
 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalg 
Møtested: Møterom 2, Kommunehuset 
Dato: 29.10.2018 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
 
 
NB! Fra kl.12:00 vil det være presentasjon av Ung Data undersøkelsen i Nordavindshagen. 
Oppvekst- og omsorgsutvalget deltar her.  
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
Saksnr 

PS 23/18 Godkjenning av møteprotokoll 4.september  2018/51 

PS 24/18 Referatsaker   

RS 22/18 Rådmannen orienterer fra enhetene   

RS 23/18 Signert avtale Dyrøy  2018/441 

RS 24/18 sak til OpOm  2018/88 

RS 25/18 Arbeid rettet mot integrering X 2017/1149 

RS 26/18 KoRus presenterer Ung Data undersøkelsen / 
Nordavindshagen kl.12:00 

  

PS 25/18 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017-2018 X 2018/977 

PS 26/18 Forslag om møtegodtgjørelse for 
medlemmer i Ungdomsrådet 

 2018/715 

PS 27/18 Påvirkbare inntekter  2018/1011 
 
 
 
 
 
ordfører/utvalgsleder 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/51 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 23.10.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning av møteprotokoll 4.september 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 23/18 29.10.2018 
   

 

 

Saksopplysninger 
Møteprotokollen er tilgjengelig på kommunens hjemmeside:  
https://www.dyroy.kommune.no/opom-moeteprotokoll-oppvekst-og-omsorgsutvalget-4-9-
18.6160204-43614.html  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Møteprotokollen av 4.9.18 godkjennes.  

Utvalgsleders innstilling: 
 
 

  
  
Kjell-Jostein Lillegård Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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PS 24/18 Referatsaker

RS 22/18 Rådmannen orienterer fra enhetene
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Fra: Arnfinn Andersen (arnfinn.andersen@uit.no)
Sendt: 28.08.2018 12:53:20
Til: Karl Johan Olsen
Kopi: May-Wenche Undheim

Emne: VS: Signert avtale Dyrøy
Vedlegg: Signert samarbeidsavtale mellom Dyrøy kommune og Helsefak 2018_2868.pdf
Signert avtale til din orientering
Arnfinn
 

Fra: Tove‐Beate Engum 
Sendt: 28. august 2018 10:22
Til: Arnfinn Andersen <arnfinn.andersen@uit.no>
Emne: Signert avtale Dyrøy
 
Vedlagt avtale Dyrøy.
 
Tove
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19.10.18 Dyrøy ungdomsråd  Marthe Wilhelmsen 
 Sekretær  Ungdomskoordinator 

Referat ungdomsrådmøte 22.02.18 
 

Tilstede: Markus Haraldsvik, Estine Haraldsvik, Natthanan Saengtapun, Benedicte Johanne 

Kristiansen, Helene Sofie Jensen, Oda R. Olsen, Veronje Johansen. 

Meldt forfall: Marte R.Olsen, Trine Cruickshank  

Møtedato:   17.10.18   Dato: Brøstadbotn 02.10.18 

Møtetidspunkt:   16.30-18.00 

Møtelokale:  Nordavindshagen 

 

 

Dagsorden: 

 

 

Sak 25/2018 

Godkjenning av innkalling 

Forslag til vedtak: Godkjent  

Gjennom snap sendt ut i morges fikk 3 nye fanget opp innkallingen og deltok på møtet.  

 

 

Sak 26/2018   

Godkjenning av protokoll fra styremøte Ungdomsrådsmøte 03.09.18.  

Forslag til vedtak:Godkjent  

 

 

Sak 23/2018 

 Valg 

Det må gjennomføres valg. Leder for 1 år, nestleder for 2 år, 3 medlemmer for 1 år og flere vara for 1 

år. 

 

Valget ble gjennomført annonymt.  

 

Leder: Oda R. Olsen 1 år  

 

Nestleder: Markus Falk Haraldsvik 2 år 

 

Medlem: Trine Cruickshank 1 år  

Medlem: Marte Olsen 1 år  

Medlem: Helene Sofie Jensen 1 år  

 

Vara: Veronje Johansen 1 år  

Vara: Estine Haraldsvik 1 år  

Vara: Benedicte Johanne Kristiansen 1 år  

Vara: Natthanan Saengtapun 1 år 
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19.10.18 Dyrøy ungdomsråd  Marthe Wilhelmsen 
 Sekretær  Ungdomskoordinator 

Sak 24/2018 

 Logo til ungdomsrådet – gensere og t-skjorter   

 Forslag til vedtak: VOX logo på høyreside bryst og venstre arm. Ungdomsrådlogo på venstre 

bryst og rygg.  

 

Navn Størrelse 

Oda R. Olsen S 

Marte R. Olsen  XS 

Helene Sofie Jensen  M 

Veronje Johansen  XXS 

Benedicte Johanne Kristiansen  XS 

Natthanan Saengtapun  XS 

Estine Haraldsvik  XS 

Trine Cruickshank  XS 

Markus Falk Haraldsvik  S 

Marthe Wilhelmsen  S 

 

Marthe bestiller gensere 19.10.18. 

 

 

Sak 25/2018 

 Møtegodtgjørelse 

Sende inn forslag til politisk vedtak ang møtegodtgjørelse for ungdomsrådet.  

 

Forslag til vedtak:  

300 kr pr møte  

3500kr pr år for leder 

 

Forslag til vedtak: 

 Dyrøy ungdomsråd ønsker møtegodtgjørelse på lik linje som andre råd og utvalg i kommunen.  

 Dyrøy ungdomsråd ønsker en møtegodtgjørelse på 300kr pr møte for valgte medlemmer og 

3500kr i årlig godtgjørelse til leder.  

 

Vedtaket er enstemmig vedtatt.  

 

Marthe sender forslaget videre til OpOm for behandling.  

   

  

   

Eventuelt  

 

Foto kurset: 

 Foto kurset som var oppstartet i 2014, hva har skjedd med fotografiene, hvor er de å når skal 

dette fullføres?  

 

Etter samtale med skolen viser det seg at dette er i kulturplanen for Elvetun skole og administrasjonen 

på skolen arbeider med å få hengt opp fotografiene.  

 

Ungdommens Fylkesting Troms:  

 Dyrøy ungdomsråd kan sende 2 representanter.  

 Flere ønsker å dra på dette, da ble det avgjort gjennom anonymt stemming for hvem som skal 

dra.  

Markus Haraldsvik og Helene Sofie Jensen skal reise til Tromsø å delta på Ungdommens 
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19.10.18 Dyrøy ungdomsråd  Marthe Wilhelmsen 
 Sekretær  Ungdomskoordinator 

Fylkesting. Begge representantene ønsker å stille til valg for deltakelse i Ungdommens 

Fylkesting Troms. 

 

Juleball 2018:  

 Ungdomsrådet fremmer forslag om å arrangere juleball i desember.  

 Det er satt dato, 14.12.18. Ungdomsrådet er med å arrangere, det med rigging 13.12.18 samt 

rydding etter gjennomført juleball.  

 

 Det settes opp ulike aldersgrupper til ulike tidspunkt. Man inviterer andre ungdom på det 

juleballet som er for de eldste.  

 1-4 klasse fra kl 17.00-18.30  

 5-7 klasse fra kl 19.00-21.00 

 8 klasse – 3 VGS fra kl 21.00-23.30  

 

 Nordavindshagen er booket fra 13.12.18-15.12.18. Opprigging torsdag, arrangement fredag og 

nedrigging lørdag.  

 Det kjøres spilleliste fra spotify, discolys henges opp, det kuttes grønnsaker å dip, selges brus 

og popcorn.  

 Konkurranser? Leker? Fotograf?  Planleggingsmøte må organiseres.  

 

 

Orienteringssak:  

 

Det orienteres til Dyrøy Ungdomsråd at ny kulturleder er på plass. Hun har akkurat begynt i sin stilling 

og har mye å sette seg inn i men at vi ser det positivt å ha fått på plass flere som kan arrangere 

arrangement for barn og ungdom i Dyrøy kommune.  
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Fra: Marthe Johnsen Wilhelmsen (marthe.wilhelmsen@dyroy.kommune.no)
Sendt: 19.10.2018 14:19:08
Til: Kjell-Jostein Lillegård
Kopi: Karl Johan Olsen; Marit Alvig Espenes; Tore Uthaug

Emne: sak til OpOm 
Vedlegg: Referat ungdomsrådmøte 17.10.18.pdf
Hei. 

Ungdomsrådet hadde møte på onsdag som var og der ble det tatt opp møtegodtgjørelse for ungdomsrådet.
Ungdomsrådet vedtok følgende forslag enstemmig:
 
Dyrøy ungdomsråd ønsker møtegodtgjørelse på lik linje som andre råd og utvalg i kommunen.
Dyrøy ungdomsråd ønsker en møtegodtgjørelse på 300kr pr møte for valgte medlemmer og 3500kr i årlig
godtgjørelse til leder.

Legger ved protokoll fra møtet slik at dere kan lese. 

Jeg fant i noen kommunale dokumenter at eldrerådet og andre utvalg opererer med møtegodtgjørelse og ser at
det bør være likt for ungdommene som også bruker sin fritid på å være aktiv i ungdomsrådet samt være med å
arrangere aktivitet og trivsel for barn og ungdom i vår kommune. 

Jeg har også sjekket med andre ungdomsråd i nærliggende kommuner og de opererer med 300kr pr møte eller
prosent av ordførers møtegodtgjørelse. Møtegodtgjørelsen vil gjelde for de 5 valgte medlemmene når de møter
på møter, hvis de valgte blir forhindret til å møte kalles vara inn og mottar godtgjørelsen.
 
Vi har etter Dyrøy seminaret fått med oss nye medlemmer å pr i dag er det 9 aktive medlemmer i Ungdomsrådet. 

Til orientering har vi fått 30.000kr til aktiviteter for ungdom i Dyrøy – herunder kommer aktivitet som paintball,
gokartkjøring, bilcrossprøving, juleballet osv.
 
Ha en fin dag J
 
Mvh
 
Marthe Johnsen Wilhelmsen
Barne‐ og Ungdomsarbeider
Dyrøy Kommune
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RS 26/18 KoRus presenterer Ung Data undersøkelsen / 
Nordavindshagen kl.12:00



 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 082 

Saksmappe: 2018/715 

Saksbehandler: Merethe Kvalheim 

Dato: 23.10.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Forslag om møtegodtgjørelse for medlemmer i Ungdomsrådet 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 26/18 29.10.2018 

 

 

Saksopplysninger 
I forbindelse med ungdomsrådets møte den 17.10.2018, er det innkommet et forslag om at også 
ungdomsrådsmedlemmer kan motta møtegodtgjørelse. I vedtaket ønsker ungdomsrådet 
møtegodtgjørelse på lik linje med andre råd og utvalg i kommunen. Forslaget går ut på at 
medlemmer mottar kr. 300 pr. møte, leder for ungdomsrådet mottar kr. 3500 pr år, se vedlegg, 
sak 25/2018 og møtereferat datert 19.10.2018, Marthe Wilhelmsen, Ungdomskoordinator.  
 
Leder for kultur og fritid har vurdert forslaget og kommer med en endring. Alle 5 medlemmer 
inkludert leder får kr. 300 pr. møte og leder får kr. 400 som tillegg for arbeid som måtte 
gjennomføres i forkant av møte. Dersom leder ikke kan møte på avtalt møte, kan nestleder få tre 
inn som leder i møtet. Da vil nestleder kunne få tillegget på kr. 400.  
 
Budsjett for møtegodtgjørelse for 2019: 
 
Forslag til fordeling av møtegodtgjørelse 
Kr. 300 x 5 møter i året Kr. 1500 pr. medlem 
Kr. 1500 x 5 medlemmer Kr. 7500 totalt for 5 medlemmer 
Sum Kr. 9000  
+ ledertillegg kr. 400 x 5 møter Kr. 2000 
Sum totalt Kr. 11 000 

Tabell nr 1.  
 
 

Administrasjonens vurdering 
Dyrøy kommune har fastslått, seinest på Dyrøyseminaret 2018, at det skal satses på barn og unge 
i kommunen. Et tiltak er ungdomsrådet der ungdom selv får muligheter til å bestemme sine 
aktiviteter både i barn – og ungdomsarbeid, og i for hold til ungdomsklubben. I vårt tilfelle har 
ikke ungdom like vilkår som voksne som deltar i samfunnsaktuelle møter. Ungdomsrådet 
fremmet et ønske om at det innføres møtegodtgjørelse også for dem. På den måten vil 
ungdomsrådet få like vilkår som andre medlemmer i annet kommunalt råd og utvalg. 
Møtegodtgjørelsen kan gi motivasjon til styrket ungdomsrådsarbeid og fremme til at ytterlig 
ungdom kan tenke seg å jobbe i ungdomsrådet. Ungdom sin stemme skal høres, og det er av 
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betydning for den videre utvikling av ungdomsarbeid, at vi stimulere ungdom også med et bidrag 
til møtegodtgjørelse.    
 
Ungdomsarbeid har ikke stor økonomisk handlingskraft da deres årsbudsjett er pr. 22.10.2018 
ca. kr. 32 000. Som vi ser av årsbudsjettet vil ikke møtegodtgjørelsen kunne tas av dette 
budsjettet, da det ikke vil bli mye igjen til aktiviteter. Kultur ber om at det gis en ekstra 
bevilgning på kr. 11 000. Bevilgingen sees i sammenheng med satsing på barn og unge i 
kommunen.   
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1) Det innvilges et møtegodtgjørelses bidrag på totalt kr. 11 000 for 2019 etter 

fordelingsforslag i tabell nr. 1. Medlemmer gis en møtegodtgjørelse på kr. 300 pr. møte. 
Leder for ungdomsrådet gis en møtegodtgjørelse på kr. 300 pr. møte + tillegg kr. 400,- pr. 
møte. Nestleder mottar tillegget som stedfortreder i leders fravær.   

 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 

  
  
Kjell-Jostein Lillegård Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/1011 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 22.10.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Påvirkbare inntekter 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 27/18 29.10.2018 
   

 

Vedlegg 
1 Påvirkbare egeninntekter 

 

Saksopplysninger 
Endringer i påvirkbare inntekter har som utgangspunkt en generell stigning på 2.6%. Når det 
gjelder barnehagen er det tidligere vedtatt å beholde makspris, denne er ikke klar før 
statsbudsjettet er vedtatt. 
SFO, Kulturskolen og musikkbarnehage/kulturhage legges frem uten kommentarer. 
 
I forhold til Ramme 3, er det gjort noen korrigeringer utenom generell prisvekst. Eller fravær av 
sådanne. 
 

1. De to høyeste satsene på praktisk bistand økes ikke av hensyn til allerede høyt nivå. 
2. Løssalg lunsj prisen økes med mer enn 2.6%, til kroner 30,- for å nå opp til et selvkost-

nivå. 
Administrasjon og utkjøring av middager til hjemmeboende har hittil vært belastet pr. 
porsjon. Frekvens på utkjøring er redusert, i tillegg ansees ressursbruk på administrasjon 
som relativt lik, uavhengig av antall middagsporsjoner. Dette innebærer ajourhold av 
bestillingslister, ukentlige bestillinger, kontakt med Dyrøymat for bestilling av spesielle 
behov osv. I tillegg kommer sortering av matporsjoner og utkjøring. 
 

3. Trygghetsalarmer. Disse har hittil vært priset i to kategorier. I denne tjenesten inngår 
også administrering av alarmene som en vesentlig bruk av ressurser. Herunder bestilling, 
oversending av informasjon, montering, kontroll og nedmontering når behovet opphører. 
Nabokommune Sørreisa opererer med èn pris (333,-) for begge typer.  
Dyrøy kommune betaler kr 273,-/alarm/mnd, uansett analog eller digital. Kommunen bør 
og vil for fremtiden gå over på en heldigital løsning «I care mobile». Løsningen vil koste 
det samme, men være tilpasset moderne krav. 
 

Administrasjonens vurdering 
Generell prisøkning på 2.6% er akseptabelt. I forhold til administrasjon og utkjøring av middager 
vil en månedlig betaling på kr 200,- pr abonnent, oppleves som mer rettferdig for den enkelte. 
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Dette fordi utkjøring, avstander eller antall porsjoner ikke er avgjørende faktorer, men derimot 
den organisatoriske delen av dette.  
 
Trygghetsalarmene er nå i utgangspunktet priset likt fra leverandør. Linjeleverandører kommer 
til å legge ned kopperlinjene, dermed vil overgang til mobilnett-baserte alarmer være total innen 
kort tid. I tillegg må kommunen belage seg på å gå over til hel digital løsning. Prising av 
tjenesten kan med fordel foregå ut i fra en takst. Vi ligger fortsatt litt under nabokommunen med 
foreslått takst. 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Regulerte priser vedtas i henhold til vedlagte tabeller. 
 
 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 

  
  
Kjell-Jostein Lillegård Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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 pr. mnd  pr. mnd

Bh.plass Matpenger Sum Bhg.plass Matpenger Sum (kr)
1257 (1180) 128(128) 1385 1291 128 1419
1571 (1471) 160 (160) 1731 1614,5 160 1774,5
1886 (1769) 192 (192) 2078 1937,4 192 2129,4
2514 (2359) 256 (256) 2770 2583,2 256 2839,2
2910 (2730) 320 (320) 3230 2990 320 3310

190 (180) 15 (15) 205 210 15 225
Sats for beregning av deltid: 8% tillegg på makspris. 3229,-

 pr. mnd  pr. mnd
1270 (1142) 1303,-
1853 (1712) 1901,-
2660 (2501) 2729,-

Elevkontigent pr.semester  pr. mnd  pr. mnd
1524 (1480) 1564,-
2670 (2592) 2739,-
3815 (3704) 3914,-
4957 (4813) 5086,-

 pr. mnd  pr. mnd
385 (374) 395,-
385 (374) 395,-

400 400,-

Tjenester fra Dyrøy omsorgssenter
Praktisk bistand/opplæring
Abbonnementspris pr mnd

Musikkbarnehage/kulturhage

Musikkbarnehage (førskole)
Kulturhagen 1. og 2. klasse 
Instrumentleie 

Pr. barn/halvår

En elev/en type undervisning
To elever/to typer undervisning
Tre elever/tre typer undervisning
Fier elever/fire typer undervisning
Søskenmoderasjon 30% videreføres

4 (80%)

Kulturskolen

2018

Skolefritidsordninga
Inntil 10 timer
Inntil 20 timer
Inntil 28 timer

5 (100%)
Salg av dagplasser pr dag

2019
Barnehagesatser

2 dager (40%)
2 og 3 (50%)
3 (60%)
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200 (186) 205,-
830 (824) 851,-
1345 (1339) 1382,-
1860 (1854) 1860,-
2375 (2369) 2375,-

døgn døgn
160 160

80 80

stk stk
20,- 30,-
114 (95) 117,-
74 (62) 76,-
21 (16) 200,- /mnd
183 (150) 188,-

Mnd Mnd
428 (357) 439,-
326 (272) 330,-
308 (293) 330,-

Pr gang Pr gang
134,- 147,-

Trygghetsalarm
Spesial trygghetsalarm (sim)

Dagtilbud hjemmeboende
Opphold, måltider og transport

Tøyvask

Reguleres av gjeldende forskrift
Korttidsopphold
Dag- og nattopphold

Salg
Lunsj
Middag (oms.senter m. kaffe+)
1/2 porsjon
Utkjøring, sortering, administrasjon
Full kost

Vask/Trygghetsalarm

Korttidsopphold

Inntil 2G
2G-3G
3G-4G
4G-5G

5G og over

Husstandens samlede inntekt
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