framkommet argument om at dette er eneste faste 
arena der arbeidstakere og politikere møtes, er feil. Kommunelovens § 25 har 
bestemmelser om Administrasjonsutvalget som møtearena for tillitsvalgte og politikere. 
Administrasjonsutvalget vil være rett adressat for saker som bør «løftes» fra AMU til 
politisk nivå. 

 
b) Byggekomite 

I nytt hovedreglement foreslås ordningen med fast byggekomite avviklet. Denne komiteen 
velges av Plan- og naturutvalget (PNU) og har «ansvar for å følge opp større plan- og 
byggeprosjekter». 
Høringssvar fra AP og PNU støtter forslaget om å legge ned utvalget, mens OPOM 
mener utvalget bør bestå og vurderes forsterket. 
Mange vil mene at et fast utvalg som dette, uten budsjettansvar, kan bidra til å 
«pulverisere» rådmannens ansvar for å gjennomføre budsjetterte investeringer i samsvar 
med gitte rammer.  
 
Rådmannen er enig i at byggekomiteen avvikles som fast utvalg, men ser imidlertid ikke 
bort fra at en byggekomite kan være nyttig i forbindelse med spesielle prosjekter med 
behov for å hente inn spesiell kompetanse. En bør kanskje også vurdere til noen 
prosjekter å oppnevne brukerutvalg, el.  

 
c) Viltutvalget 

Viltutvalgets er foreslått nedlagt i utkastet til nytt hovedreglement, og utvalgets oppgaver 
foreslås overført til PNU. Begrunnelsen er at saker under viltloven naturlig hører inn 
under PNU sine oppgaver, og at det er få saker. Utvalget er i dag et underutvalg til PNU 
og oppnevnes av PNU. 
Høringen og behandling i hovedutvalgene er ikke entydig. PNU melder at de kan overta 
viltutvalgets oppgaver, mens viltutvalget i brev til rådmannen har redegjort for sitt 
arbeid og sterkt frarådet nedleggelse. Det vises også til nabokommuner som har 
reetablert tidligere nedlagte viltnemder. 

 
d) Reglementsfestet innstillingsrett 

I någjeldende reglement har utvalgsleder innstillingsrett ved behandling av saker i første 
instans i folkevalgte organer. (ordfører når det gjelder formannskapet og kommunestyre).  
Utvalgsledere og ordfører har i praksis oftest avstått fra å bruke reglementsfestet 
innstillingsrett, og svært mange saker legges fram til behandling med rådmannens 
«forslag til vedtak». Å flytte tilbake innstillingsretten til rådmannen vil være å korrigere 
«kartet til terrenget». Høringen viser ingen sterke meninger på dette punktet. 
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e) Ansettelsesmyndighet 
I någjeldende reglement er rådmannens ansettelsesmyndighet begrenset slik at myndighet 
til tilsetting av enhetsledere er tillagt administrasjonsutvalget. Mange kommuner flyttet 
ansettelsesmyndighet av alt underordnet personell til rådmannen allerede da nåværende 
kommunelov kom i 1992. Det vises for øvrig til ny kommunelov § 13-1, siste ledd, som 
referert ovenfor. 
Høringen viser imidlertid uenighet i at alle ansettelser delegeres til rådmannen. 

 
f) Lønnsforhandlinger 

I gjeldende reglement er myndighet som arbeidsgiver til å føre lønnsforhandlinger etter 
HTA, kapittel 3 (lederlønnsforhandlinger) tillagt forhandlingsutvalget, mens 
forhandlinger etter kapittel 4 og 5 er delegert til rådmannen. I praksis er som regel også 
lederlønnsforhandlinger blitt delegert som enkeltvedtak. Også i dette spørsmål vises til 
ny kommunelov § 13-1, siste ledd. 
Rådmannen foreslår at denne delegeringen reglementsfestes, og at forhandlingsutvalget 
nedlegges som fast utvalg i og med at eneste beskrevne oppgave tas bort. 
Nåværende bestemmelse om formannskapets godkjenning av forhandlingsprotokoller tas 
bort. Rådmannens myndighet vil under alle omstendigheter være begrenset av 
økonomiske rammer som vil være fastsatt av andre.  
Høringen viser uenighet – noen vil begrense dagens delegering til rådmannen. 
 

g) Talerett for andre organer 
I høringsrunden er framkommet forslag om møte- og talerett for ungdomsråd og eldreråd 
i kommunestyret og hovedutvalg. Rådmannen vil fraråde dette, i hvert fall som en 
generell rettighet for alle medlemmer i disse to rådene til å møte opp og få ordet i alle 
saker som ligger til behandling i kommunestyret, formannskap og hovedutvalg. Hvis ja til 
dette, hva da med andre viktige organer, f.eks. råd for funksjonshemmede?  
Rådmannen viser til at det allerede er reglementsfestet ordning for å involvere flere i 
politisk debatt. Etter någjeldende reglement pkt 4.10.3 kan det inviteres til temamøte om 
bestemte saker og/eller saksområder hvor alle inviterte kan delta i debatten. Rådmannen 
viser også til reglementets pkt 4.10.4 Åpen talestol. 
 

h) Klientutvalg og politisk ledergruppe 
For ordens skyld tas med her at klientutvalget og politisk ledergruppe er foreslått nedlagt 
som reglementsbestemte utvalg. Disse endringene er ikke kommentert i noen høringer og 
rådmannen tør anta at det er fordi man er enig. 

 

Behandlingen i partssammensatt utvalg: 
Utvalget ønsket følgende justeringer i rådmannens forslag: 
 

- Arbeidsmiljøutvalg økes fra 4 til 6 medlemmer (pkt a). 
- Viltutvalget opprettholdes som før (pkt c) 
- Formannskapets godkjenningsrutine av forhandlingsprotokoller opprettholdes (pkt f). 

 
Oppsummering av konklusjonene i partssammensatt utvalg: 
 

a) Arbeidsmiljøutvalg – sammensetning 
Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av 6 medlemmer: 
Fra arbeidsgiversiden: Rådmannen pluss to administrative ledere som utpekes av 
rådmannen, med personlige varamedlem. 
Fra arbeidstakersiden:  
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Hovedvernombudet pluss to tillitsvalgte som velges av og blant de tillitsvalgte, med 
personlige varamedlem. 
 

b) Byggekomite 
Byggekomiteen nedlegges som reglementsbestemt utvalg. 
Det innarbeides i reglementet en bestemmelse om at formannskapet skal vurdere behovet 
for å nedsette referansegruppe, brukerutvalg, e.l. til spesielle prosjekter. 
 

c) Viltutvalget 
Viltutvalget opprettholdes som reglementsbestemt utvalg, oppnevnt av PNU som før. 
 

d) Reglementsfestet innstillingsrett 
Reglementsfestet innstillingsrett overføres fra utvalgsleder/ordfører til rådmannen. 
Det presiseres at dette gjelder saker til første gangs politiske utvalg. 
Det var også enighet om at rådmannen i prinsippet skal ha plikt til å avgi innstilling, men 
kan avstå i saker hvor dette faller unaturlig, f eks valg til styrer, utvalg e.l. 
 

e) Ansettelsesmyndighet 
Ansettelse i alle stillinger delegeres til rådmannen. 
Dette vil være i tråd med ny kommunelov § 13-1, siste ledd. 
 

f) Lønnsforhandlinger 
Lokale lønnsforhandlinger delegeres til rådmannen.   
Samme begrunnelse som pkt e). 
Protokoller fra lønnsforhandlinger skal som før godkjennes av formannskapet. 
Forhandlingsutvalget nedlegges som reglementsbestemt utvalg. 
 

g) Talerett for andre organer 
Talerett for andre organer innføres ikke som generell rettighet. 
 

h) Klientutvalg og politisk ledergruppe nedlegges som reglementsbestemte utvalg. 
 
Til behandling i kommunestyret 
 
Refererte konklusjoner, pkt a) til h) er innarbeidet i de nye reglementsutkastene som nå legges 
fram for sluttbehandling i kommunestyret. 
 
I tillegg har rådmannen på eget initiativ, gjort følgende justeringer i reglementsforslagene som 
var lagt fram til behandling i juni 2017: 
 
Administrativ organisering 
På sektorområdet Helse og omsorg har rådmannen lagt til grunn at tidligere enhet for pleie og 
omsorg deles opp med egne enhetsledere for henholdsvis Sykehjemmet og Hjemmetjenesten. 
 
På sektoren Samfunnsutvikling og infrastruktur er lagt til grunn at enheten Plan og næring ikke 
har egen enhetsleder og at rådgivere for næring, landbruk, skogbruk og byggesak/deling 
rapporterer til rådmannen. 
Tidligere foreslåtte delegeringer til teknisk sjef er endret til fagleder. 
 
Barnehageloven 
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Under delegering til rådmannen er det presisert at kommunens ansvar som lokal 
barnehagemyndighet etter loven, skal utøves av rådmannen. 

Forurensningsloven 
Rådmannen ønsker ikke videredelegering av sin delegerte myndighet. 
 
 
Husbankloven. 
Rådmannen foreslår at avgjørelser som gjelder utlån (startlån) og støtteordninger til private 
boligkjøp og boligbygging, ikke delegeres fra formannskapet. 
 
Kirkeloven 
Delegering etter kirkeloven anses ikke å være relevant. 
 
Kommuneloven 
Myndighet til opprettelse og nedleggelse av stillinger foreslås ikke delegert til rådmannen.   
 
Rådmannen ønsker ikke generell videredelegering av sin myndighet på personalområdet.  
 
For øvrig er det nye reglementsforslaget for delegeringer etter kommuneloven gjort enklere enn i 
forslaget i 2017, bl a ved å forutsette at detaljerte delegeringer på økonomiområdet (i den grad 
det er nødvendig) tas inn i økonomireglementet. 
 
Motorferdsel i utmark og vassdrag 
Myndighet etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag foreslås delegert fra kommunestyret 
til formannskapet som tidligere, og ikke til PNU som foreslått i reglementsforslaget i 2017. 
 
Straffeloven 
Myndighet til å begjære offentlig påtale etter straffeloven foreslås ikke videredelegert fra 
formannskapet. 
 
Valgloven 
Myndighet etter valgloven foreslås delegert fra kommunestyret til valgstyret, og ikke til 
«formannskapet som valgstyre» slik det er formulert reglementsforslaget i 2017. 
 
Vegtrafikkloven 
Rådmannen foreslår ingen videredelegering av avgjørelsesmyndighet etter vegtrafikkloven som 
kommunestyret har delegert til PNU. 
 
Andre justeringer 
Sammenlignet med reglementsforslaget som ble lagt fram i juni 2017, er 
delegeringsbestemmelser i direkte tilknytning til flere lover tatt ut av reglementet. Det gjelder i 
først rekke lover som svært sjelden (eller aldri) kommer til anvendelse i vår kommune. 
 
Dessuten er det gjort en del redaksjonelle endringer og forenklinger i tekstene. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Framlagte forslag til revidert hovedreglement for styrer, råd og utvalg vedtas. 
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2. Reglementsbestemt delegering av myndighet til formannskap og andre utvalg vedtas. 
3. Reglementsbestemt delegering av myndighet til rådmannen vedtas. 
4. Rådmannens videredelegering som er beskrevet i delegeringsreglementet, tas til 

orientering 

 

Ordførers innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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1. GENERELT OM HOVEDREGLEMENT FOR STYRER, RÅD OG UTVALG  
 
 

1.1. Innhold 
 

Hovedreglementet for styrer, råd og utvalg i Dyrøy kommune gir bestemmelser for den 
politiske organiseringen av Dyrøy kommune og regler for gjennomføring av møter i styrer, 
råd og utvalg. 

 
Reglementet er en oppdatering/revisjon av Hovedreglement for Dyrøy kommune som 
forrige gang ble revidert i 2012, k-sak nr 59. 
  
Regler om delegering av myndighet som tidligere var en del av hovedreglementet, er 
nå tatt ut i et eget delegeringsreglement.  

 
1.2. Hjemmel 

 
Legitimiteten for en kommunes virksomhet følger av Lov om kommuner og fylkeskommuner 
av 25.9.1992 (kommuneloven), heretter forkortet KL i reglementet. 

 
Dessuten er kommunens virksomhet regulert av bl a Forvaltningsloven av 2.10.1967 og 
Offentlighetsloven av 19.5.2006. 

 
I tillegg er kommunene tildelt ansvar og forpliktelser i en rekke særlover. 

 
1.3. Målsettinger 

 
I organiseringen av Dyrøy kommunes virksomhet skal følgende målsettinger søkes ivaretatt: 

 
- God servise til befolkningen. 
- Gjøre administrasjonen rasjonell og resultatorientert. 
- Gjøre politisk arbeid interessant og stimulere til økt interesse for kommunale spørsmål. 
- Sterk og synlig politisk styring. 
- Legge til rette for et godt samspill mellom folkevalgte og administrasjonen. - 
- God informasjon til befolkningen. 

 
1.4. Hovedprinsipper 

 
Følgende hovedprinsipper er lagt til grunn for politisk struktur og politisk behandling: 
 
- Utstrakt grad av delegasjon. 
- Rammestyring. 
- Gjennomgående representasjon i politiske utvalg skal tilstrebes som hovedregel. 
- I alminnelighet har rådmann innstillingsrett. Innstilling kan framgå av utsendte 

saksdokumenter eller legges fram i møtet. 
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2. KOMMUNESTYRET, FASTE UTVALG OG ORDFØRER 
 
2.1. Kommunestyret 

 
Dyrøy kommunestyre velges i medhold av KL § 7, og skal bestå av 15 representanter. 

 
Innstillingsrett: 
- Faste politiske utvalg. 
- Rådmannen der saker fremmes direkte for kommunestyret. 

 
Arbeidsoppgaver: 
- Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av 

lov eller delegasjonsvedtak; KL § 6. 
- Prinsipielle saker som ikke er delegert til andre politiske organer. 
- Saker som gjelder nye tiltak og vesentlig utvidelse av eksisterende tiltak. 
- Tvilstilfeller avgjøres av ordfører eller kommunestyret. 
- Overordnet planlegging og prioritering. 
- Sektorovergripende saker. 
- Ansettelse administrasjonssjef/rådmann. 

 
2.2. Formannskap/administrasjonsutvalg/arbeidsmiljøutvalg 

 
2.2.1 Formannskap 

 
Formannskapet skal ha 5 medlemmer som velges etter reglene i KL § 8. 
Leder og nestleder er h.h.v. ordfører og varaordfører, jfr. KL § 9.  
 
Innstillingsrett: 
- Rådmannen 

 
Arbeidsoppgaver: 
- Innstiller til kommunestyret forslag til økonomiplan, årsbudsjett og 

skattevedtak; på vegne av hele den kommunale virksomheten, jfr. KL § 8. 
- Innstiller også i andre store og viktige økonomi- og plansaker. 
- Næringssaker. 
- Kommunikasjonssaker. 
- Andre saker i hht delegeringsreglementet og/eller saker som ikke er delegert 

til andre faste utvalg. 
 
Formannskapet er klagenemd for enkeltvedtak som er fattet av utvalg som er 
opprettet i medhold av kommuneloven. 
Merk: Særlover kan ha egne regler om klage på enkeltvedtak. 
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2.2.2 Administrasjonsutvalg 
 

Opprettes i medhold av KL § 25, og består av formannskapets 5 medl. samt 2 
medl. fra arbeidstakersiden med vararepresentanter i h.h.t. Hovedavtalens § 4. 
Ordfører og varaordfører er h.h.v. leder og nestleder. 

 
Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg for behandling av saker 
som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og 
personalfunksjonen jf. Hovedavtalen del B §4. 
 
Innstillingsrett: 
- Rådmannen. 

 
Arbeidsoppgaver: 
- Følger av Hovedavtalens Del B § 4, med hovedvekt på personalpolitikk, og 

med begrensninger som framgår KL § 26. 
- Gi uttalelse til kommunestyret ved ansettelse av rådmann. 
- Behandle eller gi uttalelse i andre arbeidsgiver relaterte saker. 

 

2.2.3 Arbeidsmiljøutvalg 
 

Sammensetning: 
 
Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av 6 medlemmer: 
Fra arbeidsgiversiden:  
Rådmannen pluss to administrative ledere som utpekes av rådmannen, med 
personlige varamedlem. 
Fra arbeidstakersiden: 
Hovedvernombud pluss to tillitsvalgte som velges av og blant de tillitsvalgte, 
med personlige varamedlem. 
 
Leder for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og 
arbeidstakernes representanter for 2 år av gangen 

Arbeidsoppgaver: 
 
Arbeidsmiljøutvalgets arbeidsoppgaver framgår av arbeidsmiljølovens § 7-2. 
Arbeidsoppgaver utover det som loven bestemmer, kan fastsettes gjennom 
lokalt reglement. 

 
Arbeidsmiljøutvalget er et kombinert lovbestemt arbeidsmiljøutvalg, opprettet i 
hht Arbeidsmiljøloven §7-1, med arbeidsoppgaver i hht § 7-2, og 
samarbeidsutvalg i hht Hovedavtalens Del B § 6. 
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2.3. Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) 

 
OpOm opprettes som fast utvalg i medhold av KL § 10. 

 
Utvalget skal ha 5 medlemmer som velges av kommunestyret, og sammensettes etter 
prinsippet om gjennomgående representasjon av kommunestyrets faste medlemmer, men 
utvalget kan kompletteres med medlemmer fra partienes vararepresentanter til 
kommunestyret. 
 
Innstillingsrett: 
Rådmannen 

 
Arbeidsoppgaver: 
OpOm er et faglig politisk organ som på eget initiativ eller etter innspill fra 
rådmannen, skal vurdere/evaluere og gi kommunestyret råd om kvalitet og omfang 
på kommunens tjenestetilbud på følgende tjenesteområder: 

 
- Grunnskolen, herunder voksenopplæringen i grunnskolen. 
- Annen voksenopplæring. 
- Kulturskolen. 
- Barnehager. 
- Skolefritidsordningen. 
- Kultur, herunder tildeling av kommunens kulturpris. 
- Biblioteket. 
- Helse. 
- Sosiale tjenester, pleie og omsorg, mv. 
- Andre saker i hht delegeringsreglementet. 

 
OpOm er kontrollutvalg iflg. Forskrifter gitt i medhold av alkohollovens § 1-9. 

 
2.4.  Plan- og naturutvalget (PNU) 

 
PNU opprettes som fast utvalg i medhold av KL § 10. 

 
Utvalget skal ha 5 medlemmer som velges av kommunestyret, og sammensettes etter 
prinsippet om gjennomgående representasjon av kommunestyrets faste medlemmer, men 
utvalget kan kompletteres med medlemmer fra partienes vararepresentanter til 
kommunestyret. 

 
Kommunestyret skal også oppnevne barnerepresentant i plan- og byggesaker – pbl § 
10-2, som skal tiltre utvalget i aktuelle saker. 
 
Innstillingrett: 
Rådmannen 
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Arbeidsoppgaver: 
PNU er et faglig politisk organ som på eget initiativ eller etter innspill fra rådmannen, 
skal vurdere/evaluere og gi kommunestyret råd om kvalitet og omfang på kommunens 
planarbeid, arealsaker, tekniske tjenester, vedlikehold av bygninger og anlegg, samt 
forvaltningstjenester, herunder bl.a. ha ansvar for: 

 
- Saker etter plan- og bygningsloven, jordloven, konsesjonsloven, matrikkelloven, 

viltloven mv. 
- Brannstyre. 
- Naturforvaltning (vilt/innlandsfiske/friluft). 
- Miljøvern. 
- Forurensningsmyndighet. 
- Landbruk (jord/skog). 
- Havbruk 
- Veimyndighet for kommunale veier/trafikksikkerhet. 
- Havnestyre. 
- VAR-området. 
- Nybygg/vedlikehold av kommunale bygg og anlegg  
- Andre saker i hht delegeringsreglementet. 

 
Plan- og naturutvalget velger Viltutvalg. 
 

 
2.5 Viltutvalg 

 
Viltutvalget velges av PNU og skal bestå av 5 medlemmer og 5 varamedlemmer. PNU 
velger også leder og nestleder. Leder av PNU skal være ett av medlemmene i utvalget. 
 
Viltutvalgets oppgaver: 

- Organisere ettersøk, avlivning av påkjørt/skadet/sykt vilt, godkjenning og salg av 
kjøtt i samarbeid med Dyrøy ettersøksring. 

- Motta meldinger om rovviltskader og dokumentasjon av dødsårsak. 
- Organisering og gjennomføring av jegerprøve. 
- Håndtere meldinger om faunakriminalitet i samarbeid med politiet. 
- Innsamling og videre ekspedering av biologisk materialefra jakta. 
- Iverksette påkrevde tiltak ved brudd på viltloven. 
- Tilgang på og oppdatering av viltkartverket. 
- Behandling og veiledning i forbindelse med etablering/omorganisering av elgvald, 

behandling av kvotetildeling og andre aktuelle saker (Jfr rundskriv nr 3/90 fra DN). 
 
 

2.6 Kontrollutvalg 
 

Velges av kommunestyret i medhold av KL.§60, med 3 medlemmer. 

Arbeidsoppgaver i h.h.t. egne forskrifter. 
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2.7 Eldreråd 
 

Kommunalt eldreråd velges av kommunestyret i medhold av lov om kommunale 
eldreråd, med 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Samme lov gir 
bestemmelser om valgprosess, sammensetning og konstituering. 

 
Arbeidsoppgaver: 
Rådet skal forelegges kommunale saker som angår de eldres levekår. Rådet kan på 
eget initiativ ta opp saker som angår eldre i kommunen. 

 
Rådmannen er sekretariat. 
 

 
2.8 Råd for funksjonshemmede 

 
Medlemmer fra Dyrøy kommune til felles råd for funksjonshemmede med Sørreisa 
kommune velges av kommunestyret i hht lov om råd eller anna representasjonsordning 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m. 
 

2.9 Ungdomsråd 
 
Ungdomsrådet skal bestå av 5 medlemmer som velges av og blant ungdommer I 
aldersgruppen 15-30 år i hht vedtatte vedtekter. 
 
Ungdomsrådet skal være kommunens rådgivende organ samt pådriver for saker som 
berører ungdom i Dyrøy. 

 
2.10 Ordfører 

 
Ordføreren velges av kommunestyret i medhold av KL § 9 for kommunevalgperioden, 
med oppgaver i medhold av samme § og ellers i medhold av vedtatt reglement, vedtak 
og særlover. 

 
Ordføreren leder møtene i kommunestyre og formannskap. 

 
Ordfører har møte- og talerett i alle andre kommunale råd og utvalg. 

Ordfører har en sentral rolle i næringssaker og er kommunens tiltakssjef. 

Ordføreren representerer kommunen utad. 

Ordføreren er leder av beredskapsrådet. 
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3 MØTEREGLEMENT FOR STYRER OG UTVALG 
 
 

3.1 Generelt 
 

Møtereglementet gjelder for kommunestyret, formannskapet og andre faste utvalg 
oppnevnt av kommunestyret, eller etter delegeringsfullmakt fra kommunestyret, hvis 
ikke annet er bestemt. 

 
Møter i folkevalgte organ skal holdes for åpne dører, jfr. KL § 36, hvis ikke annet 
følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter denne paragraf. 

 
Også medlemmer i folkevalgte organ er undergitt forvaltningslovens 
bestemmelser i § 13 om taushetsplikt. Brudd på taushetsplikt etter nevnte paragraf og 
andre lover, og på taushetsplikt fastsatt ved instruks er straffbart etter straffelovens § 
121. 

 
Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig 
utredet, jfr. KL § 23.2. Utredninger skal inneholde rådmannens innstilling til vedtak. 
Rådmannen har som hovedregel plikt til å avgi innstilling, men kan avstå i saker hvor 
dette faller unaturlig, f. eks. valg til styrer, råd og utvalg.  

 
3.2 Møter 

 
Organet vedtar selv møteplan for 1 år framover. Møteplanen bør tidsfeste behandling 
av saker av syklisk karakter, temamøter og andre saker som organet krever utredet ti1 
behandling. 

 
Forøvrig kan leder eller organet selv kreve saker utredet til behandling. 

 
Bestemmelsen om fastsetting av møter, saksliste, innkalling og møteledelse, jfr. KL § 
32. 

 
Innkalling med saksdokumenter sendes hvert medlem og varamedlemmer. 

Både innkalling og kunngjøring skal skje med minimum 1 ukes varsel. 

Kunngjøring av møter skjer i alminnelighet på kommunens hjemmeside og ved oppslag 
av saksliste på faste oppslagssteder i kommunen, hvor det skal opplyses om møtested, 
tidspunkt for møtet, utlegging av saksdokumenter o.l. 

 
Samtidig med innkalling/kunngjøring av møter skal alle sakens dokumenter legges ut 
til ettersyn på rådmannens kontor, og evt. andre steder som bestemmes etter nærmere 
vurdering. 

 
Dette gjelder likevel ikke dokumenter som etter lov om offentlighet i forvaltningen 
eller ved annen lovbestemmelse, er bestemt unntatt offentligheten. Dokumenter unntatt 
offentlighet er tilgjengelig for medlemmer i de organ som skal behandle saken, og kan 
gjennomgås på rådmannens kontor. Det enkelte organ kan imidlertid selv avgjøre andre 
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måter å informere medlemmene på når det skjer i betryggende former, jfr. KL § 40.5. 
Særlov kan inneholde spesielle regler om innsynsrett. 

 
Rådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle 
kommunale folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalg et, jfr. KL § 23.3. 

 
Leder av organet, eller organet selv, kan innkalle andre ansatte eller særlig sakkyndige 
for å gi saksopplysninger av objektiv karakter. 

 
Andre kan ta del i møter når lovbestemmelse gir slik rett. 

 
Om møterett for ansattes representanter i administrasjonsutvalget og 
arbeidsmiljøutvalget, ref reglementets pkt. 2.2.2 og 2.2.3. 

 
 
3.3 Forfall til møter 

 
Den som er valgt som medlem av folkevalgt organ, plikter å delta i møter, med mindre 
det foreligger gyldig forfall, jfr. KL § 40.1. 

 
Innkalt medlem/varamedlem som på grunn av lovlig forfall ikke kan møte, skal snarest 
mulig melde dette til leder av behandlingsorganet. Forfall skal grunngis. Leder skal 
straks kalle inn vararepresentant. Vararepresentant skal også kalles inn når det er kjent 
at noen må fratre som inhabil i en sak som skal behandles i møtet. 

 
Må noen på grunn av lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, melder 
representanten straks fra til møteleder. Organet kan selv bestemme at vararepresentant 
skal kalles inn dersom dette ikke er besørget tidligere. 

 
Har en vararepresentant tatt lovlig sete, og den faste representanten deretter møter opp, 
deltar vararepresentanten til påbegynte saker er ferdigbehandlet 

 
 
3.4 Møtets avvikling 

 
Ihht KL § 30 skal folkevalgte organer behandle sine saker og treffe sine vedtak i møter. 
Mulig unntak fra møteprinsippet for andre organer enn kommunestyret, er regulert i 
Forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling av 13.01.93. 

 
 

3.4.1 Møteleder 
 

Møte i folkevalgte organer ledes av organets leder eller nestleder. Har begge 
forfall, velges særskilt møteleder ved flertallsvalg. Jfr. KL § 32.4. 

 
Møteleder redegjør for sakene så langt han finner det påkrevd, og sørger for at 
taler får ordet i den rekkefølge de ber om det. 
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Møteleder må ikke avbryte noen som har ordet, med mindre det skjer for å 
opprettholde de bestemmelser som en gitt i reglementet, eller for å rette på 
misforståelser fra talerens side. 

 
 

3.4.2 Møtets åpning 
 

Til den tid møtet er berammet registrerer møteleder medlemmene / 
varamedlemmene som skal møte. Er det lovmessige minsteantall til stede; 
erklæres møtet for satt. 

 
Ingen av medlemmene kan forlate møtet uten å melde fra til møteleder, og 
medlemmer som møter etter registreringen, melder seg til møteleder før de tar 
sete. 

 
 

3.4.3 Sakenes rekkefølge/dagsorden. 
 

Blir det under registreringen reist tvil om gyldigheten av noe forfall, behandles 
dette først. 

 
Deretter behandles de saker som er nevnt i innkallingen i den rekkefølge de er 
ført opp. Organet kan vedta annen rekkefølge på saksliste, og at flere saker 
behandles under ett. 

 
Organet kan vedta å utsette realitetsbehandling av en sak på sakslisten. Det kan 
også treffe vedtak i sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke møteleder 
eller 1/3 av møtemedlemmer motsetter seg dette. Jfr. KL §34. 

 
Forespørsler / interpellasjoner behandles alltid til slutt i møtet. 

 
 

3.4.4 Behandling av den enkelte sak 
 

Under behandlingen av saker skal den enkelte taler henvende seg til møteleder. 
 

Møteleder skal påse at debatten begrenser seg til den saken som er under 
behandling. 

 
Under behandlingen av en sak kan møteleder foreslå å sette strek for debatten. 

 
Forslag til vedtak kan bare settes fram av organets medlemmer, samt av 
ordfører, med mindre særlig lovbestemmelse gir slik rett til andre. 

 
Forslag skal avgis skriftlig til møteleder, som avgjør om dette har relevans til 
saken som behandles. Forslag om at behandling av saken utsettes eller at saken 
skal oversendes til annet organ kan framsettes muntlig. 
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Krav om protokolltilførsel må framsettes i møtet. Møteleder kan avvise kravet 
dersom protokolltilførselen har en sjikanerende form, eller er unødig 
omfattende. Krav om protokolltilførsel kan framsettes av møtedeltakere med 
forslagsrett. 

 
 

3.4.5 Ordensbestemmelser 
 

Taler må ikke si noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller 
andre. 

 
Det skal ikke gis høylydt uttrykk for misnøye eller bifall. 

 
Retter møtedeltaker seg ikke etter reglement, skal møteleder - etter først å ha 
gitt advarsel - ved avstemming la forsamlingen avgjøre om vedkommende skal 
stenges ute fra resten av møtet. 

 
Dersom tilhørere ved meningsytringer eller på annen måte forstyrrer 
forhandlingene, kan møteleder vise tilhører ut eller la lokalet tømmes for 
tilhørere. 

 
Plakater e.l. tillates ikke i møtelokalet, med mindre møteleder eller møtet 
samtykker i dette. 

 
 
3.5 Inhabilitet 

 
Den som er inhabil i h.h.t. forvaltningslovens kap. II, eller KL §40.3 ska1 straks fratre 
møtet. Ved inhabilitet i sak behandlet i lukket møte, skal den inhabile forlate 
møtelokalet. 

 
 
3.6 Taushetsplikt 

 
Blir en sak behandlet i lukket møte, plikter organets medlemmer og andre som deltar i 
møtet, å bevare taushet om opplysninger som er beskyttet av lovbestemt taushetsplikt. 

 
 
3.7 Sekretariat 

 
Rådmannen, eller den rådmannen utpeker, er sekretær for folkevalgt organ. 
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3.8 Avstemming 
 

KL §§ 35 – 38 gir regler om avstemninger i forskjellige typer saker og valg. 
 

Når ordskiftet under behandlingen av en sak er avsluttet, sier møtelederen fra om 
at saken tas opp til avstemming. Det tillates ikke debatt eller framsetting av nye forslag 
før avstemmingen er avsluttet. Bare de medlemmer som er til stede når saken tas opp til 
avstemming har rett og plikt til å avgi stemme. Skal det stemmes over flere forslag, 
setter møtelederen fram forslag om hvordan stemmegivningen skal foregå. Blir det 
ordskifte om dette, skal møteleder påse at talerne holder seg til avstemmingsspørsmålet. 

 
 

3.8.1 Prøveavstemming 
 

Før endelig avstemming i en sak kan organet vedta prøveavstemminger, som ikke 
er bindende. 

 
 

3.8.2 Stilltiende godkjenning 
 

Dersom ingen uttaler seg mot forslaget som møtelederen setter fram, anses 
forslaget for vedtatt. 

 
 

3.8.3 Ved stemmetegn 
 

Avstemmingen iverksettes ved at møtelederen oppfordrer de medlemmene som er 
mot forslag om å rekke opp hånden eller reise seg. Når møteleder bestemmer det, 
eller et medlem krever det; holdes kontraavstemming ved at de som stemte for 
forslaget rekker opp en hånd eller reiser seg. 

 
 

3.8.4 Skriftlig 
 

Ved valg og ansettelse kan hvert enkelt medlem kreve skriftlig avstemming, jfr. 
KL §35.5. Avstemmingen gjennomføres ved bruk av sedler uten underskrift. To 
medlemmer som møtelederen oppnevner teller opp stemmene. 

 
 
3.9 Lovlighetskontroll 

 
Minst tre medlemmer av kommunestyret kan sammen bringe avgjørelse av folkevalgt 
organ eller den kommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av 
avgjørelsens lovlighet, jfr. KL § 59. 

 
Fristen for å kreve lovlighetskontroll for medlemmer av kommunestyret er 3 uker, jfr 
Forskrift tidsfrist for krav om lovlighetskontroll av 13.01.93. 
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3.10 Interpellasjoner, spørretime, temamøter 
 

3.10.1 Interpellasjoner 
 

Utenom de saker som er ført opp i innkallingen til møtet, kan hvert medlem av 
kommunestyret gjøre forespørsler som rettes til ordføreren. Slik forespørsel/ 
interpellasjon må være meldt til ordføreren minst 4 dager før møtet, og skal være 
skriftlig. 

 
Forslag som settes fram i forbindelse med slik forespørsel kan ikke avgjøres i 
møtet dersom møtelederen eller 1/3 av medlemmene motsetter seg dette. 

 
 

3.10.2 Spørretime 
 

Ved slutten av hvert kommunestyremøte kan medlemmene i kommunestyret stille 
spørsmål om saker som ikke står på sakslisten, jfr. KL §34.2. 

 
 

3.10.3 Temamøter 
 

Kommunestyret kan arrangere temamøter om bestemte saksområder. Slike møter 
skal være åpne og alle som er invitert/innkalt, kan delta i debatten. Ordfører, eller 
kommunestyret selv, avgjør hvem som skal inviteres og om andre folkevalgte enn 
kommunestyret skal innkalles. Ordfører, eller den ordfører utpeker, leder møtet 

 
 
 

3.10.4 Åpen talerstol 
 

I forkant av kommunestyrets ordinære møter gjennomføres det inntil 30 minutter 
offentlig spørretime, det vil si anledning for enhver innbygger i Dyrøy kommune 
til å stille spørsmål og/eller gi innspill til kommunens ledelse. Kommunestyrets 
medlemmer skal ikke bruke ”åpen talerstol”. 

 
Innlegget bør være kort og ikke over 3 minutter. Ordføreren avgjør hvem som skal 
besvare spørsmål. Det gis anledning til å stille ett oppfølgingsspørsmål, men det 
skal ikke legges opp til debatt. 

 
Saker som tas opp må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for 
kommunens innbyggere. Innlegg/spørsmål under åpen talerstol skal sendes 
skriftlig til ordføreren senest tre dager før møtet. 

 
Spørsmål og svar tas inn i kommunestyrets protokoll. 

 
Foreligger det ingen spørsmål til møtet, eller brukes ikke spørretiden fullt ut, 
settes møtet og forhandlingene begynner etter saksliste for møtet. 
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3.11 Føring av møtebok – møtets slutt 

Det skal føres møtebok for alle kommunale styrer og utvalg. 

I møteboka føres følgende: 
- Møtested og tid. 
- Medlemmer tilstede/fraværende for hele møtet. 
- Sakens tittel. 
- Forslag, forslagsstiller. 
- Avstemmingsresultat. 

 
Møtebok for kommunestyret underskrives av møtelederen og minst to av de andre 
medlemmene. Møtebok for formannskap og andre organer underskrives av møteleder 
og rådmann.
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1 Generelt om kommunelovens bestemmelser om delegering 

Kommuneloven (KL) § 39 nr 2 gir bestemmelse om at kommunestyret skal selv vedta reglement for 
delegasjon av avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett innen 31.desember året etter at 
kommunestyret ble konstituert. Sist vedtatte reglement skal gjelde inntil nytt reglement er vedtatt. 

Kommuneloven gir stor adgang til delegering men også begrensninger. 
 

1.1 Kommunestyret 
Kommunestyret er øverste kommunale organ i Dyrøy kommune. Det treffer vedtak 
på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak, jf 
kommuneloven § 6.  

 
1.2 Formannskapet 

Kommunestyret kan gi formannskapet avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke 
annet følger av lov, jf kommuneloven § 8 nr 3. 

Kommunestyret kan gi formannskapet myndighet til å opprette og nedlegge stillinger 
og til å treffe avgjørelser i personalsaker, jf kommuneloven § 24 nr 1. 

 

1.3 Ordfører 
 
 
 

1.4 Fast utvalg 

 

Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i 
typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, jf kommuneloven § 9 nr 5. 

 
Kommunestyret kan gi faste utvalg avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet 
følger av lov, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

Kommunestyret kan gi utvalg myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å 
treffe avgjørelser i personalsaker, jf kommuneloven § 24 nr 1. 

 

1.5 Kommunal institusjon og lignende 
Kommunestyret kan gi styret for en kommunal institusjon og lignende 
avgjørelsesmyndighet i saker som angår virksomhetens drift og organisering, jf 
kommuneloven § 11 nr 3. 

Kommunestyret kan gi styret for institusjon myndighet til å opprette og nedlegge 
stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker, jf kommuneloven § 24 nr 1. 

 

1.6 Rådmannen  

Ethvert kommunalt folkevalgt organ kan gi rådmannen myndighet til å treffe vedtak i 
enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke 
kommunestyret har bestemt noe annet, jf kommuneloven § 23 nr 4. 
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Kommunestyret kan gi rådmannen myndighet til å opprette og nedlegge 
stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker, jf kommuneloven § 24 nr 1.  
I dette reglementet betyr «rådmannen» rådmannen personlig og/eller hans/hennes 
stedfortreder/kommunalsjefer. 

 
1.7 Administrativ videredelegering 

Myndighet delegert til rådmannen kan delegere videre i administrasjonen hvis 
ikke folkevalgt organ har bestemt noe annet.  

1.8 Kommunalt foretak 
Et kommunalt foretak er ikke en egen juridisk person, men en del av kommunen, 
jf kommuneloven § 61 andre punktum. Det følger av reglene om kommunale 
foretak sin plassering i kommuneloven at kommunelovens øvrige bestemmelser 
vil gjelde for kommunale foretak med mindre noe annet er særskilt bestemt. 

Kommunale foretak sin myndighet skal framgå av deres vedtekter.  

1.9 Myndighet til annen kommune 
Kommunestyret kan som øverste kommunale organ, overlate utførelsen av 
lovpålagte oppgaver herunder offentlig myndighetsutøvelse, til en annen 
(verts)kommune hvis den aktuelle lov ikke er til hinder for det, jf 
kommuneloven kapittel 5A. 

 
 

2 Generelle bestemmelser om utøvelse av all delegert myndighet 

2.1 Retningslinjer 
All delegert myndighet utøves i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer gitt av 
overordnet organ, innenfor rammer og forutsetninger i budsjett og overordnede 
planer. 

 
2.2 Kommunestyrets tilsynsansvar 

Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, og kan 
forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse, jf kommuneloven 
§ 76. 

 
2.3 Unntak fra plikt til å utøve myndighet 

Den som har fått delegert myndighet, kan i enkelttilfeller overlate til overordnet organ 
å ta avgjørelse når spesielle forhold tilsier det. 

 

2.4 Underinstans  

Der vedtak er fattet administrativt etter delegeringsreglement, er det klageadgang til 
politisk organ. Dette gjelder alle områder. 
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3 ALKOHOLLOVEN 

3.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter alkoholloven, med de til 
enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Formannskapet 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 8 nr 3. 

 

3.2 Rådmannen  

Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter alkoholloven 

 § 1-6 andre ledd (bevillingsperioden ved en enkelt anledning) 
 § 1-7c (styrer og stedfortreder) 
 § 1-8 første ledd første punktum (å inndra salgs- og skjenkebevilling inntil 

attestert omsetningsoppgave foreligger) 
 § 1-8 første ledd første punktum (å inndra salgs- og skjenkebevilling inntil 

ilagt bevillingsgebyr er betalt) 
 § 4-2 fjerde ledd andre punktum (en enkelt anledning, utvidelse av bevilling) 
 § 4-4 tredje ledd (en enkelt anledning, utvidelse av skjenketid) 
 § 4-5 (ambulerende skjenkebevilling) 
 § 7-1 (fastsettelse av salgs- og skjenkegebyr) 

 
til rådmannen, jf punkt 3.1. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer 
av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

Det vises til alkoholpolitisk handlingsplan vedtatt av kommunestyret. 
 

4 BARNEHAGELOVEN 

4.1 Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter barnehageloven, 
med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Oppvekst- og 
omsorgsutvalget (OpOm) . 
Unntatt fra delegering er barnehageloven § 7 fjerde ledd om fastsetting av vedtekter 
for kommunale barnehager. 
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

 

4.2 Rådmannen 
 
 
 
 
 

4.3 Enhetsleder 

 

Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) delegerer sin avgjørelsesmyndighet i punkt 
4.1 til rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som 
ikke er av prinsipiell betydning. 
 
Kommunens ansvar som lokal barnehagemyndighet etter loven, skal utøves av 
rådmannen. 
 
 
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter pkt 4.2, første avsnitt, til 
enhetsleder barnehage.   
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5 BARNEVERNLOVEN 

5.1 Leder for interkommunal barnevernstjeneste 
 

Barnevernstjenesten utføres ved et vertskommunesamarbeid med Sørreisa 
kommune som vertskommune.  
I gjeldende avtale mellom kommunene er leder for barnevernstjenesten delegert 
myndighet til å treffe vedtak etter barnevernloven på de områder som tilligger 
kommunen. 

    

6 BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN 

6.1 Rådmannen 
Kommunestyret har delegert sin avgjørelsesmyndighet etter brann- og 
eksplosjonsvernloven med de til enhver tid tilhørende forskrifter og endringer i 
lov,til rådmannen. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2.. 

 
6.2 Brann- og feiertjenesten 

Brann- og feiertjenesten gjennomføres ved samarbeid med Sørreisa kommune slik at 
Dyrøy kjøper brannsjeftjeneste hos Sørreisa og Sørreisa kjøper feiertjenesten hos 
Dyrøy, jf egne avtaler mellom kommunene.  
 

7 EIERSEKSJONSLOVEN 

7.1 Plan- og naturutvalget (PNU) 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter eierseksjonsloven, med de 
til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til PNU. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

 

7.2 Rådmannen 
 
 
 

7.3 Rådgiver 

 

PNU delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 7.1 til rådmannen. Rådmannen 
kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

 
 

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter pkt 7.2 til Rådgiver 
byggesak og oppmåling/godkjent matrikkelfører. 
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8 FOLKEHELSELOVEN 
 

8.1 Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) 
 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter folkehelseloven, med de til 
enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til  OpOm. 

 
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

 

8.2 Rådmannen 
 

 
 
 

 

Oppvekst- og omsorgsutvalgets (OpOm) delegerer sin 
avgjørelsesmyndighet etter punkt 8.1 til rådmannen.  

Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke 
er av prinsipiell betydning. 

Folkehelselovens krav om samfunnsmedisinsk kompetanse ivaretas ved 
kjøp av kommuneoverlegefunksjon hos Lenvik kommune, jf egen 
avtale. Rådmannen har ansvar for oppfølging av kontakten med innleid 
kommuneoverlege, herunder oppfølging av dennes lovbestemte 
myndighet.  

 

9 FORURENSINGSLOVEN 

9.1 Plan- og naturutvalget  (PNU) 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forurensningsloven, med 
de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Plan- og naturutvalget 
(PNU), jf forurensningsloven § 83 (delegering av myndighet lagt til kommunen). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

Kommunal myndighet etter forurensingsloven § 43 m.v. (forurensingsaksjoner på 
regionalt nivå) er ved tidligere vedtak overført til styret for Sør-Troms 
interkommunale utvalg mot akutt forurensing (STIUA). 

9.2 Rådmannen 
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 9.1 til rådmannen.  
Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 
prinsipiell betydning. 

Forurensningsloven: 

 § 7, 4.ledd (gi pålegg) 
 § 11 (gi særskilt tillatelse til forurensende tiltak) 
 § 18 (endre og omgjøre tillatelse) 
 § 22 (krav til utførelse av avløpsanlegg) 
 § 23 (rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg) 
 § 26, 5.ledd (koble ut slamavskillere) 
 § 30, 2.ledd, 2.punkt (unnta eiendommer fra innsamling av avfall) 
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 § 32, 2.ledd (gi pålegg om håndtering av næringsavfall) 
 § 35, 4.ledd (gi pålegg om avfallshåndtering på utsalgssteder) 
 § 37 (gi pålegg om å rydde opp i avfall eller å betale for opprydding) 
 § 47, 1.ledd (pålegge beredskapsplikt etter § 40 om bistand) 
 § 49 (kreve opplysninger) 
 § 50 (foreta gransking) 
 § 51 (gi pålegg om undersøkelse) 
 § 58 (kreve gjenoppreisningserstatning til allmennheten) 
 § 73 (fastsette og frafalle forurensingsgebyr) 
 § 74 (umiddelbar iverksetting av pålegg) 
 § 75 (benytte annen manns eiendom ved gjennomføring av tiltak) 
 § 78, 3.ledd (begjære påtale ved forurensing) 
 § 79 (begjære påtale ved ulovlig handtering av avfall) 

 
Forurensningsforskriften: 

 Kapittel 1 (Tiltak mot forurensing fra nedgravde oljetanker) 
 Kapittel 2 (Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider) 
 Kapittel 4 (Anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt) 
 Kapittel 7 (Lokal luftkvalitet) 
 Kapittel 12 (Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra hus, hytter o.l.) 
 Kapittel 13 (Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre 

tettbebyggelse) 
 Kapittel 15 (Krav til utslipp av oljeholdig avløsvann) 
 Kapittel 15A (Påslipp) 
 Kapittel 41 (Tilsyn, klage, straff m.v.)

10 HUSBANKLOVEN 

10.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter husbankloven, med de til 
enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. 

Midler til videre utlån og støtteordninger behandles etter retningslinjer fastsatt av 
Husbanken. Søknad om startlån avgjøres av formannskapet innenfor rammen for 
opptak av lån til videre utlån som er fastsatt i kommunens årsbudsjett. 

 

11 HUSLEIELOVEN 
11.1 Oppvekst-  og  omsorgsutvalget (OpOm) 

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter husleieloven, med de til 
enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Oppvekst- og omsorgsutvalget 
(OpOm). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

 

11.2 Rådmannen 
OpOm delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter pkt 11.1 til rådmannen.  

Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 
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prinsipiell betydning. 

 

12 HELSE- OG OMSORGSTJENESTELOVEN 

12.1 Oppvekst-  og  omsorgsutvalget (OpOm) 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter helse- og 
omsorgstjenesteloven, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, 
til Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) . 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

Kommunestyret vedtar selv de overordnede planer som berører offentlig organiserte 
helse- og omsorgstjenester som ikke hører under stat eller fylkeskommune. 

 

12.2 Rådmannen 
 
 
 

12.3 Videredeleg
ering 

 

 

Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
punkt 12.1 til rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av 
saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

 

 

Rådmannen delegerer avgjørelsesmyndighet etter pkt 12.2 slik: 

Helse- og omsorgstjenestelovens 

§ 3-2, 1. Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder a. helsetjeneste i 
skoler og b. helsestasjonstjeneste til helsesøster. 

§ 3-2, 2. Svangerskaps- og barselomsorgstjenester delegeres til innleid jordmor i hht 
egen avtale. 

§ 3-2, 3. Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder a. legevakt, b. 
heldøgns medisinsk akuttberedskap, c. medisinsk nødmeldingstjeneste, og d. 
psykososial beredskap og oppfølging delegeres til interkommunal legevakt i hht 
egen avtale med Lenvik kommune som vertskommune. 

§ 3-2, 4. Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning, 
delegeres til interkommunal legetjeneste i hht egen avtale med Sørreisa kommune 
som vertskommune. 

§ 3-2, 5. Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering delegeres til 
enhetsleder hjemmetjenesten. 

§ 3-2, 6. a. Helsetjenester i hjemmet delegeres til enhetsleder hjemmetjenesten.   

§ 3-2, 6. b. Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og 
støttekontakt delegeres til enhetsleder hjemmetjenesten. 

§ 3-2, 6. c. Plass i institusjon, herunder sykehjem, delegeres til enhetsleder 
sykehjemmet.  

   

64



13

13 JORDLOVEN 

13.1 Plan- og naturutvalget  (PNU) 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter jordloven med de til 
enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Plan- og naturutvalget (PNU). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

 

13.2 Rådmannen 
 
 
 

13.3 Fagleder
  

 

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 13.1 til 
rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke 
er av prinsipiell betydning. 

 
 

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter pkt 13.2 til  fagleder 
landbruk.

 

14 KIRKELOVEN 

14.1 Ingen delegering 
Kommunens rolle etter gjeldende kirkelovgivning er begrenset til § 12 b Valg av 
representant til kirkelig fellesråd, og § 15 Bevilgning av tilskudd til drift. 

 

15 KOMMUNALE VASS- OG AVLØPSANLEGG 

15.1 Plan- og naturutvalget (PNU) 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om kommunale 
vass- og avløpsanlegg til med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer 
i lov, til PNU. 

 
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

15.2 Rådmannen 
 
 
 
 

15.3 Enhetsleder  

PNU delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter pkt 15.1.til rådmannen. 
Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 
prinsipiell betydning. 

 
 

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter pkt 15.2 til enhetsleder for 
teknisk drift og eiendom.
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16 KOMMUNELOVEN 

16.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter kommuneloven, med de til 
enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. 

Formannskapet er gitt hastekompetanse etter kommuneloven § 13. Melding om 
vedtak etter denne bestemmelse forelegges vedkommende organ i neste møte. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til loven, forskrift eller reglement. Om dette har kommuneloven en rekke 
bestemmelser.  

Formannskapet er kommunens økonomiutvalg og skal behandle og gi innstilling til 
kommunestyret i alle økonomiske saker, herunder forslag til økonomiplan, 
årsbudsjett og skattevedtak, jf kommuneloven § 8, nr 3. 

Formannskapet delegeres myndighet som arbeidsgiver ved lokale forhandlinger 
som gjelder rådmannen. 

Formannskapet delegeres myndighet til godkjenning av forhandlingsprotokoller fra 
sentrale og lokale forhandlinger mellom partene i arbeidslivet. 
 

16.2 Ordføreren 
I spesielle tilfeller hvor det vil føre til uheldige konsekvenser å avvente ordinær 
politisk behandling, gis ordføreren myndighet til å fatte vedtak på vegne av 
kommunestyret. Slike vedtak skal refereres i neste kommunestyremøte. 

 
Ordføreren er kommunens tiltakssjef og gis myndighet til å prioritere tiltak for å 
fremme næringsutvikling i kommunen. Formannskapet skal orienteres 
fortløpende om pågående næringstiltak. 
 
Ordføreren delegeres anvisningsmyndighet for utgifter som gjelder rådmannens 
personlige forhold, og/eller når rådmannen er inhabil. 

 
16.3 Rådmannen 

Rådmannens lovbestemte oppgaver og myndighet framgår av kommuneloven § 22. 

Rådmannen skal avgi innstilling til vedtak i medhold av kommuneloven § 39, når 
saker legges fram for første gangs behandling i politisk organ.  Rådmannen kan avstå 
fra å avgi innstilling når dette faller unaturlig, f.eks valg til styrer, råd og utvalg. 

Rådmannen delegeres myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker 
som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke annet er bestemt i lov, forskrifter, 
reglement eller spesielle vedtak. 

Rådmannen skal ha det løpende personalansvaret for den enkelte medarbeider og 
delegeres myndighet til ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre 
tjenstlige reaksjoner, hvis ikke annet er fastsatt i lov. 

Rådmannen delegeres myndighet som arbeidsgiver ved lokale forhandlinger, dog 
med forbehold om formannskapets godkjenning av forhandlingsprotokoller. 

Rådmannen delegeres myndighet til å innvilge permisjoner. 

Rådmannen delegeres disposisjonsfullmakt over vedtatte bevilgninger i investerings- 
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og driftsbudsjett. Det innebærer rett og plikt til å gjennomføre investeringer og drift i 
samsvar med handlingsprogram og forutsetninger for øvrig som lå til grunn for 
vedtatte budsjetter. 

Rådmannen delegeres anvisningsmyndighet, det vil si myndighet til å anvise 
inngående faktura, lønn og godtgjøringer, mv, til utbetaling. 

Delegeringer for øvrig på økonomiområdet forutsettes gitt i økonomireglementet. 

 

16.4 Enhetsleder 
Rådmannen delegerer sin disposisjonsfullmakt over vedtatte bevilgninger og 
anvisningsmyndighet i punkt 16.3, begrenset til driftsbudsjettet, til enhetsleder 
på de respektive driftsområder som stillingsfullmakt. 

 
 
 
17 KONSESJONSLOVEN 

17.1 Plan- og naturutvalget  (PNU) 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter konsesjonsloven med de 
til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til PNU. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

17.2 Rådmannen 
Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 17.1 
til rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som 
ikke er av prinsipiell betydning. 

17.3 Fagleder landbruk 
    

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 17.2 til fagleder 
landbruk. 

   
 

18 MATRIKKELLOVA 

18.1 Plan- og naturutvalget (PNU) 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter matrikkellova, 
med de til enhver tid tilhørende forskrifter og endringer i lov, til Plan- og 
naturutvalget (PNU), jf matrikkellova § 5a m.v. 

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter matrikkellova, med de til 
enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Plan- og naturutvalget (PNU) , 
jf matrikkellova § 5a m.v. 

Unntatt fra delegering er fastsetting av gebyrregulativ for matrikkelopplysninger, jf 
matrikkellova § 32. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 
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18.2 Rådmannen  

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 18.1 til 
rådmannen, jf matrikkellova § 5a m.v. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker 
eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.  

 
18.3 Rådgiver 

 
 

 
 
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 18.2 til  
Rådgiver byggesak og oppmåling/godkjent matrikkelfører

19 MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 

19.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag og forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 
vassdrag, til Formannskapet. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

 

19.2 Rådmannen 
 
 

 
 

Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 19.1 for så vidt 
gjelder lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 forskrift om bruk av 
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 5 (tillatelse til bruk av 
snøscooter), jf § 7 (vilkår for tillatelse), til rådmannen. 

 
 

20 OPPLÆRINGSLOVA 

20.1 Oppvekst-  og omsorgsutvalget (OpOm) 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter opplæringslova, med de til 
enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Oppvekst- og omsorgsutvalget 
(OpOm). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

 

20.2 Rådmannen  

Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
punkt 20.1 til rådmannen. 

Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 
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   prinsipiell betydning. 
 

20.3 Enhetsleder 
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 20.2 til enhetsleder 
skole/rektor Elvetun skole. 

 
 

21 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 

21.1 Formannskapet 
Formannskapet delegeres myndighet til igangsetting, gjennomføring og 
innstilling til kommunestyret til vedtak av kommunal planstrategi og 
kommuneplanens samfunnsdel.  

21.2 Plan- og naturutvalget (PNU) 
PNU delegeres myndighet til igangsetting, gjennomføring og innstilling til 
kommunestyret til vedtak av kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner.  
Kommunestyret delegerer avgjørelsesmyndighet etter plan- og bygningslovens 
fjerde del om byggesaker og femte del om håndhevings- og gebyrregler til 
Plan- og naturutvalget (PNU). 
PNU delegeres også myndighet som klageorgan for enkeltvedtak som er fattet 
av rådmannen etter plan- og bygningsloven. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

 
21.3 Rådmannen 

 
 
 
 
 
 

21.4 Fagleder 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter pkt 21.2 som 
gjelder plan- og bygningslovens byggesaksdel, til rådmannen. 

Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 
prinsipiell betydning. 
 
 

 
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter pkt 21.3 videre slik: 
 

- Delingssaker etter plan- og bygningsloven til fagleder landbruk. 
- Byggesaker til rådgiver byggesak og oppmåling.  
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22 SKOGBRUKSLOVA 

22.1 Plan- og naturutvalget  (PNU) 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter skogbrukslova, med de til 
enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Plan- og naturutvalget (PNU). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

22.2 Rådmannen 
 
 

22.3 Fagleder 

 

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 22.1 til 
rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke 
er av prinsipiell betydning. 

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter pkt 22.2 til fagleder 
skogbruk. 

 

23 SMITTEVERNLOVEN 
 

23.1 Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) 
 

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter smittevernloven, med de til 
enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til  OpOm. 

 
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

 

23.2 Rådmannen 

Oppvekst- og omsorgsutvalgets (OpOm) delegerer sin myndighet  
etter punkt 23.1 til rådmannen.  

Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke 
er av prinsipiell betydning. 

Smittevernlovens krav om samfunnsmedisinsk kompetanse ivaretas 
ved kjøp av kommuneoverlegefunksjon hos Lenvik kommune, jf egen 
avtale. Rådmannen har ansvar for oppfølging av kontakten med innleid 
kommuneoverlege, herunder oppfølging av dennes lovbestemte 
myndighet.  
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24 SOSIALE TJENESTER 

24.1 Oppvekst-  og  omsorgsutvalget (OpOm) 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om sosiale tjenester i 
arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV), med de til enhver tid gjeldende forskrifter 
og endringer i lov, samt de forhold som omfattes av den til enhver tid gjeldende 
samarbeidsavtale mellom kommunen og NAV, til Oppvekst- og omsorgsutvalget 
(OpOm). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

 

24.2 Rådmannen 
 
 
 

24.3 NAV 

 

Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
punkt 24.1 til rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av 
saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

 
 

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 24.2 til til leder av NAV 
Dyrøy.  

 
 
 

25 STRAFFELOVEN 

25.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin myndighet til å begjære offentlig påtale etter 
straffeloven § 79 femte ledd, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer 
i lov og med de begrensninger som følger av straffeloven § 79 femte ledd fjerde 
punktum, til formannskapet. 

 

26 VALGLOVEN 

26.1 Valgstyret 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter valgloven med de til 
enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til valgstyret. 
Delegeringen gjelder ikke § 4-2 (oppnevning av stemmestyrer) og 
avgjørelsesmyndighet som ellers ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, 
forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10, nr 2. 

 

27 VEGLOVA 

27.1 Plan- og naturutvalget  (PNU) 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter veglova §§ 30, 31, 
32, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 43 første ledd, første, fjerde og femte punktum, andre 
ledd og tredje ledd, 44, 45, 47, 48, 50, 51 og 57, med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov, til Plan- og naturutvalget (PNU). 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

 

71



20

27.2 Rådmannen 
 
 
 

27.3 Fagleder
  

 
 

 

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 27.1, 
med unntak for veglova §§ 5 og 7, til rådmannen. Rådmannen kan bare avgjøre 
enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

 
 
 
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 27.2 til rådgiver 
byggesak og oppmåling.og/eller rådgiver landbruk.

28 VEGTRAFIKKLOVEN, SKILT- OG PARKERINGSFORSKRIFTENE 

28.1 Plan- og naturutvalget  (PNU) 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter vegtrafikkloven, 
skiltforskriftene og forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr 
med de til enhver tid gjeldende endringer i lov, til Plan- og naturutvalget (PNU) . 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

29 VILTLOVEN 

29.1 Plan- og naturutvalget  (PNU) 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter viltloven, med de til enhver 
tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Plan- og naturutvalget (PNU).  
PNU skal velge viltutvalg i henhold til reglement for styrer, råd og utvalg punkt 2.5. 

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2. 

Kommunestyret vedtar selv overordnede planer som berører viltinteresser og 
friluftsliv i kommunen. 

29.2 Viltutvalg 
 

 

 

Plan- og naturutvalget (PNU) delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 29.1 til 
viltutvalget.
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30 ANDRE LOVER 
 

Ovenfor er det gitt delegeringsbestemmelser for de antatt mest relevante lover for kommunens 
daglige drift.  

 
Flere lover som ikke er nevnt spesielt, vil imidlertid i stor grad være styrende for kommunens 
arbeid med saksbehandling og avgjørelser, bl a forvaltningsloven og offentlighetsloven. 

 
I tillegg kan mange særlover som ikke er nevnt, av og til være grunnlag for enkeltvedtak, og da 
stilles det krav til saksbehandler om å klarlegge beslutningsgrunnlaget, bl a om loven har 
bestemmelser om at avgjørelse skal fattes av kommunestyret selv.  

  
 Hvis ikke delegeres avgjørelsesmyndighet slik, i medhold av kommunelovens:  
 

§ 8, nr 3 som bestemmer at formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke 
annet følger av lov. 

 
§ 10, nr 2 som bestemmer at faste utvalg kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke 
annet følger av lov. 

 
§ 23, nr 4 som bestemmer at myndighet til å treffe avgjørelser i enkeltsaker eller typer av saker 
som ikke er av prinsipiell betydning kan delegeres til administrasjonssjefen/rådmannen. 

 
I vår vurdering av når en sak «ikke er av prinsipiell betydning» skal det legges til grunn at saken 
må bygge på vedtatte planer/budsjett eller lovbestemte kommunale forpliktelser, og/eller kunne 
defineres som en naturlig del av kommunens «daglige drift». 
  
Ved tvil skal saken legges fram for avgjørelse i politisk organ.
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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 
Kommunestyret 48/18 11.10.2018 

 

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. Reglementet er justert i henhold til formannskapets 
vedtak fra 13.09.18. 
 

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 
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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. 
 
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. 
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Ordførers innstilling: 
 
 
 

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

Ordførers innstilling: 
 
 
Innkjøpsreglement 
 
Behandling i Formannskapet – 13.09.2018:  
 
 
 
Forslag til vedtak Marit Alvig Espenes, AP: 
 
Som rådmannens forslag til vedtak, med tilleggspunkt, p.7: 
 
Lokale leverandører forespørres der det er mulig for innkjøp under 100 000,- 
  
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.09.2018  
 
Fremlagte forslag til Innkjøpsreglement for Dyrøy kommune – vedtas, med tilleggspunkt p.7:  
Lokale leverandører forespørres der det er mulig for innkjøp under 100 000,- 
 
 
 

  
  
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. Lokale leverandører forespørres 
der det er mulig for innkjøp under 100 000,- 
 
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 
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i EU og på nasjonalt plan. Etter LOA skal en innrette anskaffelsespraksisen slik at den bidrar til å 
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 
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henvendelser om innsyn fra forbigåtte leverandører. Arbeid med slike innsynsbegjæringer kan bli 
omfattende og tidkrevende. 
 
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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   Den lærende kommune 

Arkiv: 026 

Saksmappe: 2017/1139 

Saksbehandler: Tore Uthaug 
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Saksframlegg 
 

Ny kontorstruktur i NAV - endringer 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 49/18 11.10.2018 

 

Vedlegg 
1 Særutskrift Ny kontorstruktur i NAV 

 

Saksopplysninger 
Kommunestyret i Dyrøy fattet i møte 21.06.2018, sak 39/18 følgende vedtak i sak om ny 
kontorstruktur i NAV: 
 

1. Dyrøy kommunestyre ønsker primært å opprettholde dagens NAV struktur for å sikre 
nærheten til tjenestene for våre innbyggere. 

2. Ved etablering av ny kontorstruktur for NAV i Troms slutter kommunestyret i Dyrøy seg 
til fylkesdirektørens anbefaling om sammenslåing av NAV-kontorene i Indre Sør Troms i 
henhold til arbeidsgruppens modell 2 med et hovedkontor på Sjøvegan og et 
avdelingskontor/tjenestested på Setermoen. 

3. Dersom den pågående saksbehandling og beslutning blant de berørte kommuner 
medfører endringer av betydning knyttet til forutsetningene i arbeidsgruppens modell 2, 
åpnes det for ny behandling av saken i Dyrøy kommune. 

 
 
Kommunestyrene i Gratangen og Bardu har i ettertid besluttet å samarbeide med andre 
kommuner.  Gratangen kommunestyre har vedtatt et samarbeid med Narvik kommune mens 
Bardu kommune har vedtatt et samarbeid med Målselv med kontorsted på Andselv.  
Sørreisa kommunestyre har vedtatt et samarbeid med det nye NAV Senja på Finnsnes.  
 
NAV Troms anbefaler at NAV Lavangen, Salangen og Dyrøy etablerer et løsningsdyktig og 
moderne NAV-kontor på Sjøvegan med åpning av det nye kontoret 1.september eventuelt 
1.oktber 2019. Det nye kontoret vil ha ca. 11 hele stillinger, 13 medarbeidere. 
 

Administrasjonens vurdering 
Rådmannen mener at opprettelsen av et nytt NAV kontor for kommunene Lavangen, Salangen 
og Dyrøy lokalisert på Sjøvegan er det beste alternativet både for befolkninga i Dyrøy og 
medarbeiderne fra Dyrøy. Kontoret vil være stort nok til å kunne gi en bedre kvalitetsmessig 
tjeneste for brukerne av NAV og øke muligheten for spesialisering blant medarbeiderne.  
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Et samarbeid med det framtidige NAV Senja, lokalisert på Finnsnes vil føre til at både 
befolkningen i Dyrøy og medarbeiderne fra Dyrøy får en lengre vei til NAV-kontoret.  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Dyrøy kommunestyre slutter seg til NAV Troms sin anbefaling om å etablere et felles NAV-
kontor for kommunene Lavangen, Salangen og Dyrøy lokalisert på Sjøvegan. 

 

Ordførers innstilling: 
 
 

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

Arkiv: 026 

Saksmappe: 2017/1139 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 14.06.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

Ny kontorstruktur i NAV 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 76/18 21.06.2018 
Kommunestyret 39/18 21.06.2018 

 

Vedlegg 
1 Sluttrapport- Ny kontorstruktur Indre Sør-Troms 
2 Vurdering av 3 alternative modeller 
3 Utredning av ny organisering av NAV-tjenestene i indre Sør-Troms 

 

Saksopplysninger 
Arbeids- og sosialdepartementet oppnevnte i mars 2014 et ekspertutvalg for å analysere 
nåsituasjonen i NAV, vurdere utfordringer og endringsbehov og komme med forslag til 
forbedringstiltak. Utvalget la sin sluttrapport fram i april 2015 og fastslo at resultatene av 
reformen ikke svarte til forventningene. Utvalget foreslo en rekke endringer av arbeids- og 
velferdsforvaltningen. En hovedkonklusjon var at NAV ved omstilling til en mer robust og 
spesialisert organisering, ville skape bedre rammebetingelser for forbedring av tjenestene.  
Ekspertutvalgets forslag lå til grunn for Stortingsmelding 33 «NAV i en ny tid – for arbeid og 
aktivitet» som ble lagt fram våren 2016. Stortingsmeldinga konkluderte med at NAV ikke har 
klart å oppnå hovedmålet med reformen – å få flere i arbeid. Virkemidler og organisering har 
ikke vært rigget for å møte en samfunnsutvikling med nye utfordringer for NAV:  
* Flere har behov for trygdeytelser – økning i yngre aldersgrupper  
* Flere innvandrere med svake grunnleggende ferdigheter og språkutfordringer  
* Stadig færre arbeidsplasser for ufaglærte  
* Høyt og økende frafall fra videregående skole  
* Mangel på arbeidskraft innen visse yrker, samtidig med økende strukturledighet  
 
Stortingsmeldinga angir en tydelig retning på utviklingsarbeidet:  
* Større myndighet og handlingsfrihet til NAV-kontorene  
* Tydeligere arbeidsretting av NAV-kontorene  
* Vekt på ledelse og kompetanse i NAV-kontorene  
* Større NAV-kontor med bredere kompetansemiljø.  
* Offensiv kanalstrategi  
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Det ble som en følge av dette, iverksatt et arbeid med å se på eventuelle endringer i 
kontorstrukturen i Troms som ville kunne fungere bedre i en fremtidig situasjon enn dagens 
struktur med et kontor i alle kommuner.  
Et viktig mål for arbeidet har vært å få en kontorstruktur som vil være mer solid både personell - 
og kompetansemessig, og som vil være i stand til å takle framtidens utfordringer bedre.  
Det ble oppnevnt en prosjektorganisasjon med følgende sammensetning:  
* Styringsgruppe: Fylkesdirektør NAV Troms, rådmennene i Indre Sør-Troms og to 
representanter for de ansatte (en for de statlige ansatte og en for de kommunale). Arbeidsgruppas 
leder er sekretær for styringsgruppa.  
* Referansegruppe 1: Fylkesdirektør NAV Troms, ordførerne og rådmennene i Indre Sør-Troms  
* Referansegruppe 2: Fylkesdirektør NAV Troms, Fylkesmannen og representant fra KS.  
* Arbeidsgruppe: NAV-lederne, 4 representanter for de ansatte (to for de statlige og to for de 
kommunale) og en brukerrepresentant.  
Det ble lokalt oppnevnt en arbeidsgruppe bestående av lederne fra NAV-kontorene i Gratangen, 
Lavangen, Salangen, Dyrøy og Bardu. Arbeidsgruppen har i tillegg hatt ansatterepresentanter. 
Det geografiske området ble som en arbeidstittel kalt for Indre Sør-Troms.  
Arbeidsgruppen avsluttet sitt arbeid 15.4.18 og har presentert en sluttrapport som følger som 
vedlegg til saken.  
 

Vurdering av tre alternative modeller 
Som tidligere nevnt er hensikten med en endring av kontorstrukturen å kunne forsterke innsatsen 
mot prioriterte grupper som ungdom, innvandrere og langtidsledige, samt bygge relasjoner med, 
og skaffe kunnskap om bedrifter og næringsliv i et større geografisk område enn i dag.  
Hensikten er også å skape en organisasjon som er mer robust og mindre sårbar for fravær og 
turnover enn ved dagens struktur.  
Samtlige medarbeidere har i to arbeidsverksted vurdert fordeler, ulemper og risikoer av tre ulike 
modeller:  
1. Et kontor for hele Indre Sør-Troms  
2. Et kontor med et avdelingskontor  
3. Beholde dagens struktur.  
Analysen hadde utgangspunkt i ulike perspektiv: brukerperspektiv, produksjonsperspektiv, 
medarbeiderperspektiv, kompetanseperspektiv, tjenester til arbeidsgivere, målgruppe ungdom, 
innvandrere, samarbeidspartnere samt økonomiperspektivet.  
 
Foretrukket organisering etter arbeidsverkstedene.  
* Arbeidsgruppa ser modell 1 – Et kontor for hele Indre Sør-Troms, som den ideelle framtidige 
modellen for å kunne organisere NAV sine tjenester på en optimal måte. Et slikt kontor vil ha ca. 
20 medarbeidere og åpne for muligheten for spesialisering og teamarbeid. 
* Modell 2 – Et kontor med et avdelingskontor vil redusere ulempene med stor geografisk 
avstand og flere brukere vil ha et kontor i sin kommune men vanskeliggjøre muligheten til å 
etablere tverrfaglige team.  
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Arbeidsgruppas forslag til modell.  
Arbeidsgruppa er delt i sitt syn på hvilken modell som bør velges, men hele gruppa er enig i at 
begge modellene er akseptable og på en god måte vil imøtekomme målsettingene med å etablere 
ny kontorstruktur.  
Det er også enighet om at begge modellene må suppleres med kontordager ute i de kommunene 
som ikke har NAV-kontor.  
Arbeidsgruppa peker videre på at de kommunale tjenester som skal ivaretas i en ny 
kontorstruktur må være lik for alle kommunene og det anbefales minimumsløsning, dvs. de 
oppgaver som følger av lov om sosiale tjenester i NAV.  
 
Lokalisering.  
Med bakgrunn i geografi og bosettingsstruktur mener en samlet arbeidsgruppe at det kun er 
Setermoen og Sjøvegan som er aktuelle kontorsted i begge modellene.  
Forhold som taler for Setermoen ved modell 1 er at Bardu utgjør tyngdepunktet når det gjelder 
folketall og at avstanden til Salangen som er den nest største kommunen ikke er så stor. Forhold 
som taler for Sjøvegan er en mer sentral geografisk plassering. For Lavangen og Dyrøy er 
avstanden kortere enn til Setermoen, men det for Gratangen er nokså lik avstand, noe avhengig 
av hvor i Gratangen man bor. For modell 2 har det sannsynligvis liten betydning for brukere om 
hovedkontoret ligger på Setermoen eller Sjøvegan, men for ansatte i Dyrøy og Lavangen er det 
kortere til Sjøvegan og det således vil være en fordel at hovedkontoret ligger på Sjøvegan.  
Arbeidsgruppas medlemmer har ikke klart å enes om lokalisering da de legger ulik vekt på 
fordeler og ulemper med lokalisering på Setermoen eller Sjøvegan.  
Saken ble som en følge av at arbeidsgruppen ikke har vært i stand til å enes om en beslutning om 
geografisk plassering vært til behandling hos NAV Troms.  
I en mail datert 23. mai 2018 fra Direktør i NAV Troms, Grete Kristoffersen anbefales det at 
man for regionen Indre Sør - Troms velger en organisering med ett hovedkontor og ett 
avdelingskontor. Det fremgår videre av mailen at hovedkontoret bør legges til Salangen med et 
avdelingskontor i Bardu.  
Direktøren ber videre om at kommunene fatter en rask beslutning i denne saken slik at man 
kommer i gang med hovedprosjektet så raskt som mulig i høst.  
 
 
Rådmannens vurdering av saken 
Stortinget sluttet seg til Stortingsmelding 33 og ba regjeringen om at sammenslåing til færre og 
større NAV-kontor må være gjenstand for lokale vurderinger og beslutninger. 
Dyrøy kommune har siden etableringen i 2007 hatt et velfungerende NAV kontor. Antall ansatte 
er redusert i forhold til det antallet som var på kontoret i 2007, og i dag betaler staten for 2 
stillinger og Dyrøy kommune for en.  
Endringer i arbeidsoppgaver og digitalisering av samhandlingen med brukerne av NAV kontoret 
gjør at kontoret i Dyrøy nå er åpent for «drop-in» tre dager i uka mellom 10.00 – 14.00. Kontoret 
er sårbart ved fravær og har kompetanseutfordringer. 
En plassering av et NAV kontor i Salangen er et godt alternativ for innbyggerne i Dyrøy 
kommune. Avstanden er overkommelig for de fleste. Plasseringen er i tillegg positiv for ansatte 
som i dag jobber ved NAV Dyrøy som etter omorganiseringen vil få nytt arbeidssted.  
Rådgivende overlege er ikke en del av denne omorganiseringen og vil fremdeles ha kontorplass i 
Dyrøy slik at NAV vil ha tilgjengelig kontor for regelmessige kontordager i kommunen.  
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I den politiske prosessen rundt behandlingen av denne saken i våre berørte nabokommuner, 
registrerer rådmannen at det er et sprik i hvordan man forholder seg til anbefalingen i 
arbeidsgruppen modell. Gratangen kommune har tydelig signalisert at de ønsker å vende seg mot 
Narvik. Endelig vedtak foreligger ikke enda. Bardu kommune ønsker en løsning som inkluderer 
Målselv. Også her er saken uavklart. Selv om NAV stat vil ha en avgjørende innflytelse på den 
endelige strukturen kan de prosesser som pågår nå, endre betydelig på forutsetningene for 
arbeidsgruppas konklusjon. 
Rådmannen har derfor, gjennom pkt. 2 nedenfor, åpnet for at saken kan behandles på nytt 
dersom forutsetningene endres slik at det er behov for det. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Ved etablering av ny kontorstruktur for NAV i Troms slutter kommunestyret i Dyrøy seg 

til fylkesdirektørens anbefaling om sammenslåing av NAV-kontorene i Indre Sør Troms i 
henhold til arbeidsgruppens modell 2 med et hovedkontor på Sjøvegan og et 
avdelingskontor/tjenestested på Setermoen. 

2. Dersom den pågående saksbehandling og beslutning blant de berørte kommuner 
medfører endringer av betydning knyttet til forutsetningene i arbeidsgruppas modell 2, 
åpnes det for ny behandling av saken i Dyrøy kommune.   

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Ny kontorstruktur i NAV 
 
Behandling i Formannskapet – 21.06.2018:  

Forslag om tilleggspunkt til rådmannens forslag til vedtak, Kjell-Sverre Myrvoll (SP):  

1. Dyrøy Kommunestyre ønsker primært å opprettholde dagens NAV struktur for å sikre 
nærheten til tjenestene for våre innbyggerne. 

Enst. vedtatt.  

 
Vedtak i Formannskapet  – 21.06.2018  

1. Dyrøy Kommunestyre ønsker primært å opprettholde dagens NAV struktur for å sikre 
nærheten til tjenestene for våre innbyggerne. 

2. Ved etablering av ny kontorstruktur for NAV i Troms slutter kommunestyret i Dyrøy seg 
til fylkesdirektørens anbefaling om sammenslåing av NAV-kontorene i Indre Sør Troms i 
henhold til arbeidsgruppens modell 2 med et hovedkontor på Sjøvegan og et 
avdelingskontor/tjenestested på Setermoen. 

3. Dersom den pågående saksbehandling og beslutning blant de berørte kommuner 
medfører endringer av betydning knyttet til forutsetningene i arbeidsgruppas modell 2, 
åpnes det for ny behandling av saken i Dyrøy kommune.   
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Ny kontorstruktur i NAV 
 
Behandling i Kommunestyret – 21.06.2018:  
 
Det refereres til formannskapets behandling 21.06.18.  
 
Enst. vedtatt som formannskapets innstilling.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 21.06.2018  

1. Dyrøy Kommunestyre ønsker primært å opprettholde dagens NAV struktur for å sikre 
nærheten til tjenestene for våre innbyggerne. 

2. Ved etablering av ny kontorstruktur for NAV i Troms slutter kommunestyret i Dyrøy seg 
til fylkesdirektørens anbefaling om sammenslåing av NAV-kontorene i Indre Sør Troms i 
henhold til arbeidsgruppens modell 2 med et hovedkontor på Sjøvegan og et 
avdelingskontor/tjenestested på Setermoen. 

3. Dersom den pågående saksbehandling og beslutning blant de berørte kommuner 
medfører endringer av betydning knyttet til forutsetningene i arbeidsgruppas modell 2, 
åpnes det for ny behandling av saken i Dyrøy kommune.   

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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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 50/18 11.10.2018 

 

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.  
 
I framlagte forslag til planstrategi er planen oppdatert ihht. formannskapets vedtak. 
 

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. 
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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.  
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 

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.  
 

Ordførers innstilling: 
 
 
Planstrategi 2018 
 
Behandling i Formannskapet – 13.09.2018:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.09.2018  
 
Ihht. Plan- og bygningslovens § 10-1. legges kommunal planstrategi for Dyrøy kommune ut til høring i 30 
dager før endelig behandling i kommunestyret. 
 
 
 

  
  
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
Alkohol og rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013
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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Sektor: Navn:

Utfordringer: 
1

 
 

2
 

3

 

Planer: Vedtatt Begrunnelse
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3

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.  
  

102



4

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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15 - 19 25 - 29 35 - 39 45 - 49 55 - 59 65 - 69
1,0 %

6,0 %

11,0 %

2015 2025 Troms fylke 2025

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.  
 

2005
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2011
2012

2013
2014

2015
-250
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100

Utpendling Innpendling

Nettopendling

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.

117



19

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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Saksframlegg 
 

Tertialrapport 2 - 2018 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 93/18 28.09.2018 
Kommunestyret 51/18 11.10.2018 

 

Vedlegg 
1 Tertialrapport 2 - versjon pr. 02.10.18 
2 Vedlegg til Tertialrapport 2 

 

Saksopplysninger 
Økonomirapport 2 legges frem som orientering for politisk ledelse, med status pr 31.08.18, pr 
rammenivå, jfr. vedtatt årsbudsjett for 2018. Økonomirapporten baserer seg på regnskapstall i 
forhold til budsjett, samt administrasjonens prognose for gjenstående del av året 2018.  
 
Tertialrapporten er oppdatert etter formannskapets behandling 28.09.18.  

Administrasjonens vurdering 
Dyrøy kommune har vedtatt årsbudsjett på rammenivå. Vedlagte tertialrapport 2 baserer seg på 
signaler fra politiske møter, innrapporteringer fra fagledere, enhetsledere og kommunalsjef, og 
en samlet vurdering fra rådmann.   
 
Dyrøy kommune har en ubalanse på kr 2.054.257, som ikke er fordelt ut på rammenivå. Ideell 
forbruksprosent er for 2. tertial på 66 %. Prognose basert på regnskapssystemet, viser et forventet 
merforbruk på kr 2.7 millioner. Sykefraværet er på 9,91 % i kommunen.  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Tertialrapport 2 – 2018, tas til orientering. 
 

Ordførers innstilling: 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Tertialrapport 2 – 2018, tas til orientering. 
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Ordførers innstilling: 

Tertialrapport 2 - 2018 
 
Behandling i Formannskapet – 28.09.2018:  
 
 
 
Forslag til vedtak Kjell-Sverre Myrvoll (SP):  
 
Tertialrapport 2 – 2018, tas til orientering. 
Formannskapet ber rådmannen kvalitetssikre Tertialrapport 2 og oppdatere rapporten, samt legge ved 
vedlegg fra enheter og tall på ansvarsnivå, til behandlingen i kommunestyret jfr vedtak i sak 35/18. 
  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 28.09.2018  
 
Tertialrapport 2 – 2018, tas til orientering. 
Formannskapet ber rådmannen kvalitetssikre Tertialrapport 2 og oppdatere rapporten, samt legge ved 
vedlegg fra enheter og tall på ansvarsnivå, til behandlingen i kommunestyret jfr vedtak i sak 35/18. 
 
  

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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1 Dyrøy 

1.1 Innledning 
Ideelt sett bør kommunen ha en forbruksprosent på 66,67 % av totalt årsbudsjett. Hver 
tjeneste vil bli nøye vurdert i denne rapporten, med hensyn til både mer-/mindreforbruk og 
krav til nedtrekk etter pålegg fra kommunestyret. Ved budsjettreguleringene som ble vedtatt i 
kommunestyremøte pr april 2018, ble en del av nedstyringskravet for 2018 regulert. 
Regnskapet viser imidlertid at kr 2.045.257 er fremdeles ikke budsjettmessig fordelt på 
tjenesterammene og gir en ubalanse i regnskapet. 

 
Dyrøy kommune har en del kostnader og inntekter periodisert ut i fra når forfall for betaling 
eller mottakelse av inntekter, skjer i løpet av et driftsår. HIÅ budsjettet viser pr 31.08.18 at 
totalt sett holder kommunen det forventede, periodiserte budsjettet med kr 1.6 millioner, noe 
som utgjør 19 % mindre forbruk enn forventet i forhold til budsjett pr august måned. 
Dersom man ser på de ulike årsrammebudsjettene i forhold til forbruket, så viser oversikten at 
det er kun små avvik i forhold til ideell forbruksprosent for rammene 1 og 3. 

 
Dette skyldes i stor grad budsjett på premieavvik, som ikke har motpost regnskap, samt 
budsjett gjeldende omstillingskommune og lønnsreguleringer 2018, som har lite eller ingen 
regnskapsføringer tilknyttet sitt budsjett. Slik at totalbildet er sammensatt. 
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Det varierer innad både rammer, sektorer og ansvar i forhold til overholdelse av budsjett og 
årsakene til avvik. Kommunen ligger etter med innbetaling av refusjoner. 
  
  

1.2 Rådmannens innledning 
Tertialrapport 2-2018 gir oss et bilde av driften for åtte måneder, dvs. den økonomiske status i 
forhold til både periodisert budsjett og årsbudsjett. Rapporteringen er pr 31.08.18. 
Den økonomiske utviklingen så langt i 2018 viser at det har vært utfordringer for enkelte 
sektorer og ansvar. Kommunens nye organisasjonsstruktur er ennå ikke på plass, og 
virkninger av de nedstyringskravene som er fremsatt, ser man liten virkning av ennå, foruten 
at nedtrekk vakanser av stillinger i PLO er tilbakeført. 
Det har vært økonomisk rapporteringer annen hver måned for enhetsledere og enkelte 
fagledere. Det er et sterkt fokus på, og oppfølging av, den økonomiske utviklingen i enhetene. 
Rådmannen vil oppsummere ledernes vurderinger pr enheter, sektorer og rammer, i et 
overordnet perspektiv i den videre fortsettelse. 
Jfr. fraværsstatstikk hentet fra regnskapssystemet, viser denne at Dyrøy kommune til et fravær 
for hele organisasjonen på 9,91 % jfr. faste stillinger. Dette inkluderer også vakante stillinger. 
  

1.2.1 Budsjettreguleringer  
Enhetsledere og fagleder har levert forslag til budsjettreguleringer i forbindelse med 
Tertialrapport I, månedsrapport pr 30.06.18 og Tertialrapport 2. Budsjettreguleringene som er 
mottatt medfører ikke endringer mellom vedtatt beløp pr ramme, slik at disse vil bli 
gjennomført i en administrativ budsjettregulering. 
Det foreligger 2 politiske vedtak som medfører budsjettreguleringer: 

• Vedtak 2018/1041-1 Renovering tak TPU-boliger kr 1.000.000 
• Vedtak 2018/2265-1 Oppgradering av ledningsnett i sentrumsområdet kr 5.140.000 

Budsjettreguleringene vil bli gjennomført tilknyttet investeringsregnskapet, når det foreligger 
mer detaljert oversikt på fordeling av dette fra enhetsleder. 
  

1.2.2 Krav til nedtrekk 
I forbindelse med vedtak om budsjett 2018, ble det lagt frem forslag til nedtrekk for å komme 
i balanse, blant annet ved å holde flere stillinger i vakanse. To av tre vedtatte 
kommunalsjefstillinger blir holdt vakant i 2018. Videre er det lagt frem forslag til 
budsjettregulering i kommunestyremøtet av april 2018, tilknyttet nedtrekk. 
Hvordan de enkelte sektorene og ansvarene har satt i gang tiltak for å imøtekomme 
nedtrekket, planlagte tiltak og konsekvensvurdering av ringvirkningene av disse nedtrekkene, 
fremkommer under de videre kapitlene av enhetsledere og fagledere selv, i detaljert 
tertialrapport 2. 
Pr 31.08.18 står årsbudsjettet med en differanse på kr 2.045.257,- noe som tilsvarer 
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kommunens krav til sparetiltak for å gå i balanse. Beløpet må fordeles på rammer gjennom 
budsjettregulering. 

1.3 Politiske vedtak 
Tabellen viser de vedtak som påvirker kommunens regnskap pr 31.08.18. 

 
Næringsfond 
Inngående balanse på Utviklingsfondet var på 2.380.278, hvorav det er utbetalt kr 511.771,- 
til lag, bedrifter og foreninger etter innvilget søknad pr 31.08.18. 
Utviklingsfondet er midler fra tidligere års tildelinger til Næringsfondet som ikke er benyttet 
eller utbetalt i angjeldende år. I og med at det fra og med 2018, ikke tilføres nye statlige 
midler til Næringsfondet pga. kommunens status som omstillingskommune, vil 
Utviklingsfondet nå bli belastet uten tilførsel av eksterne midler. 
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1.4 Økonomi 

  

R Tekst Hittil i år Periodisert 
Budsjett 

I % av 
HIÅ Avvik i kr Årsbudsjett % Igjen i kr 

1 Sentraladministrasjon 
og felleskostnader 8 500 602 11 024 063 77 % 2 523 461 11 689 384 73 % 3 188 782 

2 Oppvekst og 
kompetanse 11 274 828 13 136 044 86 % 1 861 216 19 088 947 59 % 7 814 119 

3 Helse- og omsorg 31 115 340 31 711 779 98 % 596 439 44 956 007 69 % 13 840 667 

4 Samfunnsutvikling og 
infrastruktur 8 505 424 10 695 151 80 % 2 189 727 16 167 732 53 % 7 662 308 

 Tjenesterammene 59 396 194 66 567 037 89 % 7 170 843 91 902 070 65 % 32 505 876 

9 Fellefinansiering -52 314 028 -57 872 304 90 % -5 558 276 -89 856 813 58 % -37 542 785 

 Forbruk pr 31.08.18 66 478 360 75 261 770 88 %  93 947 327  32 505 876 

Den ideelle forbruksprosenten for august er 66,67 % forbruk av årsbudsjettet. Når man ser på 
forbruket i forhold til periodisert budsjett pr 31.08.18, gjenstår totalt sett ennå kr 7.1 millioner 
på tjenesterammene. Forklaringer på dette henvises til de ulike rammene, sektorene og 
ansvarene videre i rapporten. 

 

FRIE FONDSMIDLER PR 31.08.18 

 
BUNDNE FONDSMIDLER PR 31.08.18 
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1.4.1 Sammenfattet statusrapport fra enheter 

Her er gjort et sammendrag for de største enhetene. Utdypende info kan hentes ut i vedlegget. 

SKOLE 
Elvetun skole - ansvar 231 

• Avvikene er fordelt på mange poster, de største er på trekk feriepenger og 
arbeidsgiveravgift. Lønnspostene er i balanse. Ei stilling pedagog/assistent skal dekkes 
av integrering. 

• Ser ikke behov for spesielle tiltak, da det ikke kommer økt behov for lønnsmidler. 
Prognose 

• Skole-sektoren har et merforbruk totalt på driftskostnader, men har mottatt mer 
driftsinntekter enn forventet jfr. budsjett.  

• SFO vil få større brukerbetaling høsten-18. Det er et lite budsjett, og svikten i 
brukerbetaling gjør at forbruket er prosentvis høyt. I tillegg er merforbruk på lønn, 
dette skal dekkes av midler fra integrering. 

BARNEHAGE 

• Konto 171000 sykerefusjon, budsjettert med 180 000,- i år. Det forventes derimot at 
sykerefusjon vil komme til å bli minst 900 000. Jeg foreslår derfor å øke budsjettert 
beløp til kr 900 000,- slik at det samsvarer mer med det en kan forvente. Det kan se ut 
som inntektene er mye høyere enn forventet og det henger som sagt sammen med 
sykerefusjonen. 

• Barnehagen forventer en overføring fra integreringstjenesten for en stilling fram til 
august måned med kostnad iflg. regnskap på kr 236 033,- 

Prognose 

• Post 102012 Vikarlønn utover arbeidsgiverperioden skal i sin helhet dekkes av 
sykelønnsrefusjoner. Slik at det vil fremkomme der at vi ikke har brukt over 
sykelønnsrefusjonene for langtidssykemeldingene. 

• Barnehagens budsjett reflekterer ikke sykelønnsrefusjoner i sin reelle størrelse noe 
som gir et feil bilde av inntekter og utgifter. 

• Det er foretatt endel nødvendig vedlikehold i barnehagen i år. Det er mulig en kan 
bidra med noen midler av barnehagens budsjett over til teknisk sitt budsjett da en har 
forstått at det ikke er mye midler der til å dekke dette. Vi står overfor flere nødvendige 
vedlikeholdsoppgaver i barnehagen framover slik jeg vurderer det. 
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NAV 

• Forbruket på lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift kan synes høyt da det er budsjettert 
med 50 % stilling som sosialkonsulent. Denne stillingen er en 100% stilling som 
staten refunderer 50% av og budsjettet må reguleres senere slik at korrekt utgift og 
inntekt vises. I tillegg skal refusjonen fra staten på NAV- leders lønn økes til 80% i 
månedene mars til og med mai på grunn av at NAV-leder har fungert som leder av 
NAV Gratangen. En finner ikke at det til nå er sendt krav om refusjon av annet enn 
50% av NAV-leders lønn for første halvår. Inntektene i regnskapet burde ha vært mye 
høyere. 

• Ettersom ny medarbeider deltar på opplæringsprogrammet "Ny i NAV" vil utgiftene 
til kurs, reise etc bli høyere enn budsjettert. 

Prognose 

• Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har i 2018 vært høyere enn tidligere år. I budsjettet 
for 2018 er bidrag til livsopphold budsjettert med kr 600.000,-. I budsjettet er det 
inntektsført kr 200.000 på en post for "Fordelte utgifter". Fra økonomileder er det 
opplyst at kr 200.000,- er eventuell sosialhjelp til flyktninger og at disse skal fordeles 
krone for krone fra flyktningebudsjettet. Dersom netto utgift til økonomisk sosialhjelp 
er kr 400.000,- må en regne med et overforbruk på ca kr 200.000,-. 

 
PLEIE OG OMSORG 

• Ansvar 371 - Sykehjem: 1 millioner i mindreinntekter i forhold til vederlag, årsaken til 
dette er først og fremst at bruk av korttidsplasser har økt, -i tråd med intensjonen om at 
pasienter skal bo lengre hjemme. I disse kan man inkludere avlastningsopphold, som 
forøvrig er helt vederlagsfri. 
 

• Ansvar 372 - Hjemmesykepleie: Overforbruket har en sammenheng med veksling av 
ressurser mellom ansvar 372 - hjemmetjenesten og 391 - rehabilitering. Når refusjon 
ressurskrevende brukere er klar, vil vi få et av hvordan disse postene kan reguleres 
internt. Refusjon for sykefravær betales ut etterskuddsvis. Dette vil også påvirke 
inntektene da fraværet i siste periode har påvirket denne posten. 

 
• Ansvar 377 – Tiltak funksjonshemmede: Støttekontakter og omsorgslønn. På grunn av 

sykefravær har ikke posten blitt brukt slik den skulle. For 2019 vil denne posten øke 
betraktelig, med tanke på å styrke pasientenes evne til å bo hjemme lengst mulig. 
 

• Ansvar 391 – Avd. Rehabilitering: Overskridelsen forklares ved at det er budsjettert 
med refusjon for ressurskrevende brukere. Denne blir for 2018 betalt ut i 2019. Den 
blir ført som inntekt i ettertid. Refusjonen for 2017 er på 3.2 mill. For 2018 vil ikke 
disse midlene bli inntektsført før til neste år. Tjenester til personer med psykisk 
utviklingshemming har over tid hatt behov for styrket bemanning, noe som har ført til 
merkostnader. 

 
• Ansvar 395 – Personlig assistent: I dette ligger også bruk av ekstra innleide ressurser i 

forhold til unge psykisk utviklingshemmede noe som ikke er budsjettert. Vil bli lagt 
inn som tiltak i 2019-budsjettet. Finansiering har blitt gjort gjennom ubrukte BPA-
midler (Posten er tatt i bruk på nytt nå, noe som vil gi et merforbruk på slutten av 
året). 
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Prognose 

• Tilsynelatende overforbruk på 4 % utgjør 1.3 mill. kroner. Tilsynelatende fordi dette 
må sees i sammenheng med at årets refusjon for ressurskrevende brukere ikke 
inntektsføres i årets regnskap før det utbetales i 2019. Det er ikke grunn til å tro at 
beløpet skal avvike stort fra 2017-beløpet som var på 3.2 mill. kr. Ved å ta hensyn til 
denne inntektsposten, ser det ut som budsjettet vil holde. 

TEKNISK 

• Regnskapet viser noe større forbruk på bla på 402 vedlikehold, og generelt forventes 
større forbruk i el-avgifter (prisstigning på strøm) samt utfall av flis-fjernvarme. 
Reduserte kostnader for fjernvarme antas å dekke merkostnader i elforbruk. Økning i 
kommunale avgifter ventes å overstige budsjett.  

 

1.4.2 Overordnet prognose 
Dyrøy kommune ser ut til å holde sitt totale, vedtatte driftsbudsjett, slik budsjettet er fordelt pr 
i dag pr ramme. Følgende momenter er kjent: 

• Årets lønnsoppgjør medførte merkostnader i forhold til avsatt driftsbudsjett på kr 
384.000 inkl. sosiale kostnader. Etterbetaling lønnsforhandlingskapitlene 3 og 5 er 
ikke foretatt ennå. 

• Havbruksfond: Årlig driftsinntekt. For 2018: Litt over 16. millioner 
• Utviklingsfondet: Utbetaling med kr 511.771, uten budsjett. 

Prognosen i regnskapssystemet er pr 31.08.18 er totalt 2.7 millioner ved utgangen av året. I 
tillegg må man ta hensyn til inndekning av ufordelt budsjett på tjenesterammene på over kr 2. 
millioner. Utbetaling fra Havbruksfondet er i denne prognosen ikke hensynstatt, samt noe vil 
endre seg i løpet året. Når det gjelder investeringsbudsjettet, er det en del investerings-
prosjekter som ikke er igangsatt, slik at foreløpig investeringsbudsjett ser ut til å holde. 
   

1.5 Investeringer og finansieringer 
INVESTERINGER  
Dyrøy kommune har pr i 2018 en vedtatt investeringsbudsjett på kr 19.090.000. Lånerammen 
er vedtatt til kr 18.555.000, men denne er ved nye vedtak økt til kr 24.695.000 med bakgrunn 
i som ikke er budsjettregulert inn i kommunens investeringsregnskap: 

• Renovering av tak på TPU-boligene, med en kostnadsramme og låneramme på 
inntil kr 1. million.  

• Oppgradering av ledningsnett sentrumsområdet med kr 5.140.000.  
Ubrukte lånemidler er på kr 7.6 millioner. 
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Oversikt investering Hittil i år Årsbudsjett 

Investeringsinntekter -480 982  

Investeringsutgifter 4 290 333 18 555 000 

Finanstranser 1 456 062 3 135 000 

FINANSIERINGSBEHOV 5 265 413 21 690 000 

FINANSIERT -1 104 343 -21 690 000 

SUM TOTAL 4 161 070  

  
Om man ser på de ulike prosjektene, så viser investeringsregnskapet følgende: 

Ansvar Hittil i år Årsbudsjett Igjen i kr Igjen 
i % 

121 - Fellestjenesten 165 169 180 000 14 831 8,2 % 

123 - EDB 71 837 25 000 -46 837 -
187,3 % 

190 - NORDAVINDSHAGEN 11 090 130 000 118 910 91,5 % 

231 - Elvetun skole 222 985 908 000 685 015 75,4 % 

371 - Sykehjemmet  500 000 500 000 100,0 % 

410 - Administrasjonsbygg  1 312 000 1 312 000 100,0 % 

413 - Omsorgssenteret/adm.TPU 410 868 7 000 000 6 589 132 94,1 % 

415 - Omsorgsboliger 418 000  -418 000  

424 - Nordavindshagen 83 426  -83 426  

437 - Kommunale veger 624 636 2 500 000 1 875 364 75,0 % 

432 - Vannanlegg 1 801 340 4 500 000 2 698 660 60,0 % 

481 - Brannvern  1 500 000  0,0 % 

930 - Formidlingslån 19 527  -19 527  

932 - Avdrag -733 000  733 000  

935 - Aksjer 1 065 192 3 135 000 2 069 808 66,0 % 

Sum totalt 4 161 070 21 690 000 16 028 930 73,9 % 

Som oversikten viser, er det en del avvik mellom investeringer og tildelt årsbudsjett. Og noen 
prosjekter er ikke igangsatt. 
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2 Sentraladministrasjon og fellesdrift 

2.1 Medarbeidere 

 

2.2 Økonomi 
1) ØKONOMISK AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 
Ideell forbruksprosent = 66 % 

 

 
•  Service: Ansvar 122 er kostnadsført med 1.6 millioner kr som skal fordeles på ansvar. 
• Service: Premieavviket er ikke periodisert på desember, slik at det fordeles pr mnd. 
• Rådmannens ansvar: Ansvar 131 - Omstillingskommune, har mottatt tilskudd for hele 

året 2018, men har lite kostnader tilknyttet dette.  
• Rådmannens ansvar: Ansvar 133 - Utviklingsfondet, har et forbruk på kr 511.711 uten 

å ha et budsjett. Kommunen mottar ikke pr år tilskudd til dette formålet siden 
kommunen er registrert som omstillingskommune.  

• Rådmannens ansvar: Ansvar 179: Budsjettpost til lønnsøkninger, er ikke fordelt ut til å 
dekke merkostnader til de ulike enheter, på kr 1.175.000. For lite avsatt på dette 
ansvaret jfr. årets lønnsforhandlinger, på kr 384.000 må dekkes inn via andre steder i 
budsjettet.  
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3  Oppvekst og kompetanse 

3.1 Medarbeidere 

 

3.2 Økonomi 
  

1) ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT  
Ideell forbruksprosent = 66 % 

 

 
2) KRAV TIL NEDSTYRING 
Ansvar 290 - Kommunalsjef, med kostnadsramme med kr 835.179,- i opprinnelig budsjettet, 
ble i kommunestyremøte i april, fordelt som ledd i nedstyringsplanen for 2018. 
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4 Helse- og omsorg 

4.1 Medarbeidere 

 

4.2 Økonomi 
1) ØKONOMISK AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 
Ideell forbruksprosent = 66 % 

 

 
2) KRAV TIL NEDSTYRING 
Jeg kommenterer litt på generell basis og henviser til detaljerte rapporter under de enkelte 
ansvar. 
Fysioterapeut har et overforbruk som skyldes fakturering fra Astafjord som er postert her uten 
budsjettregulering, i tillegg er lønnstigning en faktor som spiller inn. Det anmodes om korrekt 
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postering til astafjord-avtalen.  Innen PLO kan avviket forklares med manglende inntekter på 
ressurskrevende brukere som utbetales i 2019. Dette vil sannsynligvis utgjøre i overkant av 3 
mill. og vil utjevne for overforbruket innen sektoren. 
  

3) BUDSJETTREGULERING 
Institusjonen har etter utvidelse av institusjonslegetid ikke brukt store deler av budsjett for 
legevakt - transport og egenandel for inneboende pasienter Ansvar 371 (138000.253). Denne 
posten kan tas av for å dekke opp for økte utgifter for legetjeneste ansvar 321 som følge av 
økt legedekning sykehjem. 
Fysioterapeuts budsjett må balanseres i forhold til lønnsøkning, for 2018 kan det være naturlig 
å bruke refusjoner for sykmeldt helsesøster (50%) som finansieringskilde for denne. 
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5 Samfunnsutvikling og infrastruktur 

5.1 Medarbeidere 

 

5.2 Økonomi 
1) ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL ÅRSBUDSJETT 
Ideell forbruksprosent = 66 % 
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6 Fellesfinansiering 

1) ØKONOMISK AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 
Ideell forbruksprosent = 66 % 

 

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

2) KRAV TIL NEDSTYRING 
Jfr. kommunestyrevedtak pr 26.04.18, ble det foretatt oppjustering gjennom vedtak om 
budsjettreguleringer på finansiering. 

3) FORSLAG TIL BUDSJETTREGULERING 
Ansvaret 930 - Formidlingslån - bør vurderes budsjettregulert på sikt. 
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Skrevet i Stratsys styringsverktøy. 
Ansvarlig: Unn-Tove Bakkevoll 

  

139



Tertialrapport 2 - 2018 3(32) 
 

 
 

    
  |

    
   

 
Innholdsfortegnelse 

1 RAMME 1 - SENTRALADMINISTRASJON OG      
FELLESKOSTNADER .................................................................................................. 4 

1.1 Rådmannen ....................................................................................................... 4 

1.2 Politisk ledelse .................................................................................................. 5 

1.3 Økonomi ........................................................................................................... 6 

1.4 Service .............................................................................................................. 6 

1.4.1 Drift EDB og Bredbånd .................................................................................... 7 

1.4.2 Fellestjeneste..................................................................................................... 7 

2 RAMME 2 – OPPVEKST OG KOMPETANSE ................................................ 8 

2.1 Skolesektor ........................................................................................................ 9 

2.2 Barnehage ....................................................................................................... 10 

2.3 Kommunalsjef oppvekst og kompetanse ........................................................ 11 

3 RAMME 3 – HELSE- OG OMSORG ............................................................... 12 

3.1 NAV ................................................................................................................ 14 

3.2 Pleie- og omsorg ............................................................................................. 15 

3.3 Legeavdeling ................................................................................................... 17 

3.4 Barnevern ........................................................................................................ 18 

3.5 Integrering ....................................................................................................... 19 

3.6 Annen helsetjeneste ........................................................................................ 20 

3.7 Kommunalsjef helse- og omsorg .................................................................... 21 

4 RAMME 4 – SAMFUNNSUTVIKLING OG INFRASTRUKTUR ............... 22 

4.1 Kommunalsjef samfunnsutvikling og infrastruktur ........................................ 23 

4.2 Kultur .............................................................................................................. 23 

4.3 Dyrøy kulturskole ........................................................................................... 26 

4.4 Tekniske tjenester ........................................................................................... 26 

5 RAMME 9 - FELLESFINANSIERING ............................................................ 32 

 

140



Tertialrapport 2 - 2018 4(32) 
 

 
 

    
  |

    
   

 
1   RAMME 1 - SENTRALADMINISTRASJON OG      

FELLESKOSTNADER 

1.1 Rådmannen 
SYKEFRAVÆR 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

334  0 0 0 0 

 
1) ØKONOMISK AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 
Ideell forbruksprosent = 66 % 

 

 
Rådmannen registrerer at det ikke er satt av budsjettmidler på ansvar 133 - Utviklingsfond, 
hvorav bundne fondsmidler på konto 2510010 - Utviklingsfond vil bli tilsvarende redusert. 
Videre er det brukt mer enn budsjettert på ansvar 132 Næringsarbeid. 
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2) KRAV TIL NEDSTYRING 
Gjennomført budsjettregulering jfr. vedtak i april. 

3) BUDSJETTREGULERING 
Her bør flere ansvar vurderes i forhold til budsjettregulering innenfor rammen. 

• Ansvar 179: Dekker ikke merkostnaden ved årets lønnsøkning: kr 384.400 mangler.  
• Ansvar 111: Budsjettet holder ikke jfr. kostnader hittil i år. 
• Ansvar 132: Budsjettet bør enten reguleres, eller deler av forbruk må dekkes inn ved 

bruk av Utviklingsfondsmidler i balansen. 
• Ansvar 139: Nærmere vurdering Astafjord Vekst. Hvorfor slik økning, jfr. deres eget 

budsjettforslag 2017? 
• Ansvar 195: Feilbudsjettering mellom ansvar 190 og 195, som det er laget forslag til 

korrigering på.  

1.2  Politisk ledelse 
1) ØKONOMISK AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 
Ideell forbruksprosent = 66 % 
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1.3 Økonomi 

SYKEFRAVÆR 
Mulige 

dagsverk 
Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

501 4 0 68,6 72,6 14,49 

 
1) ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 
Ideell forbruksprosent = 66 % 

 

 
• Økonomienheten sitt resultat bærer preg av langtidssykemelding, noe som har medført 

ekstra kostnader for innleid konsulents behov for ekstra støtte fra Arena Norge AS 
under årsoppgjøret. Merkostnader ved overtid og utbetaling avspasering, vil bidra til at 
enheten vil gå med et netto "merforbruk" på lønnskostnader og kjøp 
konsulenthjelp/sykelønnsrefusjoner kr 50-70.000.  

• Innfordringskostander på kr 72.000 har ingen budsjettinndekning, da det ble avgjort å 
gå over til kjøp av denne tjenesten i 2018, jfr. kapasitetshensyn ved avdelingen.  

  

1.4  Service 
SYKEFRAVÆR 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

618 4 0 42,5 46,5 7,52 

 
1) ØKONOMISK AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 
Ideell forbruksprosent = 66 % 
Enhetsleder rapporterer for totalen av denne sektoren for personalavdeling og servicetorget, 
samt for ansvarene 121 og 122 i egen rapport. Denne delen gjelder for alle 4 ansvarene som 
vist som følgende: 

143



Tertialrapport 2 - 2018 7(32) 
 

 
 

    
  |

    
   

 

 
  

1.4.1 Drift EDB og Bredbånd 

Dyrøy kommune har ingen ansatte på EDB-drift, da tjenesten kjøpes av Sørreisa kommune. 
Det er heller ingen ansatte på ansvar 180. 

1) ØKONOMISK AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 
Ideell forbruksprosent = 66 % 

 
Ansvar 123: Ansvar 123 har ingen vesentlige avvik. 
Ansvar 180: Det har vært relativt mange nye kunder som har knyttet seg til nettet så langt i 
2018. Det gir utslag på økte utgifter. På inntektssida ser det bra ut, men resultatet etter 2. 
tertial "lyver", da det utestår inntekter på ca. 130k. Samlet sett for resten av året ligger det an 
til at årsbudsjettet på et mindreforbruk skal nås. 
 

1.4.2 Fellestjeneste 

SYKEFRAVÆR 
Mulige 

dagsverk 
Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

618 4 0 42,5 46,5 7,52 

 
1) ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL ÅRSBUDSJETT 
Ideell forbruksprosent = 66 % 
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2    RAMME 2 – OPPVEKST OG KOMPETANSE 

SYKEFRAVÆR 
Mulige 

dagsverk 
Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

5 270,6 54,6 82,2 579,5 716,3 13,59 

 
  

1) ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT  
Ideell forbruksprosent = 66 % 

 

 
 
2) KRAV TIL NEDSTYRING 
Ansvar 290 - Kommunalsjef, med kostnadsramme med kr 835.179,- i opprinnellig budsjettet, 
ble i kommunestyremøte i april, fordelt som ledd i nedstyringsplanen for 2018. 
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2.1 Skolesektor 

SYKEFRAVÆR 
Mulige 

dagsverk 
Egenmeldt 
sykefravær 

 Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær 

% - vis 
fravær 

3 090,82 31  37 247 315 10,19 

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

 
 
1) ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 
Ideell forbruksprosent = 66 % 

 

 
  

a) ELVETUN SKOLE -ANSVAR 231 
Elvetun skole - ansvar 231 

• Avvikene er fordelt på mange poster, de største er på trekk feriepenger og 
arbeidsgiveravgift. Lønnspostene er i balanse. Ei stilling pedagog/assistent skal dekkes 
av integrering. 

• Ser ikke behov for spesielle tiltak, da det ikke kommer økt behov for lønnsmidler. 
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Prognose 

• Skole-sektoren har et merforbruk totalt på driftskostnader, men har mottatt mer 
driftsinntekter enn forventet jfr. budsjett.  

• SFO vil få større brukerbetaling høsten-18. Det er et lite budsjett, og svikten i 
brukerbetaling gjør at forbruket er prosentvis høyt. I tillegg er merforbruk på lønn, 
dette skal dekkes av midler fra integrering. 

  

2.2 Barnehage 
SYKEFRAVÆR 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 
1-16 dg 

Sykemeldt 
> 16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

1 870,4 23,6 45,2 385,3 454,1 24,27 

Barnehagen har tre i langtidssykmeldinger. 

• En i 100% sykmelding hele perioden. 

• En i 80% sykmelding nesten hele perioden. 

• En i 60% sykmelding i nesten hele perioden. 
Ser en bort fra disse langtidssykmeldte så har vi et sykefravær på 3,54% og det er absolutt en 
positiv ting å ta med seg. Det er ikke satt inn spesielle tiltak i personalgruppen bortsett fra 
oppfølging av de langtidssykmeldte. 
  

1) ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 
Ideell forbruksprosent = 66 % 

 

 
 
2) BUDSJETTREGULERINGER OG NEDSTYRINGSKRAV 
Det vurderes følgende budsjettreguleringer på dette ansvaret: 

• Konto 171000 sykerefusjon, budsjettert med 180 000,- i år. Det forventes derimot at 
sykerefusjon vil komme til å bli minst 900 000. Jeg foreslår derfor å øke budsjettert 
beløp til kr 900 000,-  slik at det samsvarer mer med det en kan forvente. Det kan se ut 
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som inntektene er mye høyere enn forventet og det henger som sagt sammen med 
sykerefusjonen. 

• Barnehagen forventer en overføring fra integreringstjenesten for en stilling fram til 
august måned med kostnad ifl regnskap på kr 236 033,-  

  

3) PROGNOSE 
Post 102012 Vikarlønn utover arbeidsgiverperioden skal i sin helhet dekkes av 
sykelønnsrefusjoner. Slik at det vil fremkomme der at vi ikke har brukt over 
sykelønnsrefusjonene for langtidssykemeldingene. 
Barnehagens budsjett reflekterer ikke sykelønnsrefusjoner i sin reelle størrelse noe som gir et 
feil bilde av inntekter og utgifter. 
Det er foretatt endel nødvendig vedlikehold i barnehagen i år. Det er mulig en kan bidra med 
noen midler av barnehagens budsjett over til teknisk sitt budsjett da en har forstått at det ikke 
er mye midler der til å dekke dette. Vi står overfor flere nødvendige vedlikeholdsoppgaver i 
barnehagen framover slik jeg vurderer det. 
  

2.3 Kommunalsjef oppvekst og kompetanse  
1) ØKONOMISK AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 
Ideell forbruksprosent = 66 % 

 
2) KRAV TIL NEDSTYRING 
Jfr. kommunestyrevedtak pr 26.04.18, ble ansvaret brukt til å saldere budsjettubalansen. 
Ansettelse i stillingen skjer i løpet av høsten 2018. 
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3   RAMME 3 – HELSE- OG OMSORG 

SYKEFRAVÆR 
Mulige 

dagsverk 
Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

7 971,51 62,7 38,2 696,9 797,8 10,01 

 
Sykefraværet viser seg i størst grad ved PLO og Helsestasjonen. Ved helsestasjonen har det 
vært ansatt en medhjelper på kontrakt som ble langtidssykemeldt. Kontrakten er gått ut. Innen 
PLO har det vært 3-4 langtidssykemeldte, En av disse har nå sagt opp, for andre nærmer det 
seg sluttdato for denne muligheten. En annen utfordring er korttidsfravær innen PLO. 
Til tross for refusjon for langtidssykemeldte, gjenstår fortsatt ca 30% som må dekkes av 
kommunen. Dette utgjør for langtidsfraværet på 692 dager ca 500 000,- og for de resterende 
under 16 dager vil kostnadene ligge på ca 215 000,-.  Sykefravær øker også slitasjen på 
gjenværende ansatte og ikke minst kvaliteten på driften. 
Innenfor helsestasjonen vil vi være årvåkne ved ansettelse av ny ressurs i 50% med dette for 
øye. Helsesøster og Fysio har høyt nærvær og det gir seg utslag i stabile tjenester. 
For PLO sin del, har enhetsleder sagt opp, vi innfører ny struktur med enhetsleder for 
hjemmetjeneste og enhetsleder for sykehjem. Disse får ansvar for hver sine personalgrupper. 
Formell tiltredelse er 1.10.18. De er delaktige i budsjettarbeid og rapportering, samt strategisk 
planlegging innenfor IA-arbeidet. Nye rutiner for varsling ved fravær er formidlet muntlig på 
allmøte. Rutinene innebærer at ansatte skal melde fra muntlig/pr tlf om fravær. I tillegg skal 
uheldige mønstre i fravær tas opp i møte med den ansatte. 
Nærvær vil bli belønnet ved at fokus på fravær tas separat på de avdelinger der utfordringen 
er størst. Samtidig skal det synliggjøres for ansatte hvor omfattende utfordringen er, ved 
denne fremgangsmåten vil det kunne jobbes med med en kulturendring innen tjenesten. 
Synliggjøring av tall for ansatte, hyppige samtaler med de som er mye borte. Det vil også bli 
en strategi at ved ansettelse, så vil det tas hensyn til fravær. Dette vil også være en strategi ved 
økning av stilligsstørrelser. 
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1) ØKONOMISK AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 
Ideell forbruksprosent = 66 % 

 

 
2) KRAV TIL NEDSTYRING 
Jeg kommenterer litt på generell basis og henviser til detaljerte rapporter under de enkelte 
ansvar. 
Fysioterapeut har et overforbruk som skyldes fakturering fra Astafjord som er postert her uten 
budsjettregulering, i tillegg er lønnstigning en faktor som spiller inn. Det anmodes om korrekt 
postering til astafjord-avtalen.  Innen PLO kan avviket forklares med manglende inntekter på 
ressurskrevende brukere som utbetales i 2019. Dette vil sannsynligvis utgjøre i overkant av 3 
mill. og vil utjevne for overforbruket innen sektoren. 
  

3) BUDSJETTREGULERING 
Institusjonen har etter utvidelse av institusjonslegetid ikke brukt store deler av budsjett for 
legevakt - transport og egenandel for inneboende pasienter Ansvar 371 (138000.253). Denne 
posten kan tas av for å dekke opp for økte utgifter for legetjeneste ansvar 321 som følge av 
økt legedektning sykehjem. 
Fysioterapeuts budsjett må balanseres i forhold til lønnsøkning, for 2018 kan det være naturlig 
å bruke refusjoner for sykmeldt helsesøster (50%) som finansieringskilde for denne. 
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3.1 NAV 

SYKEFRAVÆR 
Mulige 

dagsverk 
Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

334 1 0 0 1 0,30 

Medarbeiderne på NAV Dyrøy har så langt i 2018 vært heldige og vært friske. En 
sykefraværsdag i løpet av 8 måneder er bra. Vi har ikke gjennomført spesielle tiltak for å 
forebygge eller redusere sykefraværet ut over å påse at medarbeiderne trives på jobb og blir 
sett og får aanerkjennelse for den jobben de gjør. 

 
1) ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 
Ideell forbruksprosent = 66 % 

 

 
Forbruket på lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift kan synes høyt da det er budsjettert med 
50 % stilling som sosialkonsulent. Denne stillingen er en 100% stilling som staten refunderer 
50% av og budsjettet må reguleres senere slik at korrekt utgift og inntekt vises. I tillegg skal 
refusjonen fra staten på NAV- leders lønn økes til 80% i månedene mars til og med mai på 
grunn av at NAV-leder har fungert som leder av NAV Gratangen. En finner ikke at det til nå 
er sendt krav om refusjon av annet enn 50% av NAV-leders lønn for første halvår. Inntektene 
i regnskapet burde ha vært mye høyere. 
Ettersom ny medarbeider deltar på opplæringsprogrammet "Ny i NAV" vil utgiftene til kurs, 
reise etc bli høyere enn budsjettert. 
Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har i 2018 vært høyere enn tidligere år. I budsjettet for 
2018 er bidrag til livsopphold budsjettert med kr 600.000,-. I budsjettet er det inntektsført kr 
200.000 på en post for "Fordelte utgifter". Fra økonomileder er det opplyst at kr 200.000,- er 
eventuell sosialhjelp til flyktninger og at disse skal fordeles krone for krone fra 
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flyktningebudsjettet.  Dersom netto utgift til økonomisk sosialhjelp er kr 400.000,- må en 
regne med et overforbruk på ca kr 200.000,-. 
NAV-leder har ikke ansvar for: Ansvar 303- Boligsosialt arbeid. 
  

2) BUDSJETTREGULERING 
Forslag til regulering: 

• 1.101000.242 Fast lønn økes med +228.000,- 
• 1.109020.242 KLP økes med         +  42.000,- 
• 1.109900.242 Arbeidsgiveravgift   +  13.000,- 
• 1.117000.242 Reiseutgifter           +   10.000,- 
• 1.115020.242 Kurs oppholdsutg   +   10.000,- 
• 1.170000.285 Ref fra staten økes med -303.000,- 

 

3.2 Pleie- og omsorg 
SYKEFRAVÆR 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

6 969,51 57,7 38,2 682,3 778,2 11,17 

 
Siden forrige rapportering har sykefraværet økt noe (fra 14% til 15,12%). Det største fraværet 
er innen avdeling Rehabilitering. Langtidsfravær utgjør en stor del av dette. Men det må også 
påpekes at egenmeldt fravær er en faktor som bør jobbes med. Fraværsstatistikken påvirker 
økonomien direkte, da vi må ha inn vikarer for disse. Det har også hersket en usikkerhet rundt 
lederrollene i organisasjonen. Dette er nå avklart. 
Nye ledere er nå tettere på de ansatte. Fokus er rettet på fravær. Nye rutiner beskriver at 
ansatte skal melde sitt fravær til sin leder muntlig, noe som ansvarliggjør den enkelte 
arbeidstaker i større grad.. I tillegg skal ansatte inn til samtale dersom det oppleves at det er 
uheldige mønstre i fraværet. Tiltak tilpasses de enkelte avdelinger som har utfordringene. 
Innenfor budsjettarbeidet for 2019, har vi valgt å saldere posten for sykefravær noe. 
Nye enhetsledere (fra 1.10) kommer til å holde fokus på sykefravær. 
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1) ØKONOMISK AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 
Ideell forbruksprosent = 66 % 

 

 
Ansvar 371: 1 mill i mindreinntekter i forhold til vederlag, årsaken til dette er først og fremst 
at bruk av korttidsplasser har økt, -i tråd med intensjonen om at pasienter skal bo lengre 
hjemme. I disse kan man inkludere avlastningsopphold, som forøvrig er helt vederlagsfri. 
Ansvar 391 : Overskridelsen forklares ved at det er budsjettert med refusjon for 
ressurskrevende brukere. Denne blir for 2018 betalt ut i 2019. Den blir ført som inntekt i 
ettertid. , refusjonen for 2017 er på 3.2 mill. For 2018 vil ikke disse midlene bli inntektsført 
før til neste år. Tjenester til personer med psykisk utviklingshemming har over tid hatt behov 
for styrket bemanning, noe som har ført til merkostnader. 
Ansvar 372: Overforbruket har en sammenheng med veksling av ressurser mellom ansvar 372 
- hjemmetjenesten og 391 - rehabilitering. Når refusjon ressurskrevende brukere er klar, vil vi 
få et  av hvordan disse postene kan reguleres internt. Refusjon for sykefravær betales ut 
etterskuddsvis. Dette vil også påvirke inntektene da fraværet i siste periode har påvirket denne 
posten. 
Ansvar 395: I dette ligger også bruk av ekstra innleide ressurser i forhold til unge psykisk 
utviklingshemmede noe som ikke er budsjettert. Vil bli lagt inn som tiltak i 2019-budsjettet. 
Finansiering har blitt gjort gjennom ubrukte BPA-midler (Posten er tatt i bruk på nytt nå, noe 
som vil gi et merforbruk på slutten av året). 
Ansvar 377: Støttekontakter og omsorgslønn. På grunn av sykefravær har ikke posten blitt 
brukt slik den skulle. For 2019 vil denne posten øke betraktelig, med tanke på å styrke 
pasientenes evne til å bo hjemme lengst mulig. 
  

2) KRAV TIL NEDSTYRING 
I første omgang må lederne få kontroll og eierskap til budsjettet for 2019. Sykefraværsarbeid 
får 1.prioritet. I budsjett for 2019 vil postene reguleres hensiktsmessig. 
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Tilsynelatende overforbruk på 4% utgjør 1.3 mill. kroner.  Tilsynelatende fordi dette må sees i 
sammenheng med at årets refusjon for ressurskrevende brukere ikke inntektsføres i årets 
regnskap før det utbetales i 2019.  Det er ikke grunn til å tro at beløpet skal avvike stort fra 
2017-beløpet som var på 3.2 mill. kr. Ved å ta hensyn til denne inntektsposten, ser det ut som 
budsjettet vil holde. 

3.3  Legeavdeling 
Sykefravær ligger på 12,2% pr april 2018. Ingen opplysninger pr. 18. september 2018. 

 
Sørreisa kommune 
Jfr. interkommunal avtale rapporterer legekontoret i Sørreisa 

• 29. mars 
• 24. mai 
• 27. september 
• 25. januar påfølgende for årsregnskap. 

1) ØKONOMISK AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 
Ideell forbruksprosent = 66 % 

a) Økonomisk rapport fra rapportering fra Sørreisa legetjeneste: 
Merforbruk på kr 300 000,- grunnet manglende refusjon på sykefravær og endrede takster. 
Dyrøy sin andel av dette utgjør kroner 90 000,-. 
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b) Totalt hentet fra Dyrøy kommunes regnskap 

 

 
2) PROGNOSE OG BUDSJETTREGULERING 
(Økt forbruk januar-mai for dyrøy sin del på kr 90 000,- .) 
Pr september 2018: 
I budsjettperiodens siste del er det også signalisert økte utgifter knyttet til ekstra legetilsyn 
ved institusjonen. I forhold til regulering av budsjett, må summen vurderes opp i mot mulig 
ubrukte midler ved PLO. 
Det vil være mulighet for å dekke inn merforbruket i legetjenesten gjennom mindreforbruk 
innen PLO vedrørende egenandel legebesøk (300 000,-). Merforbruket i forhold til 
legesamarbeidet er noe ukjent ennå. Vi venter på regnskap og budsjett. 

3.4  Barnevern 
1) ØKONOMISK AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 
Ideell forbruksprosent = 66 % 
Barnevernestjenesten til Dyrøy kommune inngår i et interkommunalt samarbeid med Sørreisa 
kommune.  Det fremgår av avtalen vedtatt i desember 2012 i begge kommuner, at 
barnevernstjenesten skal avgi økonomirapporter til Dyrøy kommune. Det fremgår ikke når 
slike rapporter skal tilsendes Dyrøy kommune i selve avtalen. 
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b) Økonomisk oversikt fra Dyrøy kommunes regnskap pr 31.08.18: 

 

 
   

2) PROGNOSE OG NEDSTYRING 
Barneverntiltak er kostnadskrevende. Det bør tas høyde for at kostnadene vedvarer. Tallene 
for drift av barneverntjensten synes i forhold til tabellen å være for lave da driften er relativt 
forutsigbar. 
De usikre momentene her er Ansvar 362 - barneverntiltak, som allerede er oppe i 69% av 
årsbudsjettet. I forebyggende henseende, har administrasjonen allerede vurdert tiltak for 
familier der vi ser at situasjonen er utfordrende. Her vil det være aktuelt med innsats inn i 
hjemmet av forebyggende karakter. 
  

3.5  Integrering 
SYKEFRAVÆR 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

167 2 0 0 2 1,20 

Fortsatt lite fravær. 

1) ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL ÅRSBUDSJETT 
Ideell forbruksprosent = 66 % 
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Inntektssiden ligger godt an på ansvar 355, og vil bli bedre enn budsjettert da det fortsatt 
gjenstår ca. 2,8 millioner i statlige overføringer. Utgiftssiden er så langt respektabel, men en 
del uforutsette kostnader har oppstått dette tertialet. Det kan se ut til at årsbudsjettet skal 
holde, men det er noen variabler som fortsatt kan påvirke resultatet negativt. Alt i alt er det 
likevel grunn til å tro at budsjettert mindreforbruk er mulig å nå. 
Ansatt i 50% stilling som miljøarbeider har sagt opp. Foreløpig har stillingen stått vakant, noe 
som gir utslag i mindre bruk av lønnsmidler. Stillingen vurderes lyst ut på nytt. 
Refusjonssøknad er på vei til IMDi, som ved en eventuell innvilgelse vil gi inndekning for 
økte ressurser ellers i organisasjonen.  
 

3.6 Annen helsetjeneste 
SYKEFRAVÆR 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

334 4 0 14,6 18,6 5,57 

Helsesøstertjeneste og Fysioterapitjeneste. 

 
Sykefraværet er i stor grad relatert til person som var ansatt på kontrakt i 50% stilling. 
Kontrakten er ikke fornyet, og det arbeides nå med å få på plass en ny person i slik stilling 
som kan avhjelpe helsesøster i sin funksjon. Sett i lys av de mangfoldige oppgaver som skal 
løses, samt det arbeidet som er igangsatt inn mot skolehelsetjenesten er det viktig å få fullført 
denne prosessen. I tillegg vil det redusere slitasje på helsesøster. 
  

 
Ansvar 309: Fysioterapeut og folkehelse 
Lønnsforhandling resulterte i økt årslønn for fysioterapeut til 511 560,- dette gir et direkte 
utslag i faktisk mot budsjett prognose tilsier et behov for økning av budsjettet for lønn på kr 
43 191,-. 
Utgifter knyttet til avtale med Astafjord vekst vedrørende håndtering og lagring av 
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hjelpemidler er ført under dette ansvaret. Dette utgjør hittil i år kr 60 514,- pluss 45 000,-. 
Tilsammen utgjør dette et overforbruk på kr 148 000,-. 
Hva angår Astafjord Vekst, så må disse utgiftene inn på eget budsjett jamfør avtale med 
Astafjord. 
Det anmodes om regulering av lønnsbudsjettet til Fysioterapeut med oppjustering tilsvarende 
lønnsøkning. Det er nærliggende å benytte refusjon for sykemeldt helsesøster 50% til 
saldering av denne posten inneværende år. 
Ansvar 311-Helsesøster: 
Stort underforbruk, -beklageligvis har det ikke lyktes å dekke opp sykefravær for medhjelper 
(i 50%), da denne funksjonen krever en del opplæring. Deler av disse midlene vil kunne 
benyttes til saldering av fysioterapi lønnsøkning. 
 

3.7 Kommunalsjef helse- og omsorg  
Ikke sykefravær. Satser på at det fortsetter slik. Kommunalsjef er frikjøpt i deler av stilling 
slik at kommunen får inntekt på dette frikjøpet. De tallene fremkommer ikke tabellen. 

 

1) ØKONOMISK AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 
Ideell forbruksprosent  = 66 % 

 
 
2) KRAV TIL NEDSTYRING 
Jfr. kommunestyrevedtak pr 26.04.18, ble følgende budsjettregulering vedtatt som del av 
nedstyring: 

 
Tabellen er ikke helt oppdatert, men lønnsmessig er utgiftene i henhold til lønnsavtale, og det 
er i tillegg solgt konsulenttjenester for omlag 151 000, frem til august. I inneværende år vil 
salget beløpe seg til ca kr 200 000,-. Dette betyr at ansvar 390 - Kommunalsjef Helse og 
omsorg er innenfor budsjettrammen. 
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4   RAMME 4 – SAMFUNNSUTVIKLING OG 

INFRASTRUKTUR 
SYKEFRAVÆR 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

3 061,95 16,1 8 102,5 126,6 4,13 

 

 
 
1) ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL ÅRSBUDSJETT 
Ideell forbruksprosent = 66 % 
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4.1  Kommunalsjef samfunnsutvikling og infrastruktur  
Kommunalsjefstillingen står vakant, og planlegges slik ut året 2018. 

 
1) ØKONOMISK AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 
Ideell forbruksprosent  = 66 % 

 
2) KRAV TIL NEDSTYRING 
Jfr. kommunestyrevedtak pr 26.04.18, ble stillingen som fremdeles står vakant, brukt til 
fordeling ut på øvrige ansvarsbudsjett. 

4.2  Kultur 
SYKEFRAVÆR 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

547,95 1,1 0 0 1,1 0,20 

Det er gjort tiltak overfor en ansatt med høyt fravær. Ellers er ansatte meget bevist og positiv. 
Ved behov jobbes det ut over arbeidstid og der det er mulig jobbes det fleksibelt for å løse 
oppgavene 
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1) ØKONOMISK AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 
Ideell forbruksprosent = 66 % 

 

 
2) KRAV TIL NEDSTYRING 
Jfr. kommunestyrevedtak pr 26.04.18, ble budsjettregulering tilknyttet krav til nedstyring, 
vedtatt og gjennomført. Dette medførte at kulturkontoret ble tilført budsjettmidler på lønn, en 
budsjettfeil tilknyttet Frivillighetssentralen ble korrigert. 
  

3) FORSLAG TIL BUDSJETTEREGULERING 
Ansvar 190: Et lite mer forbruk i følge xledger. Her må det inn å granskes å avklares mere i 
forhold til disse postene. Arb.giveravgift og div lønnsmidler gir et merforbruk da det ikke 
ligger i budsjettet. 
Ansvar 471: Inntektsiden går i underskudd pga det ikke er leder tilstede på kulturkontoret. Det 
er ikke aktiv drift i kultur og dermed er det ingen inntekt. Utgiftsiden blir betalt, de faste 
avtalene går som normalt, det blir ivaretatt av Hans Bakkejord. Vi ser også at underskuddet 
skyldes feriepenger og arb.giveravgift som ikke er budsjettert. Husleie for leie av kontor er 
sagt opp fra mars 2018 - overskudd fra budsjettet kan overføres til ansvar 474. 
Ansvar 472: Arrangementsutgifter, reiseutgifter og kurs kan sikkert halveres og føres over til 
feks vikarlønn og evt porto? Det er en del faste utgifter på kontingenter, biblioteksamarbeid, 
aviser osv som kommer senere på året, så de bør ikke røres. 
Merforbruk skyldes innkjøp av bøker. Her er det gjort tiltak der det reduseres i innkjøp av 
bøker. På vikarsiden er det gjort tiltak for å redusere denne. Biblioteket er nå tilbake med 
bemannet åpningstid som tilsvarer 50% stilling. Det vil videre være mulig med tiltak senere 
noe som blir tatt opp når ny enhetsleder er på plass 1.10.18. 
Ansvar 474: Utgifter: Ungdomsrådet har underskudd på utgifter pga nyttårsball som ble 
avholdt i 2018 og utgifter kom i januar/februar 2018 mens midlene som var bevilget fra 
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Frifond for å arrangere dette gikk i 2017 budsjettet. Disse midlene ble ikke overført eller satt 
på fond. Husleie ikke er budsjettert og dermed avvik der og dette kan dekkes inn ved å hente 
fra ansvar 471. 
Her må det en gjennomgang av budsjett. Vi ser etter inntekter fra prosjekt 16274 på kr. 9.650 
og prosjekt 18474 på kr. 20.000. som vi ikke finner i budsjett. I tillegg vil det kommme nye 
middler i løpe av høsten på kr. 20.000 
Inntekt 474:  Arbeider for å nå budsjettmål på salgsinntekter (post 16200) på kr. 25.000. 
Inntektene pr i dag på totallinjen er innenfor budsjettet. 
 
informasjon fra 474: Det oppfattes fra ungdomskoordinator sin side at budsjettet tilsier kr 
30. 780 i arrrangementsutgifter (post 112041) å på disse midlene skal det selges vare og 
tjenester (post 16200) for kr 25.000. Dette føles ikke som en satsning på barn og ungdom i 
kommunen når driften skal arrangere aktivitet til barn og ungdom for å gjennskaffe inntekter i 
form av salg og tjenester til kommunen. Pr i dag driftes ungdomsklubben og ungdomsrådet 
med budsjettmidlene som ligger i kommunen og aktiviteter som er av større omfang blir 
finansiert gjennom prosjektmidler som det søkes om eksternt. 
Retting budsjettfeil ansvar 475 Frivillighetssentralen 
Tilskudd til frivillighetssentraler ble tidligere bevilget som øremerkede tilskudd, men ble 
innlemmet i rammetilskuddet til kommunene allerede fra 2017. Denne endringen har vi ikke 
fanget opp og har fortsatt å budsjettere øremerket tilskudd på ansvar 475. Det vil være rett å 
tilbakeføre denne budsjetteringen i budsjettet for 2018. 
Reduksjon inntekt 2018 - kr 360 000 
Det er korrekt at tilskuddet til frivilligsentraler er innlemmet i rammetilskuddet, men gjør 
oppmerksom et der fortsatt er ei binding. Tilskuddet for 2018 er på kr. 403 000. etter at det ble 
en økning under behandling i stortinget. 
Her er det en budsjett teknisk sak som må fullføres. 

1. Budsjettere som før med statlige tilskudd direkte til 475. Ved rapportering til KUD er 
dette (etter midt syn som ikke er regnskapsmann enklest) 

2. Midler tilført ramme med binding til frivilligsentraler overføre til 475. 
3. 60 % av drift/lønn frivilligsentraler (60-40 fordeling stat-kommune) overføres til 

ramme 
Uten at det gjøres tiltak er det umulig for at 475 kan gå i balanse. Tross alt er over 60% av 
inntekter fjernet. Kr. 12529 er satt in på prosjekt 18473. 
 
I budsjett for 471 konto 101000 er det et overskudd på ca 150000. Av dette overføres kr. 
100000 til  475 konto 195000 for dekning av underskudd. 
Det overføres også av den samme konto kr. 17000 til konto 162900 innenfor samme ansvar 
(471) 
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4.3 Dyrøy kulturskole  

SYKEFRAVÆR 
Mulige 

dagsverk 
Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

167 0 0 0 0 0 

 
1) ØKONOMISK AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 
Ideell forbruksprosent  = 66 % 

 

 
• Brukerbetaling for høst semesteret er ikke innbetalt enda. Derfor vises det avvik under 

brukerbetaling. 

• Det ble ført innkjøp av et el-piano på regnskap for 2018 istedenfor 2017. Merforbruk 
på konto "maskinelt instrumenter og utstyr" skyldes dette feil. - dette er tatt hensyn til 
i vedtak om fordeling årsoverskudd (uta) :-) Vi må bare få gjennomført vedtaket også 
regnskapsmessig. Men det blir gjort de nærmeste dagene .....  

• Det er ikke lagt inn budsjett til telefon. Derfor er det avvik på konto 113010. 

• Det er ikke lagt inn budsjett til matvarer til undervisning av kul mat konto 111500. 
Derfor er det avvik her. 

• Det er ikke lagt inn budsjett til engasjement på konto 103200. 
 

4.4 Tekniske tjenester 
SYKEFRAVÆR 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

2 180 15 8 102,5 125,5 5,76 
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1) ØKONOMISK AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 
Ideell forbruksprosent = 66 % 

 
Inkludert selvkostområdene. 

 
  
  

164



Tertialrapport 2 - 2018 28(32) 
 

 
 

    
  |

    
   

 
SELVKOST-OMRÅDENE 

 
  
TEKNISK ETAT - UTEN SELVKOSTOMRÅDENE 
Selvkostområdene, skal dekke seg selv ved kommunale avgifter og feieavgift. Disse holdes  
utenom: 

• Vannanlegg 
• Avløp 
• Slam 
• Renovasjon 
• Feiing 

 
Energiforbruk 
Utfall av fjernvarme har medført økning i strømforbruk. Pr. utg. av august er det samlede 
energiforbruket for de store byggene iflg tabell nedenfor. Det samlede energiforbruket 
/fjernvarme og el-kraft) for disse 3 byggene er i 2018 budsjettert med 1 775 000. Samlet 
forbruk pr. utg. av august er tilsvarende 1 268 400. Det rår noe usikkerhet om 
fjernvarmeleveranse fra Dyrøy Energi AS resterende del av året. Dersom anlegget kan benytte 
flis som energibærer er prisen 80 øre pr. kW. Må gass benyttes må høyere pris forventes. I 
følge budsjett/regnskap gjenstår ca 500 000 til kjøp av energi resterende del av året. Det antas 
merforbruk for kjøp av energi på samlet anslagsvis kr. 200 000 for de 3 største byggene. 
Øvrige bygg som benytter både fjernvarme og strøm vil få merforbruk i energiutgifter som 
følge av økt strømforbruk fordi det har vært utfall av fjernvarme og fordi strømprisene har 
hatt en økning. Kr 150 000 fra Næring. 

Kommunale avgifter for kommunens bygg 
Det er gjennomgående underbudsjettert for kommunale avgifter for kommunens 
bygningsmasse 
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400 Administrasjon  
ok 

411 Barnehagen 
Strøm budsjett 70 461 forbruk 43 662. Fjernvarme budsjett 37 962 forbruk 31 709 
Kommunale avgifter budsjett 66 836 forbruk 18 938. Vedlikehold materialer og tjenester 
budsjett 46 170 forbruk 91 904. Inventar budsjett 5 130 forbruk 18 033 Merforbruk på 
inventar skyldes kjøp av ny vaskemaskin til kr. 18 033,27 ekskl. mva. Kommunale avgifter 
består av vann- og kloakkavgift til kommunen ( 3 085,05 x 4 = 12 232,20 pr. år) samt 
containerleie til Senja Afall AS som betales halvårlig (2 ganger pr. år med kr. 2 527,00 = 
5 054,00 pr. år) Pr. utgangen av august er budsjettet til barnehagen belastet med 4 x 
containerleie med sum kr. 9 764,00 Barnehagen skal belastes kr. 12 232,30 i kommunale 
avgifter og 5 054,00 i containerleie, tilsammen kr. 17 286,20 pr. år. Budsjettet på kr. 66 836 
reguleres ihht dette ned til 20 000 som betyr at overskuddet på 66 836 – 20 000,- = 46 836 
brukes til å dekke merforbruket som følge av kjøp av vaskemaskin og utført vedlikehold. 
 
412 Elvetun skole 
Budsjett ok og med unntak av energiforbruk omtalt foran. 

413 Dyrøy pleie- og omsorgssenter 
Vedlikehold materialer og tjenester: Budsjett 184 987 Forbruk 305 490 merforbruk 120 503 
Merforbruket skyldes investering i nytt ventilasjonsanlegg som er vedtatt finansiert gjennom 
låneopptak (kr. 176 120,-) Budsjettet reguleres ihht. dette. 
Inventar utstyr: Budsjett 31 550 Forbruk 140. Konsulenthonorar: Budsjett 0 Forbruk 58 134 
Belastningen er gjort i driftsbudsjettet. Oppdraget gjelder prosjektering og skal belastes 
investeringsbudsjettet for utbyggingen av Pleie- og omsorgssenteret. Kjøp av tjenester: 
Budsjett 0 Forbruk 6 300. Måling av inneklima etter pålegg fra Arbeidstilsynet. 
 
414 Utleieboliger  
Merforbruk skyldes aksjon for å bekjempe skadedyr der Pelias er engasjert til å utrydde 
kakkelakker og ISS til rundvask av leiligheta. Utbetalt til Pelias kr. 81 250,00 
Utbetalt til ISS kr. 19 781,25. Sum kr. 101 031,25. Merforbruket skal dekkes ved overføring 
fra budsjettet til integrering. Kommunale avgifter utgjør kr. 122 491,32 pr. halvår som gir kr. 
244 982,64 pr. år. Det er budsjettert med kr. 304 459 i kom. avgifter for 2018. Posten kan 
reguleres ned med kr. (304 500 – 244 900) = kr. 59 600 som vil dekke økt forbruk på energi, 
strøm og fjernvarme som er underbudsjettert og vil gi et samlet merforbruk på ca. 40 000,- 
 
415 Omsorgsboliger 
Vedlikehold materialer og tjenester: Budsjettert med 91 598 forbruk 133 474 
Dyrøy kommune har utført renovering av leilighet Brøstadveien 22 A som eies av 
boligstiftelsen. Tiltaket er fakturert boligstiftelsen og fakturert beløp skal tilbakeføres 
vedlikholdsbudsjettet ansvar 415 Omsorgsboliger. Dette dekker merforbruket og gir i tillegg 
et større overskudd som vil dekke vedlikholdsutgiftene ut året. 
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416 Brannstasjon 
Driftsbudsjettet er belastet med kr. 60 000 som gjelder prosjektering vedr. bygging av ny 
brannstasjon. Prosjektering skal belastes investeringsbudsjettet for bygging av ny stasjon som 
er under planlegging og prosjektering. Regulering i driftsbudsjettet foretas tilsvarende. 

 
421 Utleiebygg II (aktivitetshuset) 
Reduserte leieinntekter forventes 

 
423 Fossmoveien 9 (Uteseksjonen) 
Energi, strøm er underbudsjettert. Budsjettert med 1 744 og forbuk 29 295 

 
424 Nordavindshagen 
Merforbruk strøm og vedlikehold. Mindreforbruk fjernvarme forventes å balansere 
energiutgiftene 

 
426 Espenes industriområde 
Reduserte leieinntekter gir underskudd på 40 000 

 
427 Finnlandmoan industriområde 
Økt strømforbruk på ca 10 000. Økt vedlikehold ca. 30 000. Leieinntekter vil bli ca. 30 000 
mer enn budsjettert 

Nytt ansvar må legges inn for Avfallsanlegg/Miljøstasjon 
 
432 Vannanlegg 
Inntekter: Budsjetterte inntekter årsavgift 3 525 000 innbetalt 2 585 653 OK. Driftsutgifter: 
Budsjett vedlikehold 298 600 forbruk 289 000 forventet merforbruk 

 
433 Avløpsanlegg 
Budsjett strøm 47 200 brukt 44 800 må økes. Budsjett vedlikehold 162 000 brukt 30 000 ok. 
Inntekter årsavgift 2 100 000 innbetalt 1 470 800 ok 

 
437 Vei 
Budsjett vedlikehold 102 600 brukt 75 300 ok. Budsjett brøyting 2 704 000 brukt 1 366 027 
ok. I 2017 gjennomførte Dyrøy kommune asfaltering av kommunale veier. Tiltaket er et 
nvesteringstiltak er finansiert ved låneopptak. tillegg ble det samtidig foretatt asfaltering av 
plass for bo-biltømming og LPG-gassanlegg ved Moan Auto&Kjøleservice som inngår i 
låneopptaket for asfaltering kommunale veier. Denne asfalteringen ble det gitt tilskudd til fra 
næringsfondet (ca 115 000) som skal refunderes. Beløp fås fra næringskonsulenten, 
tilbakeføres og låneopptaket reduseres tilsvarende. 
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481 Brannvern  ok 

 
2) KRAV TIL NEDSTYRING 
Jfr. kommunestyrevedtak pr 26.04.18, ble følgende budsjettregulering tilført økte 
budsjettmidler på lønn på ansvar 400, administrasjonen med nær kr 80.000. 

 
3) FORSLAG TIL BUDSJETTREGULERING 
Regnskapet viser noe større forbruk på bla på 402 vedlikehold, og generelt forventes større 
forbruk i el-avgifter (prisstigning på strøm) samt utfall av fjernvarme.  Reduserte kostnader 
for fjernvarme antas å dekke merkostnader i elforbruk.  Økning i kommunale avgifter ventes å 
overstige budsjett.  Øvrige avvik innenfor drift i ansvarsområdet utgjør i hovedsak mindre 
beløp som det foretas reg. for ved neste rapportering. 
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5 RAMME 9 - FELLESFINANSIERING 

 
1) ØKONOMISK AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 
Ideell forbruksprosent = 66 % 

 

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

 
2) KRAV TIL NEDSTYRING 
Jfr. kommunestyrevedtak pr 26.04.18, ble det foretatt oppjustering gjennom vedtak om  
budsjettreguleringer på finansiering. 

 
3) FORSLAG TIL BUDSJETTREGULERING 
Ansvaret 930 - Formidlingslån - bør vurderes budsjettregulert på sikt. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 234 

Saksmappe: 2018/510 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 16.08.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

Digitalisering; kartlegging, strategi, handlingsplaner og implementering 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 81/18 23.08.2018 
Kommunestyret 52/18 11.10.2018 

 

 

Saksopplysninger 
Bakgrunn nasjonalt:  
Regjeringen har tatt initiativ til et offensivt og målrettet arbeid med å fornye, forenkle og 
forbedre offentlig sektor. Digitalisering er en vesentlig del av dette arbeidet. I Stortingsmelding 
27 (2015-2016) Digital Agenda konkluderes det med at Norge har hatt en god utvikling for 
digitale offentlige tjenester og er et av de mest digitalt modne landene i verden. Samtidig viser 
undersøkelser at tjenestene kan bli mer brukervennlige. 
 
Bruk av teknologi står sentralt i arbeidet for å forbedre og fornye offentlig sektor i Norge, og det 
er et stort uutnyttet potensial for effektivisering i forvaltningen gjennom bruk av IKT. De 
demografiske endringene medfører behov for store omstillinger. Vi må bli mer produktive. Det 
vil si at vi blir i stand til å produsere flere varer og tjenester med gitt ressursinnsats. Økt 
automatisering av kommunikasjon og saksgang i og mellom virksomheter, og mellom 
virksomheter og innbygger og næringsliv, kan bli et viktig grep. Bruk av velferdsteknologi kan 
avhjelpe behovet for manuell bistand til eldre og hjelpetrengende og bidra til økt livskvalitet for 
den enkelte. 
 
Digital agenda for Norge formulerer fem hovedprioriteringer for den nasjonale IKT-politikken, 
som også er gyldige for kommunal sektor. KS’ digitaliseringsstrategi for kommuner og 
fylkeskommuner 2017–2020 speiler disse hovedprinsippene: 
 
Brukeren i sentrum: Offentlige tjenester skal oppleves som sammenhengende og helhetlige for 
innbyggere, næringsliv og frivillig sektor. Forvaltningen skal gjenbruke informasjon i stedet for 
å spørre på nytt. 
 
IKT er en vesentlig innsatsfaktor for innovasjon og produktivitet: Næringslivet og 
samfunnet skal kunne utnytte mulighetene som digitaliseringen gir. Myndighetene skal legge til 
rette for økt digital innovasjon. 
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Styrket digital kompetanse og deltakelse: Gjelder fra grunnopplæringen og gjennom alle faser 
i livet. Digitale tjenester skal være lette å forstå og lette å bruke for alle. Avansert IKT-
kompetanse og IKT-forskning er en forutsetning for digitalisering av Norge. 
 
Effektiv digitalisering av offentlig sektor: Offentlige digitaliseringsprosjekter skal planlegges 
og gjennomføres profesjonelt. Gevinster skal realiseres. Markedet skal brukes når det er 
hensiktsmessig. Stat, kommune og ulike sektorer bør benytte fellesløsninger for å dekke like 
behov. 
 
Godt personvern og god informasjonssikkerhet: Personvern og informasjonssikkerhet skal 
være en integrert del av utviklingen og bruken av IKT. Den enkelte innbygger skal i størst mulig 
grad ha råderett over egne personopplysninger. Informasjonssikkerhet skal ivaretas med 
utgangspunkt i risikovurderinger basert på trussel- og sårbarhetsinformasjon, og følges opp 
gjennom god internkontroll. 
 
Det er en klar forventing til kommunene om å ta i bruk de muligheter som ligger i digitalisering 
og tilby innbyggere og næringsliv gode, brukervennlige og helhetlige digitale tjenester. 
Digitalisering handler ikke bare om tekniske løsninger, men vel så mye om andre måter å jobbe 
på og nye/andre prosesser for å løse oppgaver og gi tjenester.  
 
Digitalisering handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive og 
pålitelige. Det legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke 
produktiviteten i både privat og offentlig sektor. Digitalisering er et viktig verktøy for forenkling 
av kompliserte regelverk, og fornying av gammel og tungvint forvaltningspraksis.  
 
Bakgrunn lokalt:  
Digitalisering er et sentralt tema i vår organisasjon, både administrativt og politisk. Det synes å 
være omforent at gode digitale løsninger vil være avgjørende for at vi skal kunne levere god 
kvalitet på våre tjenester. Dyrøy kommunes samfunnsplan fremhever også økt bruk av teknologi 
for å effektivisere våre tjenester (s. 15). Den fremhever også interkommunalt samarbeid som en 
viktig forutsetning for vår tjenestekvalitet. 
 
Under det pågående omstillingsprosjektet vil også digitalisering og det potensialet som kan ligge 
i dette, bli ett av tiltakene for å nå omstillingsmålene. 
 
Interkommunalt samarbeid om digitalisering: 
I dette omfattende endringsarbeidet er det viktig å jobbe sammen flere kommuner, og våren 2017 
søkte Sørreisa, Målselv, Bardu og Dyrøy kommuner om skjønnsmidler fra Fylkesmannen til et 
felles prosjekt for digitalisering. Målet var å kartlegge status samt å lage en strategi for videre 
arbeid med handlingsplaner. Det ble søkt om 850 000 kr til prosjektledelse, tildelingen var på 
425 000 kr. Midlene er overført til 2018 ettersom prosjektet av ulike grunner ikke er kommet i 
gang enda. De tildelte midler rekker til en halv stilling over ett år, evt. full stilling over et halvt år 
noe som på langt nær er tilstrekkelig for å komme videre med digitaliseringen. Det ble søkt om 
ytterligere midler våren 2018 der søknaden ikke ble innvilget fra Fylkesmannen.  

171



 
 Målselv kommune har gjort et vedtak om å sette av midler til prosjektleder for digitalisering 
over tre år, og denne stillingen var nylig lyst ut. Bardu kommune har planer om å gjøre noe 
lignende, og ser denne satsingen i sammenheng med sitt omstillingsarbeid/prosjekt Framoverlent 
kommune. Sørreisa og Dyrøy har så langt ikke satt av ressurser til arbeidet med digitalisering.  
 
Styringsgruppa for det felles prosjektet har etter en god prosess jobbet fram en prosjektmodell 
slik:  
 

 
 
 
Hver kommune vil her bidra med egen/delt ressurs inn i dette samarbeidet, hvor egen ressurs vil 
ha tilhold i sin kommune, men med en felles møtearena for utveksling av informasjon, 
kompetanse og erfaringer. Rådmennene i Sørreisa og Dyrøy ønsker å dele på en prosjektleder 
med en fordeling på 60/40.  
 
Gjennom prosjektet forventes det å oppnå  

 oversikt over kommunenes status innen digitalisering 
 en strategi for videre digitalisering 
 at kommunene er i stand til å gjøre strategiske valg og utarbeide handlingsplaner 
 endret praksis og implementering av tiltak jf handlingsplaner 

 
Sentrale arbeidsoppgaver for prosjektlederne blir da 

 Lede og koordinere digitaliseringsprosjektet og bidra til at kommunene når sine 
helhetlige digitaliseringsmål 

 Bidra til å utvikle gode og effektive løsninger med henblikk på digitalt førstevalg 
 Bidra til å bygge digital kompetanse på tvers av fagområder og mellom 

forskjellige linjenivåer i organisasjonen 
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 Bidra til at innbyggerdialogen ivaretas gjennom digitaliseringsprosessen 
 Bidra til å effektivisere arbeidsprosesser ved hjelp av digitaliseringsteknologi 
 Bidra til at personvernlovgivningen hensynstas i digitaliseringsarbeidet 
 Samarbeide nært med kommunens IT-leder og IT-drift 

 
Det er viktig å merke seg at arbeidet med velferdsteknologi er et eget prosjekt/satsingsområde 
der kommunene er kommet godt i gang. Velferdsteknologi er en del av det som ligger i begrepet 
digitalisering og disse to områdene vil ha nær kontakt i det videre.  
 
 

Administrasjonens vurdering 
For å møte framtida både i forhold til de krav og forventinger som stilles til kommunene generelt 
og for å møte Dyrøy kommune sine omstillingsbehov og behov for effektivisering, vil en satsing 
på digitalisering være sentral framover. Det handler både om å ta i bruk de muligheter vi allerede 
har, lære nye arbeidsmåter, og om å utvikle og satse videre på dette.  
 
Digitalisering er et omfattende tema, og det er klare fordeler med å inngå i et samarbeid med 
andre kommuner om dette, og det er helt nødvendig.  
 
Rådmennene i Sørreisa og Dyrøy vurderer at det ikke er ressurser per i dag i våre organisasjoner 
til å lede, koordinere og implementere en satsing på digitalisering. De ressurser som er tilført 
gjennom skjønnsmidler fra Fylkesmannen, er på langt nær tilstrekkelig for å komme videre. 
Dersom det ikke bevilges egne midler i tillegg (jfr. Målselv), vurderes det som lite tjenlig å gå i 
gang med noe kun innenfor tildelte skjønnsmidler.  
 
Sørreisa kommune har fattet positivt vedtak om sin andel i prosjektet i sitt møte i juni, 
tilsvarende kr. 900 000,- fordelt over to år, 2019 og 2020. Det vurderes slik at arbeidet høsten 
2018 vil kunne finansieres over de tildelte skjønnsmidler. Samlet behov for Dyrøy og Sørreisa 
kommuner til prosjektleder i 100 % stilling og et beskjedent driftsbudsjett til prosjektet, er for to 
år 1,5 millioner. I dette ligger ikke midler til eventuelle investeringer i digitale verktøy, ny 
teknologi mv som avdekkes underveis. 
 
Det vurderes per nå ikke rom for dette innenfor driftsbudsjettene, slik at for finansiering pekes 
det primært på disposisjonsfondet. Denne saken legges imidlertid fram nå med innstilling der det 
foreslås å sette av midler på disposisjonsfondet slik at en er sikret midler for fullføring og for å 
sikre aksept for satsingen. Gitt positivt vedtak, vil det straks bli igangsatt prosess med tilsetting 
og igangsetting av arbeidet i samarbeid med øvrige tre kommuner.  
 

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  
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Ordførers innstilling: 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

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

1. 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.  

1. 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. 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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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 
Kommunestyret 53/18 11.10.2018 
   

 

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:  
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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 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: 
 
 
 

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. 

1. Dyrøy kommune vedtar framlagte samarbeidsavtale etter § 28-1 b Kommuneloven.  
1. 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: 
 
 
Samlokalisering av arbeidsgiverkontroll i Midt-Troms 
 
Behandling i Formannskapet – 13.09.2018:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.09.2018  
 
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. 
 
 
 

  
  
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: 
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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: 033 

Saksmappe: 2018/451 

Saksbehandler: Ragnvald Tollefsen 

Dato: 16.08.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

Ett felles utvalg for vannområdene i Sør- og Midt-Troms 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 82/18 23.08.2018 
Kommunestyret 54/18 11.10.2018 

 

Vedlegg 
1 Referat - Salangen 2. mai.pdf 
2 Kart - Vannområder Troms.pdf 
3 Kart - Vannregioner og vannregionmyndigheter i Norge.pdf 
4 Vannområdeutvalg - Medlemsliste styringsgruppen.pdf 
5 Mandater - Vannområdeutvalget.pdf 
6 Organiseringsmodell - Øyeren vannområde (Akershus).pdf 

  

Saksopplysninger 
 
Sammendrag 
Troms fylkeskommune har ytret et ønske om at de tre vannområdene Senja, Bardu-Målselv og 
Harstad-Salangen oppretter et felles vannområdeutvalg. Dette gir færre møtevirksomheter, og det 
blir lettere å involvere sektormyndigheter. I tillegg vil et felles utvalg samsvare med 
produksjonsområder innenfor akvakulturforvaltning og kystsoneplanprosjekt. En ulempe kan 
derimot være at den lokale forankringen svekkes.  
Vannområdeutvalget i Sør- og Midt-Troms hadde sitt første møte 2. mai i Salangen kommune. 
Etter orientering fra Troms Fylkeskommune var det bred enighet i utvalget om å gå for et felles 
vannområdeutvalg i stedet for tre mindre. Enkelte kommuner ligger innenfor grensene til flere 
vannområder, hvilket gjør det enklere å ha ett utvalg.  
Det ble vedtatt å gå for ett vannområdeutvalg, men at dette må forankres i kommunestyrene.  
 
Bakgrunn for saken: 
 
Vannforskriften 
EU sitt rammedirektiv for vann (vanndirektivet) trådte i kraft i år 2000, og legger tydelige 
rammer for hva EU mener er god vannforvaltning. Norge har forpliktet seg til å følge 
vanndirektivet via EØS-avtalen, og vedtok en egen norsk vannforskrift i 2007. Vannforskriften 
er basert på vanndirektivet, og de samme bestemmelsene gjelder hele EØS-området. 
Vannforskriften gjennomfører EUs vanndirektiv i norsk rett, og er hjemlet i Forurensningsloven, 
Plan- og Bygningsloven, og Vannressursloven.  
Klima- og Miljødepartementet har det øverste ansvaret for gjennomføringen av vannforskriften. 
Miljødirektoratet leder koordineringen, men alle direktorater og departementer som tilknyttes 
vann følger opp vannforskriften på sine felt. Vannforskriften skal være retningsgivende ved 
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saksbehandling som gjøres etter gjeldende lover (f.eks forurensningsloven). Forskriften hjemler 
ikke direkte reguleringer eller avslag/pålegg. 
Formålet med vannforskriften er å sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk 
av vannressursene våre. Den gjelder for alle vannforekomster (elver, innsjøer, kystvann og 
grunnvann).  
Målet er at alle vannforekomster skal ha «god» økologisk og kjemisk tilstand innen 2021. 
Tilstanden på alt vann i Norge skal kartlegges gjennom en omfattende kunnskapsinnhenting, som 
igjen skal legge grunnlaget for å vurdere hva som må til for å beskytte/forbedre tilstanden. 
 
Regionale vannforvaltningsplaner 
For å oppnå målet om godt vannmiljø er det utarbeidet og vedtatt regionale 
vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram. Forvaltningsplanene er et viktig verktøy 
for å oppnå vannforskriftens mål. Planene skal gi en enkel og oversiktlig framstilling av hvordan 
man ønsker å forvalte vannmiljøet og vannressursene.  
Tiltaksprogrammet gir en oversikt over aktuelle tiltak som må til for å forbedre/ivareta 
vannmiljøet. Et eksempel kan være en innsjø i dårlig tilstand på grunn av avrenning fra 
nærliggende jordbruk. Da må tiltaksprogrammet kunne si noe om hvilke tiltak som kan 
iverksettes for å stanse forurensningen.   
I tråd med vannforskriften skal det gjennomføres tre faser med planlegging og gjennomføring. 
Hver fase har en varighet på 6 år, og vi er nå midt i første fase (2015 – 2021). Revisjon av 
planene skjer parallelt med gjennomføring fra 2015 til 2021, og fra 2022 til 2027. Den siste 
gjennomføringsfasen avsluttes altså ved utgangen av 2033. 
 
Organisering i Norge (vannregioner) 
Vannet skal forvaltes etter nedbørsfeltene, altså fra fjell til fjord. Norge har derfor fått en 
forvaltningsstruktur med 11 vannregioner som tar utgangspunkt i hvor vannet renner. Disse 
vannregionene krysser både kommune- og fylkesgrenser. Hver vannregion har én utvalgt 
fylkeskommune som vannregionmyndighet. Vannregionmyndigheten har ingen formell 
myndighet utover det være planmyndighet etter plan- og bygningsloven.  
Vannregionmyndighen skal lede et vannregionutvalg der alle relevante sektormyndigheter skal 
delta (Kommuner, Fylkesmenn, NVE, Statens vegvesen, Fiskeridirektoratet, Forsvarsbygg osv.). 
Sektormyndighetene har plikt og rett til å delta i planarbeidet etter vannforskriften.  
 
Vannområder 
Hver vannregion er delt inn i flere vannområder (mindre deler av vannregionens nedbørsfelt). I 
Sør- og Midt-Troms har vi tre vannområder: Senja, Bardu-Målselv og Harstad-Salangen. På 
dette nivået er det kommunene som blir det styrende leddet. 
Vannforskriften gir bestemmelser for planlegging av helhetlig vannforvaltning. Det er ikke 
lengre opp til enkeltkommunene langs et vassdrag å bestemme om man vil forurense eller ikke. 
Det skal ikke fattes vedtak som strider mot hverandre. Vannforskriften setter rammebetingelser 
slik at alle parter langs vassdraget må samarbeide, og lage felles planer for å opprettholde eller 
forbedre miljøtilstanden i vannforekomstene.    
Veilederne for gjennomføring av forskriften anbefaler sterkt at det tilrettelegges for aktiv 
medvirkning (blant annet fra frivillige) på vannområdenivå. Dette er for øvrig ikke et formelt 
krav i vannforskriften.  
Vannforskriften gir ikke retningslinjer for hvordan vannområdene organiserer seg, og 
vannområdeutvalget i Sør- og Midt-Troms står derfor fritt til å finne en modell som fungerer i 
sitt område.  
 
Et felles vannområdeutvalg 
Troms fylkeskommune anbefaler å etablere et felles vannområdeutvalg for de tre vannområdene 
(Senja, Bardu-Målselv, Harstad-Salangen). Dette utvalget vil da være i samsvar med 
produksjonsområde nr. 10 (Andøya til Senja) innenfor akvakulturforvaltning 
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(https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/Kapasitetsoekning-2017-
2018/Produksjonsomraader). Kommunene i Sør- og Midt-Troms har også etablert et felles 
kystsoneplanprosjekt som dekker produksjonsområde 10. 
Et felles utvalg vil forenkle møtevirksomheten, hvilket gjør det lettere å involvere 
sektormyndigheter. Vannområdekoordinator vil også kun ha ett utvalg å forholde seg til i stedet 
for tre. 
En ulempe kan være at den lokale forankringen svekkes. De frivillige vil muligens la være å 
delta dersom møter krever omfattende reisevirksomhet. En mulig løsning her kan være å avholde 
separate møter med de frivillige og de relevante kommunene i deres nærområde.  
 

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: 
  
 
 

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. 

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

 

Ordførers innstilling: 
  
 
Ett felles utvalg for vannområdene i Sør- og Midt-Troms 
 
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. 
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Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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  Referat 

                                                                                                                                 

 

 

 

Sør- og Midt-Troms Vannområdeutvalg – møte nr. 1-2018  

 

Dato/tid: 02.05.2018 / kl. 12:00 – 15:00 

Møtested: Lysthuset på kulturhuset, Salangen 

Møteleder: Jan-Eirik Nordahl 

Møte innkalt av/ referent: Viktor Lavik  

 

Møtedeltakere tilstede: 

Kommune Deltaker Stilling 

Lenvik Louis S. Edvardsen Leder – Utvalg for miljø og forvaltning 

Dyrøy Marit A. Espenes Ordfører 

Sørreisa Jan-Eirik Nordahl Ordfører 

Torsken Fred Ove Flakstad Ordfører 

Tranøy Birgit Andreassen Varaordfører 

Bardu Per Åke Heimdal Plan- og utviklingsleder 

Målselv Nils Ole Foshaug Ordfører 

Gratangen Eva Helene Ottesen Ordfører 

Harstad Halvar Johan Hansen Leder Planutvalget 

Lavangen Bernhardt Halvorsen Ordfører 

Salangen Terje Bertheussen Varaordfører 

 

Sektormyndighet Deltaker Stilling 

Troms FK Matthias Zielke Seniorrådgiver - Næringsetaten 

Troms FK Gunnar Davidsson Ass. Etatssjef - Næringsetaten 

Fylkesmannen Per Olav Aslaksen Seniorrådgiver - Miljøvernavdelingen 

Forsvarsbygg Anne Folstad Hagen Miljøkoordinator 

 

Frivillig org. Deltaker  

Naturvernforbundet Mari-Ann Grønås Med som observatør 
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  Referat 

Forfall: 

Kommune Deltaker Stilling 

Berg Roar Åge Jakobsen Ordfører 

Balsfjord Odd Ronald Nilsen Varaordfører 

Ibestad Dag Sigurd Brustind Ordfører 

Skånland Helene berg Nilsen Ordfører 

Kvæfjord Torbjørn Larsen Ordfører 

  

 

Møteagenda 

Saksnr Sak 

1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

2/18 Presentasjon av vannforskriften og vannarbeidet i Norge og Europa v/Viktor Lavik 

3/18 Presentasjon fra Fylkesmannen v/Per Olav Aslaksen 

4/18 Presentasjon fra vannregionmyndigheten (Troms Fk) v/Matthias Zielke 

5/18 Skal vi ha ett eller tre vannområdeutvalg? 

6/18 Valg av leder & nestleder for vannområdeutvalg 

7/18 Skal vannområdeutvalget være et politisk utvalg? 

 

1/18 - Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Behandling: 
Jan-Eirik Nordahl var møteleder, og foreslo at vi byttet om på rekkefølgen på sak 5/18 og 6/18. Dette 
var allerede gjort kvelden før av vannområdekoordinator. Ingen innspill ellers.  
 

 
Vedtak: 
Saksliste godkjennes 
 

2/18 - Presentasjon av vannforskriften og vannarbeidet i Norge og Europa v/Viktor Lavik 

 
Vannområdekoordinator ga innføring i vannforskriften og vannarbeidet. Nasjonale mål ble presentert, 
og hensikten med et vannområdeutvalg ble belyst. Det ble også gitt eksempler på 
organiseringsmuligheter. Vannområdekoordinator understreket at han jobber for alle kommunene i 
Sør- og Midt-Troms, og at Lenvik kun er en vertskommune. 
I spørsmålsrunden ble det lagt vekt på at det var uklart hvilke mandat et vannområdeutvalg egentlig 
har. 
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  Referat 

3/18 – Presentasjon fra Fylkesmannen v/Per Olav Aslaksen 

 
Fylkesmannen snakket om hvilken rolle de har i vannforvaltningen. Fylkesmannen er per i dag faglig 
ansvarlig for arbeidet med vannforskriften, og har i oppgave å oppdatere kunnskapsgrunnlaget i vann-
nett. Vann-nett er Norges felles database for alle vannforekomster i landet. 
 

4/18 – Presentasjon fra vannregionmyndigheten (Troms fylkeskommune) v/Matthias Zielke 

 
Fylkeskommunen orienterte om vannforvaltningen i Troms fylke. Det ble blant annet vist hvordan 
vannforekomster inndeles i vann-nett. Gunnar Davidsson orientert også om at Klima- og 
miljødepartementet & Olje- og energidepartementet har sendt forslag til endringer i vannforskriften 
på høring, og at vannregionmyndigheten muligens flyttes fra fylkeskommunen over til Fylkesmannen 
dersom høringsforslaget går igjennom. Hvis gjennomslag blir utfallet tar departementene sikte på at 
endringene trer i kraft 1. juli 2018.  
Dette skal for øvrig ikke ha noe effekt på vannområdeutvalget. 
 

5/18 – Skal vi ha ett eller tre vannområdeutvalg? 

 
Behandling: 
Troms fylkeskommune har ytret et ønske om at de tre vannområdene (Senja, Bardu-Målselv, Harstad 
Salangen) går sammen til ett vannområdeutvalg. Dette gir færre møtevirksomheter, og det blir lettere 
å involvere sektormyndigheter. Ulempen kan være at den lokale forankringen svekkes.  
 
Gunnar Davidsson orienterte om fordelene og ulempene, og understreket at dette valget hovedsakelig 
er opp til representantene. Det var bred enighet i utvalget om å gå for ett felles vannområdeutvalg. 
Noen kommuner er med i to vannområder, hvilket gir fordel å ha ett utvalg. Bardu og Målselv uttrykte 
bekymring i forhold til ivaretakelse på lokalt nivå. Per Åke Heimdal mente at det burde fokuseres på å 
utføre en god jobb kontra det å forenkle møtevirksomheten, og Nils Foshaug hadde mer tro på at de 
frivillige deltar ved mindre vannområdeutvalg. Dette i forbindelse med kortere reisevirksomhet. 
 
Nils Foshaug etterlyste hvilke mandater et vannområdeutvalg har, noe vannområdekoordinator ikke 
kunne gi et tydelig svar på der og da. Vannforskriften setter mål, men legger ingen føringer for 
hvordan et vannområdeutvalg skal fungere. Dette igjen bidrar til litt forvirring i oppstartsfasen. Etter 
litt research ga Louis S. Edvardsen et miniforedrag angående mandater listet opp for et 
vannområdeutvalg i et annet fylke.  
 
Selv om det var bred enighet om å gå for ett felles vannområdeutvalg i Sør- og Midt-Troms, var det 
også enighet om at forslag til saksfremlegg må lages og legges frem for kommunestyrene. I tillegg ble 
det også ytret at det er viktig å få representantene godkjent/forankret i kommunestyrene.   
 
 

 
Vedtak: 
Vi går for ett vannområdeutvalg, men det må ut til kommunestyrene for å få det forankret. Mandat må ligge i 

saksfremlegg til kommunene. 

Forslag til saksframlegg lages av Vannområdekoordinator. 
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  Referat 

6/18 – Valg av leder & nestleder for vannområdeutvalg 

 
Vedtak:  
Utsettes til neste møte. 

7/18 – Skal vannområdeutvalget være et politisk utvalg? 

 
Behandling: 
Gunnar Davidsson argumenterte for et politisk utvalg med ordførere som representanter. Rådmenn 
eller annet administrativt personell har ikke mandat til å ta avgjørelser, og må forhøre seg med 
politikerne. Ved å ha ordførere som representanter spares det mye tid, pluss at politikerne vil være 
bedre orientert om aktiviteter som foregår i vannområdene. 
 
Enkelte foreslo å ta spørsmålet ut til kommunene, andre anbefalte en naturlig organisering med 
styringsgruppe av politikere. Det ble også nevnt å tilnærme seg en organisering lignende 
Regionrådene. I tillegg ble det henvist til at en organisering med Ordførere i styringsgruppen er en 
fungerende modell i andre vannområdeutvalg. 
. 

 
Vedtak: 
Det ble konkludert med at politisk organisering ser ut til å være mest hensiktsmessig. 
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Stilling Vannområde

Ordfører Senja

Leder UMF Senja

Ordfører Senja

Varaordfører Senja

Plan- og utviklingsleder Bardu-Målselv

Ordfører Bardu-Målselv

Ordfører Harstad-Salangen

Leder Planutvalget Harstad-Salangen

Ordfører Harstad-Salangen

Ordfører Harstad-Salangen

Ordfører Harstad-Salangen

Varaordfører Harstad-Salangen

Ordfører Harstad-Salangen

Varaordfører Bardu-Målselv/Balsfjord-

Karlsøy/Lyngen-skjervøy

Ordfører Senja/Harstad-Salangen

Ordfører Senja/Bardu-MålselvSørreisa Jan-Eirik Nordahl 

Torsken

Salangen Terje Bertheussen 
Skånland Helene Berg Nilsen 

Dyrøy Marit Alvig Espenes 

Lavangen Bernhardt Halvorsen 

Halvar Johan Hansen 

Balsfjord Odd Ronald Nilsen 

Fred Ove Flakstad 

Lenvik Louis Seberg Edvardsen 

Målselv Nils Ole Foshaug 

Gratangen Eva Helene Ottesen 

Ibestad Dag Sigurd Brustind 

Kvæfjord Torbjørn Evald Larsen 

Tranøy Birgit Andreassen

Bardu Per Åke Heimdal

Harstad

Kommune Deltaker

Berg Roar Åge Jakobsen 

Vannområdeutvalget i Sør- og Midt-Troms
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                  Sør – og Midt-Troms vannområdeutvalg 

 

 

Mandat og oppgaver  

 

Organisering 

Et vannområdeutvalg består ofte av en styringsgruppe, administrativ prosjektgruppe, 

referansegruppe og underliggende faggrupper. 

 

Styringsgruppa 

Styringsgruppa består av politiske representanter, fortrinnsvis ordfører/varaordfører fra hver 

kommune. Aktuelle sektormyndigheter deltar som observatører. Gruppen velger selv leder 

og nestleder. Vannområdekoordinator deltar som sekretær for styringsgruppa. 

Mandat: 

Styringsgruppa er ansvarlig for den overordnede fremdriften, måloppnåelse og økonomi. 

Gruppa skal samordne og sikre konsensus omkring det faglige arbeidet i vannområdene. 

Gruppa skal også sørge for at prosessen foregår på en hensiktsmessig måte, og i tråd med 

sentrale føringer fra vannregionmyndigheten.  

 

Ansvar og oppgaver:  

 Aktivt jobbe for å fremme saker av lokal betydning 

 Godkjenne det faglige arbeidet i prosjektet, herunder vannområdenes tiltaksanalyser 

som innspill til vannregionens forvaltningsplan. 

 Jobbe for politisk forankring av vannområdearbeidet i kommunene 

 Sørge for nødvendige politiske avklaringer 

 Ta avgjørelser i saker som fremmes av vannområdekoordinator på vegne av 

administrativ gruppe. 

 Ta avgjørelser i prinsipielle spørsmål 

 Tilrettelegge for god medvirkning fra frivillige organisasjoner, næringsorganisasjoner 

og grunneierorganisasjoner 

 Vedta hvilke fellesprosjekter som vannområdene skal prioritere 

 Vedta budsjett og regnskap 

 Vedta framdriftsplan som konkretiserer hvilke oppgaver som skal gjennomføres hvert 

år med fastsatte frister/milepæler og angivelse av ansvarlige 
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Oppgaver til leder og nestleder av vannområdeutvalget (VOU): 

 Leder av VOU leder alle møter i VOU 

 Leder av VOU skal ha god dialog med vannområdekoordinator i den daglige driften av 

vannområdene. Leder godkjenner saksliste til møter i VOU før den sendes ut 

 Nestleder av VOU er vara for leder i alle funksjoner 

 Leder og nestleder er også vannområdetutvalgets representanter inn i 

vannregionutvalget (ca. 2-3 møter i året) 

Det er mulighet for leder og nestleder å dele oppgavene mellom seg hvis det vurderes å 

være mer praktisk. 

 

Administrativ prosjektgruppe 

Administrativ prosjektgruppe består av én representant fra administrasjonen i hver 

kommune, inkludert ledere for de respektive faggruppene, samt vannområdekoordinator. 

Stort sett er det representanter fra etater som landbruk, kommunalteknikk, og miljø. I tillegg 

deltar aktuelle sektormyndigheter når dette er hensiktsmessig. Gruppen velger selv leder, 

nestleder. Vannområdekoordinator er sekretær for gruppen. 

Mandat: 

Kommunenes administrative representanter skal sikre framdrift og god faglig oppfølging av 

prosjektet. Gruppa skal bidra til samordning over kommunegrensene i tiltaksoppfølgingen. 

 

Ansvar og oppgaver:  

 Tar økonomiske avgjørelser innenfor den rammen som er gitt av styringsgruppa 

 Utarbeider saker som skal fremmes for styringsgruppa 

 Gjennomføre oppgaver i tråd med vedtak og retningslinjer fra styringsgruppa og 

overordnede myndigheter 

 Hvert enkelt medlem av prosjektgruppa er ansvarlig for å informere og etablere 

eierskap til prosjektet i sin kommune 

 Hvert enkelt medlem av prosjektgruppa skal arbeide for at tiltak blir iverksatt og fulgt 

opp i sin respektive kommune. Dette gjelder alle aktuelle fagområder 

 Hvert enkelt medlem av gruppa skal holde seg oppdatert over aktiviteten til de 

respektive faggruppene 

 Holde referansegruppa orientert om aktiviteter innenfor vannområdene 

 Jobbe for administrativ forankring av vannområdearbeidet i kommunene 

 

Faggruppene 

Faggrupper etableres (og avvikles) ved behov. Vanligvis etableres det faggrupper på 

Landbruk, vann/avløp og økologi. Disse består av én representant fra hver eierkommune. 
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Representantene er fortrinnsvis fagpersoner. Relevante interessegrupper kan også delta på 

faggruppenivå. I tillegg deltar aktuelle sektormyndigheter når dette er hensiktsmessig. 

Gruppene velger selv en leder fra en av kommunene, som også deltar i administrativ 

prosjektgruppe. Vannområdekoordinator er sekretær for gruppene.  

Mandat: 

Faggruppene sikre gode faglige bidrag til prosjektet innen sitt fagområde. 

 

Ansvar og oppgaver:  

 Være fagansvarlige 

 Gjennomføre bestillinger fra prosjektgruppa 

 Definere miljøproblemer i forhold til sitt fagområde og utarbeide forslag til tiltak 

 Foreslå og initiere delprosjekter overfor prosjektgruppa 

 Hvert enkelt medlem av faggruppen skal jobbe for å skape eierskap i sin respektive 

etat/organisasjon 

 

Vannområdekoordinator 

Vannområdekoordinator er daglig leder av vannområdene, både administrativt og faglig. Det 

omfatter bl.a. daglig ledelse, koordinering, økonomistyring og sekretariatsfunksjon for 

prosjektet. 

 

Ansvar og oppgaver:  

 Innkalle til møter, forberedelse av saksdokumenter, føring av referat og oppfølging av 

vedtak 

 Legge frem saker for styringsgruppa på vegne av prosjektgruppa 

 Utarbeide forslag til budsjett og fremlegge dette for styringsgruppa 

 Samordner arbeidet i de tre vannområdene på tvers av kommunegrensene 

 Bidra til å utarbeide og videreutvikle tiltaksanalyser og overvåkningsprogrammer i de 

aktuelle vannområder 

 Bistå kommunene med oppdatering av vann-nett 

 Bidra til at kommunene får gjennomført og samordnet nødvendig 

problemkartlegging der dette trengs 

 Være bindeledd mellom frivillige, kommuner, sektormyndigheter og 

vannregionmyndigheten 

 Bidra til planlegging, organisering, koordinering og igangsetting av delprosjekter.  

 Ha ansvar for prosjektets framdrift og informasjonsflyt. 

 Innhente faglig bistand ved behov. 

 Utarbeide nødvendige prosessdokumenter, inkludert handlingsplan og årsrapport.  

 Ansvar for å søke tilgjengelige midler fra Fylkesmannen, Fylkeskommunen m.fl. 
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 Legge til rette for lokal medvirkning og engasjement. 

 Være vannområdenes representant utad 

 Sikre effektiv/god kommunikasjon mellom styringsgruppe og referansegruppe 

 

Referansegruppe 

Referansegruppen er åpen for alle med interesse for vannmiljøet og kan bestå av ulike 

organisasjoner, lag, foreninger, næringslivsaktører m.fl. lokalt og regionalt. Gruppen velger 

selv grad av engasjement. 

 

Ansvar og oppgaver:  

 Kan gi innspill til alle saker av betydning for måloppnåelse i vannområde, for 

eksempel karakteriseringsarbeidet, problemkartleggingen, brukermål, 

tiltaksanalysen, handlingsplaner m.m. 

 Avgi høringsuttalelser ved høring av planer 

 På selvstendig grunnlag bringe saker inn for prosjektgruppa eller styringsgruppa 

 Bidra med forankring av prosjektet i egen organisasjon og i lokalmiljøet 
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Styringsgruppe: 

Vannområdeutvalget skal også ha en styringsgruppe som er det øverste organet i vannområdet. Den består primært av de kommunale 

representantene og Sektormyndighetene. 

Styringsgruppa har ansvaret for å lede og koordinere arbeidet i vannområdet, gi mandat til underliggende grupper, gjøre prioriteringer av 

arbeidet som skal foregå i vannområdet og forberede saker som skal opp i vannområdeutvalget. Leder og nestleder i vannområdeutvalget har 

også lederfunksjonen i styringsgruppa. Styringsgruppas sammensetning består av valgt representant fra hvert av de fire regionrådene i 

Hedmark samt sektormyndigheter, representant fra Hedmark fylkeskommune og fylkesmann i Hedmark. Representanter fra kommuner med 

mindre arealer i vannområdet og Oppland og Sør- Trøndelag fylkeskommuner og Fylkesmannen i Oppland og i Sør-Trøndelag vil også ha 

anledning til å delta i gruppa. Prosjektleder er sekretær for gruppa. 

 

Arbeidsgruppe/prosjektgruppe: 

Arbeidsgruppa skal bistå prosjektleder i gjennomføringen av arbeidet i vannområdet på vegne av vannområdeutvalget og styringsgruppa. 

Arbeidsgruppa innkalles til møte etter behov. I enkelte saker kan det være aktuelt å bare kalle inn deler av arbeidsgruppa. Arbeidsgruppas 

sammensetning består av representanter fra kommuner med vesentlige arealer i vannområdet, sektormyndigheter, representant fra Hedmark 

fylkeskommune og fylkesmannen i Hedmark. Fylkeskommunen og Fylkesmannen vil også ha anledning til å delta i gruppa. Prosjektleder er 

sekretær for gruppa. 

 

Faggrupper: 

De ulike faggruppene skal støtte arbeidsgruppa, styringsgruppa og vannområdeutvalget med spisskompetanse innenfor de respektive 

fagområdene, og bringe kunnskaper om arbeidet med vannforskriften tilbake til den enkelte kommune/regionale myndighet. Faggruppene vil 

innkalles til møte etter behov. Det er valgt en leder per gruppe, og ledere for de ulike faggruppene deltar i arbeidsgruppa. Prosjektleder er 

sekretær for gruppene. 

 

203



 

Referansegruppe 

Referansegruppa er åpen for alle som har et engasjement for vann. Her kan alle som vil delta, enten frittstående enkeltpersoner, bedrifter, 

frivillige interesse- eller næringslivsorganisasjoner. Hensikten med gruppa er å sikre bred medvirkning i arbeidet. Alle som ønsker kan komme 

med innspill til arbeidet.  

 

204



 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 064 

Saksmappe: 2018/813 

Saksbehandler: Kjell-Jostein Lillegård 

Dato: 15.08.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Oppgradering av SD-anlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 83/18 23.08.2018 
Kommunestyret 55/18 11.10.2018 

 

Vedlegg 
1 T18-0433-01-TB01 

 

Saksopplysninger 
Dyrøy kommune har en eldre SD-løsning for varmestyring. SD anlegg er kort fortalt en 
dataløsning som overvåker drift av elektroniske anlegg. Det kan være f.eks. vannanlegg, 
kloakkanlegg, produksjonsanlegg m.v.  
 
Fra kommunens IT drift er det kommet bekymringsmelding omkring dagens løsning med tanke 
på stabilitet og sikkerhet. Denne er installert på egen PC som dette året har vært ustabil og hatt 
flere sammenbrudd. Kombinert med dårlig sikkerhetsløsning, har dette gitt grunnlag for å 
innhente tilbud på en oppgradering av SD anlegget. 
 
Daværende leverandør DEMAS AS er forespurt å gi inn tilbud på en oppgradering. Denne ligger 
vedlagt. Tilbudet inkluderer oppgradering av lisens, programvare og installasjon av denne på ny 
server. I tillegg er det nødvendig med en alarmløsning som er tilfredsstillende. I tilbudets 
opsjoner ligger det en konvertering av prosessbilder (av forskjellige styringssystemer) og en 
oppgraderingsavtale som sikrer kontinuerlig tilgang til nye versjoner av SD-anlegget. 
 
Ettersom man her oppgraderer et eksisterende anlegg har man anledning til å innhente pristilbud 
fra opprinnelig leverandør uten forutgående tilbudsrunde, jfr. anskaffelsesloven.  

Administrasjonens vurdering 
Administrasjonen ser det som svært viktig å ha den nødvendige overvåkningen av alle vitale 
anlegg som server kommunens innbygger eller egen energiløsning. Dette SD-anlegget er en 
nøkkelfaktor for å sikre kontinuerlig overvåkning av energiforsyning til flere kommunale bygg 
og leiligheter, hvor ethvert avvik meldes umiddelbart til driftspersonell. En oppgradering vil 
også forenkle den daglige styringen av anlegget, samt lukke sårbarhet omkring sikkerhet fra 
dagens løsning.  
 
Administrasjonen ser derfor positivt på å investere i et oppgradert SD-anlegg hvor en også går 
inn for å kjøpe opsjoner i tilbudet for et mest mulig framtidsrettet anlegg. Den største jobben 
ligger i konvertering av prosessbilder. Administrasjonen ser det som hensiktsmessig å få utført 
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jobben med dette i sammenheng med oppgraderingen. Det sikrer at løsningen er konvertert til det 
grensesnittet (web-basert) som denne type programvare utvikles mot.  

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: 
 
 
 

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.  
1. Samlet sum eks. mva er kr. 145.120 + kr. 17.600 i årlig oppgraderingsavtale.  
1. 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.. 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Tilbud T18-0433
Hovedkontor:
9311 Brøstadbotn
Tlf. 77 18 91 00
Fax 77 18 91 30
Bankgiro: 4796 08 02205
NO 951 320 552 MVA
demas@demas.no
www.demas.no 

Kontor Harstad:
P.b. 3020, 9498 Harstad
Tlf. 77 18 91 00
Avd.Øst:
Flyplassveien 31
3514 Hønefoss
Tlf. 77 18 91 00

Dyrøy kommune
Dyrøytunet 1

9311 BRØSTADBOTN

Faxnummer 77189210
Antall sider 2

Deres ref: Kent Hansen Vår ref.:FF/T18-0433 Dato: 13.06.2018

Vårt tilbudsnummer er T18-0433
Anlegg: Dyrøy kommune - Nytt SD-anlegg

Anleggsdel(er): Oppgradering EXO4, Nimbus alarmserver, Konvertering for web (opsjon),
Oppgraderingsavtale (opsjon)

Vi viser til etablering av virtuell server for SD-anlegg, eksisterende lisens for SD-anlegg (EXO4), og kan 
medette tilby levering og installasjon av ny lisens, og alarmserver for meldingsutsendelse:

Antall Tekst Enhetssum Pris

1 Oppgradering EXO4 kr 60 200,00 kr 60 200,00
1 Nimbus alarmserver kr 15 000,00 kr 15 000,00
0 Konvertering for web (opsjon) kr 81 200,00 kr 0,00
0 Oppgraderingsavtale (opsjon) kr 17 600,00 kr 0,00
1 Rabatt 15% på pos 1 og 2 -kr 11 280,00 -kr 11 280,00

Sum eks. mva kr 63 920,00

Oppgradering EXO4:
● Omfatter lisensnøkkel/lisens for 1800 IO (inn- og utganger). Anlegget har 1702 IO.
● Installasjon og idriftsettelse på ny server er inkludert.

Nimbus alarmserver
● Program for utsendelse av alarmer til mobiltelefon.  Det e en eksisterende tjeneste (PsWinCom) som 

i sin tid ble installert på Dyrøy Energi, og som i dag benyttes til utsendelse av alarmer fra anlegget 
på Dyrøy Energi.  Dette er en tjeneste som ikke lenger støttes av Windows.  Dermed vil 
meldingsutsendelse via PsWinCom opphøre når vi flytter SD-anlegget  over på de nye sereveren.

● Som erstatning tilbyr vi derfor Nimbus alarmserver, som kommer bundlet med EXO-installasjonen, 
men som krever egen lisene for å fungere.  Nimbus har bedre funksjonalitet, bl.a gjennom 
opprettelse av profiler med prioritering og rekkelfølge for flere mottakere.  

T18-0433 Dyrøy kommune - Nytt SD-anlegg Side 1 av 2
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● MERK! Nimus kan enkelt settes opp til å gjelde ALLE alarmer fra hele SD-anlegget, ikke bare 
Dyrøy Energi.  Dette er forøvrig inkludert i tilbudet!

● Alarm-meldingene kan sendes fra NIMBUS-serveren på to måter; Via GSM-modem eller via en 
SMS gateway.  Modem er ikke inlkudert. Derfor vil vi anbefale å benytte en SMS-gateway. Dette er 
en tjeneste som leveres av 3de-part (link mobility)  og leveres som abonnementsbasert tjeneste som 
kan bestilles her:  https://www.linkmobility.com/nb/products/sms-gateway/ .  Vi installerer og 
idriftsetter. Opprettelse av abonnementet er ikke inkludert.

Konvertering for web (opsjon), ikke ført til sum
Det eksisterende SD-anlegget er basert på EXO4, et tradisjonelt SCADA-system som kjøres i en windows 
bruker-sesjon.  Med denne oppgraderingen kan prosjektet kjøres som før, med EXO4, i de nyeste windows-
versjonene.  Oppgradering av lisensen gir imidlertid også mulighet for å kjøre SD-anlegget som en web-
server med mulighet for tre samtidig påloggede brukere.  Grensesnittet er da en standard nettleser (som 
Chrome el Explorer).  Dette fordrer imidlertid at alle prosessbilder konverteres for web-visning.  Dette er et 
realitivt omfattende arbeid gitt anleggets omfang (ca 40stk prosessbilder).  Denne opsjonen dekker alt arbeid 
med konvertering og uttesting, samt feilretting av ting som oppdages etterhvert.  Konvertering er ingen 
betingelse, men det anbefales at anlegget konverteres nå eller på et senere tidspunkt da all nyutvikling for 
tiden foregår på den web-baserte tjenesten.

Oppgraderingsavtale (opsjon), ikke ført til sum
Inngåelse av en oppgraderingsavtale sikrer at kunden får kontinuerlig tilgang til nye versjoner, til en fast 
årskostnad.  Årskostnadene kan ved inngang til ny avtaleperiode bli regulert for valutaendringer og generell 
prisstigning.  Ved evt tap av hw-lås vil denne erstattes uten omkostninger.  Avtalen tegnes for minst to år. 
Fakturering skjer forskuddsvis.  Oppsigelse av avtalen må gjøres  to mnd før avtaleperiodens utløp. 
Årskostnaden innbefatter gratis installasjon av nye oppgraderinger.  Annen enginnering og support faktureres 
som normalt.

Leveringsbetingelser:
Leveringsdato: Ca 1-2 uker.   Evt tid til konvertering for web vil komme i tillegg 
Leveringssted: Byggeplass
Se vedlegg for mer detaljer.

DEMAS AS er tilsluttet RENAS, returselskap for næringselektro. Alle priser er inkludert miljøgebyr. 
Vi håper tilbudet er av interesse, og ser frem til å høre fra dere.

Med hilsen
for DEMAS a.s.

Prosjektingeniør:

Frode Forsberg  13.06.2018

Vedlegg
1. Demas' Salgs- og Leveringsbetingelser
2. Alminnelige leveringsbetingelser NL09

T18-0433 Dyrøy kommune - Nytt SD-anlegg Side 2 av 2
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 024 

Saksmappe: 2017/1183 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 04.10.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Politirådet for Sørreisa og Dyrøy - samarbeidsavtale 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 56/18 11.10.2018 

 

Vedlegg 
1 Samarbeidsavtale 

 

Saksopplysninger 
Politirådet er et formalisert samarbeid mellom øverste ledelse i kommune og lokalt politi. Rådet 
skal være et strategisk organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre 
utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. En sentral tanke bak politirådene 
er at kunnskap om lokale problemer skal omsettes til samordnet innsats. Rådets medlemmer 
består av ordfører, rådmann, lensmann og politikontakt.  
 
Typiske saksfelter for politirådet kan dreie seg om oppvekst og levekår, barn og ungdom, 
barnevern, fritid, organisert kriminalitet, ordenssituasjonen, planlegging av fysiske omgivelser/ 
reguleringsplaner, trafikkforhold og samferdsel, forhold rundt skjenking og utelivsbransjen, 
narkotikasituasjonen, integreringsspørsmål, prostitusjon og menneskehandel samt store 
arrangementer der politiet skal involveres. 
 
Dyrøy og Sørreisa har felles politiråd innenfor Finnsnes lensmannsdistrikt. 
 

Administrasjonens vurdering 
Politirådene skal være strategiske organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og 
sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. Samarbeidet gjennom 
politiråd skal bidra til å involvere og ansvarliggjøre lokale folkevalgte i det kriminalitets-
forebyggende arbeidet, og samtidig støtte opp under målsetningen om et lokalt forankret politi. 
Politirådet skal ha et avklart ansvar og mål om å bidra til å skape trygghet og trivsel i 
kommunen.  

Forslaget til avtale har vært sendt på en enkel administrativ høring i kommunens organisasjon, 
og har i tillegg vært gjennomgått og bearbeidet i politirådets møte den 14. september 2018. 
Samlet har dette bidratt til en avtale som vil være en god ramme for et målrettet arbeid i 
politirådet og for kommunens politikontakt. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til samarbeidsavtale mellom Dyrøy kommune og Finnsnes lensmannsdistrikt om 
politiråd og politikontakt datert 15.1.18 vedtas. 
 

Ordførers innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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SAMARBEIDSAVTALE
Mellom Dyrøy kommune og Finnsnes 
lensmannsdistrikt

POLITIRÅD og POLITIKONTAKT
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Mål med samarbeidet 

Samfunnsutviklingen kjennetegnes ved at verden knyttes tettere sammen og norske forhold påvirkes 
i langt større grad av hendelser langt utenfor landets grenser.  Den teknologiske utviklingen går raskt 
og kriminaliteten lokalt påvirkes i større grad av utenforliggende faktorer.  I takt med dette vil også 
publikums forventninger til politiet og andre samfunnsaktører endre seg. Politi, kommuner og 
samfunnet for øvrig står overfor store utfordringer som betinger et kriminalitetsforebyggende fokus. 

Forebygging av kriminalitet handler både om forhold i det brede lag av befolkningen og tiltak rettet 
direkte inn mot grupper, individ eller situasjoner med høy risiko. Kommunen har ansvaret for en 
rekke oppgaver av stor betydning for forebygging av kriminalitet som barnehage, grunnskole, 
barnevern, primærhelsetjeneste, arealplanlegging og kontroll med alkoholomsetning. Det forutsettes 
at kommunen aktivt etterspør og anvender kunnskap for å bidra til et best mulig felles 
situasjonsbilde.  

Politiets hovedoppgave er å forebygge og motvirke straffbare handlinger. Politiet skal også 
organisere og drive forebyggende virksomhet for å påvirke forhold som utløser ulovlige handlinger 
eller tilstander. Vi skal sammen skape både faktisk trygghet og trygghetsfølelse blant publikum.  
Dette krever en kommune som satser systematisk på å unngå kriminalitet og et politi som er 
operativt, synlig og tilgjengelig etter publikums behov. Igjennom et felles situasjonsbilde av 
kriminaliteten skal politiet og kommunen sammen jobbe kunnskapsbasert med forebyggende 
strategier. Politiet og kommunen skal legge til rette for tverretatlig samarbeid og involvere 
samfunnsaktørene igjennom politiråd og politikontakter.   

Politirådet er politiets og kommunens formaliserte samarbeidsforum for det lokale 
kriminalitetsforebyggende arbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med 
samfunnssikkerhet. Gjennom utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune skal 
politirådet bidra til involvering og gjensidig ansvarliggjøring av lokale myndigheter, næringsliv og 
frivillighetssektoren. 

Hovedoppgaver i politirådet: 

 Inngå avtale om politiråd for å forplikte deltakernes organisasjoner i politirådet til samhandling 
og sikre at arbeidet som iverksettes, blir samordnet og gjennomført. 

 Utvikle forpliktende handlingsplaner slik at befolkningen er sikret helhetlig forebyggende 
tjeneste i sitt lokalsamfunn. 

 Bruke kommunens politivedtekter som et aktivt verktøy for å ivareta kriminalitetsforebygging og 
trygge lokalsamfunn. 

 Jevnlig revisjon av kommunens politivedtekter. 
 Sørge for helhetlig samhandling mellom politi, kommune, næringsliv og frivillige 

organisasjoner/interesseorganisasjoner. 
 Sørge for felles forståelse av trender og utviklingstrekk i det lokale kriminalitetsbildet, felles 

forståelse av bakenforliggende og utløsende årsaker, og målrettede forebyggende tiltak knyttet 
til kriminalitet, utrygghet og sårbarhet. 

 Samordne strategiske beslutninger for kriminalitetsforebyggende arbeid, beredskap og 
samfunnssikkerhet samt utarbeide felles handlingsplaner innen disse temaene. 
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Deltagelse og organisering 

Politirådet er som et minimum sammensatt av representanter fra ledelsen i kommunen og ledelsen i 
lokalt politi, hvor begge parter kan forplikte egne organisasjoner. 

Faste medlemmer 

 Ordfører 
 Rådmann 
 Lensmann  
 Politikontakten 
 
Møteavvikling 

Til aktuelle saker kan partene ta med fagpersoner til saksfremlegg eller som observatør. Dette kan 
være representanter fra næringslivet, frivillige organisasjoner, interesseorganisasjoner eller andre 
offentlige etater.  

Det avholdes to faste møter pr. år. Ved oppdukkende behov kan rådet møtes på kort varsel. Agenda 
til møtene sendes ut seneste en uke før møtet avholdes.  

Sekretariatsfunksjon ivaretas av kommunen. Det utarbeides referat som arkiveres. 
 

Lokale mål og oppfølging 

Basert på en felles situasjonsforståelse, forventede utfordringer og annen kunnskap har politirådet 
for perioden blitt enige om følgende satsningsområder. 

 Vold og seksuelle overgrep mot barn: Samarbeid og samordning av innsats slik at vold og 
seksuelle overgrep mot barn forebygges i alle samfunnslag. I den forbindelse også iverksette 
tiltak mot risikoatferd på nett. 

 Forebyggende tiltak knyttet til barn og unge: Rusforebygging og oppfølging av barn og unge i 
risikogrupper. 

 Beredskap og krisehåndtering: Identifisere samarbeidsområder innenfor beredskap og 
samfunnssikkerhet. 

 Felles innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet og sosial dumping: Samarbeid og samordning av 
innsats. Kontaktpersoner hos politiet er næringslivskoordinator og politikontakt. 

 Skjenking og ruspolitikk: Forebygge over-skjenking og bruk av illegale stoffer, skjenking til 
mindreårige, vold og ordensforstyrrelser, og gi økt trygghetsfølelse for befolkningen. 

 Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme: Utvikle handlingsveileder for samarbeid 
og følge opp denne for felles forebyggende innsats. Kontaktpersoner hos politiet er 
radikaliseringskoordinator og politikontakt. 
 

Kartlegging og analyse er sentralt for å sikre et kunnskapsbasert grunnlag for det tverretatlige 
samarbeidet. Politirådet skal bidra til et best mulig felles situasjonsbilde som grunnlag for de tiltak 
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som iverksettes innen kriminalitetsforebygging, samfunnssikkerhet og beredskap. 
 

I lys av satsingsområder og innhentet kunnskapsgrunnlag, skal politivedtektene jevnlig revideres, slik 
at strategiske satsninger også gjenspeiles her. I den grad utfordringene berører næringsliv, 
organisasjoner m.m., skal også de involveres i arbeidet. 

Rådmann og politikontakt eller andre utpekte ansvarlige, gis ansvaret for at anbefalinger i politirådet 
blir fulgt opp av kommunen, politiet og andre. 
 

Politikontakten 

Politikontakten blir bindeleddet mellom kommunens innbyggere/ kommunale etater og det lokale 
politiet. Politirådet må sammen utvikle politikontaktfunksjonen og hvordan man praktisk oppnår best 
mulig ordning. Det forventes at de samlede polititjenestene leveres gjennom ordinær tjenesteyting.  

Hovedoppgaver: 

 Sørge for daglig oppfølging av helhetlig kriminalitetsforebyggende strategi. 
 Være kontaktpunkt mellom politi, befolkningen og de ulike aktørene i kommunen. 
 Gi råd om å følge opp rett bruk av kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak. 
 Presentere politiets etterretningsprodukter for kriminalitetsbilde og sammenholde dette med 

kommunens egne analyser og funn. 
 Etablere kontakt med andre offentlige myndigheter og næringsliv. 
 Politikontakt for Dyrøy kommune er: Knut-Inge Midtbø 

 

Politiets tjenestetilbud 

Finnsnes lensmannsdistrikt har ansvar for polititjenesten i Dyrøy, Sørreisa, Lenvik, Berg, Torsken og 
Tranøy kommuner, med omtrent 19.600 innbyggere.  Lensmannsdistriktet betegnes som en 
Geografisk driftsenhet (GDE) og har sitt kontor på Finnsnes. Det leveres heldøgns vakt- og 
beredskapstjeneste i tillegg til ulike servicefunksjoner. 
 
Åpningstid og sted 

Finnsnes lensmannskontor  

 0800 -1430  mandag, tirsdag, onsdag og fredag 
 0800-1800    torsdag 

Tjenestetilbud 

 Passutstedelse og dokumenter for utlendinger (timebestilling) 
 Sivil rettspleie (forliksråd, samt namsmann inkludert gjeldsordning) 
 Hittegods 
 Dødsfallsmeldinger (herunder veiledning arv og skifte) 
 Mottak og videre-ekspedering av forvaltningsoppgaver(våpen, kjøresedler, utlending m.m.) 
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 Politi: Politipatruljer, etterforskere, forebygging og etterretning. 
 UP: En patrulje stedsplassert ved lensmannskontoret 
 Påtalemyndigheten: Tre påtalejurister stedsplassert på Finnsnes. 

Kunnskapsgrunnlag 

Tverretatlig kartlegging og analyse er sentralt for å sikre et kunnskapsbasert grunnlag for målrettet 
samarbeid med lokalsamfunnet. Analyser av lokale kriminalitetsområder er viktig og politirådet skal 
bidra til felles kunnskapsdeling som gir et felles kunnskapsgrunnlag for samarbeidet. Både kommune 
og politi skal ta i bruk teknologi og prioritere aktiviteter som skal sikre kriminalitetsforebyggende 
tilstedeværelse på digitale plattformer og digitale møteplasser. 

Det anbefales at kommunen gjennomfører "ungdataundersøkelse" jevnlig. 

Forpliktelser 

Kommunen og politiet forplikter seg til å følge opp de beslutninger som politirådet fatter. 
Beslutninger må fattes som konsensusvedtak. Partene binder ellers bare sin egen organisasjon i 
forhold til tiltak. Tiltak og aktiviteter må samordnes på best mulig måte for å øke kvaliteten på 
trygghetsskapende og kriminalitetsforebyggende oppgaver. 

Ved årets slutt skal politirådet evaluere effekten av iverksatte tiltak opp mot avdekkede 
kriminalitetsutfordringer og tiltak iverksatt innen beredskap og samfunnssikkerhet.  Eventuelle 
læringspunkter videreføres til neste års arbeid.  
 

Gyldighet: 

Avtalen revideres hvert annet år.  

Dyrøy kommune viderefører ordningen med felles politiråd med Sørreisa kommune. 

 

Denne avtalen gjelder for perioden __________       -      ______________ 

 

 

 

Sted og dato 

 

________________________________                      ____________________________________ 

Ordfører              Lensmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: D41 

Saksmappe: 2017/1014 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 14.06.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Oppnevning av nytt medlem i bevaringsgruppen 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 43/18 21.06.2018 
Kommunestyret 57/18 11.10.2018 
   

 

Vedlegg 
1 Ad. utmelding av bevaringsplangruppen 

 

Saksopplysninger 
Skriv av 21.09.2017 fra Robert Chruickshank til kirkevergen i Sørreisa og Dyrøy: 
«Vil med dette melde meg ut av bevaringsgruppen – gravlund.» 
 
Vedlagt skriv av 14.06.2018 fra Den norske kirke Dyrøy kirkelige fellesråd v/kirkeverge Rachel 
Vangen Hoholm. 
 

Administrasjonens vurdering 
Robert Chruickshank har fratrådt bevaringsgruppen – gravlund. Det må velges nytt medlem. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
Oppnevning av nytt medlem i bevaringsgruppen 
 
Behandling i Kommunestyret – 21.06.2018:  
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Forslag til vedtak Marit Alvig Espenes (AP): 
 
 
Saken utsettes til neste møte.  
 
 
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 21.06.2018  
 
Saken utsettes til neste møte.  
 

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

Arkiv: 014 

Saksmappe: 2018/11 

Saksbehandler: Marlin Antonsen 

Dato: 14.09.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Kommune- og fylkestingsvalg 2019 - fastsetting av valgdager 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 58/18 11.10.2018 

 

Vedlegg 
1 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkesting(622610)(1) 

 

Saksopplysninger 
I sak 63/16 fattet kommunestyret i Dyrøy følgende vedtak:  

 
Vedtak i Kommunestyret - 15.12.2016  
 
1.  a) Formannskapet velges som valgstyre.  
  b) Ordfører er leder av valgstyret.  

c) Kommunestyret delegerer til valgstyret å oppnevne stemmestyrer.  
 
Vedtaket gjelder for stortings- og sametingsvalget 2017 og for fylkestings- og 
kommunestyrevalget 2019.  

 
Valgdag 
 
Valgdagen for fylkestings- og kommunestyrevalget i 2019 er i statsråd fastsatt til mandag 
9.september 2019. I henhold til valglovens § 9-2 kan kommunestyret selv, med tilslutning fra 
minst 1/3 av medlemmene, vedta at det på et eller flere steder i kommunen skal holdes valg også 
søndagen før den offisielle valgdagen.  
 
Vedtaket skal treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes.  
 
I Dyrøy har det vært tradisjon å holde valgting også på søndag. 
 

Administrasjonens vurdering 
Det vurderes hensiktsmessig å ha valgting søndag også for høy deltakelse, samt best mulig 
tilrettelegging for velgere i Dyrøy.  

Rådmannens forslag til vedtak: 
I henhold til Valglovens § 9-2 avholdes valgting i Dyrøy også søndag 8.september 2019.  
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Ordførers innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Sissel Lian 
22 24 68 89 

Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 

Valgloven § 9-2 (1) lyder:  

"Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag." 

 

I statsråd 16. mars 2018 er valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget fastsatt til 

mandag 9. september 2019.  

 

Hvert enkelt kommunestyre kan – i medhold av valgloven § 9-2 (2) – bestemme at det i 

vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 8. september 2019.  

 

Departementet vil i løpet av våren fastsette forskrifter for gjennomføring av kommunestyre- 

og fylkestingsvalget 2019 for kommuner og fylkeskommuner som er berørt av 

grenseendringer. Disse kommunene og fylkeskommunene skal gjennomføre valg som om 

sammenslåinger, deling og grensejusteringer er gjennomført. Departementet vil 

forskriftsfeste at fellesnemnda får myndighet til å bestemme om det skal avholdes valg også 

på søndagen.  

  

 

Med hilsen 

 

 

Siri Dolven (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Sissel Lian 

seniorrådgiver 

 

Departementene 

Fylkesmennene 

Fylkeskommunene 

Kommunene 

Registrerte politiske partier 

Stortinget 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

18/584-8 

Dato 

16. mars 2018 
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Side 2 
 

Kopi: Valgdirektoratet 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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