
 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset 
Dato: 18.12.2018 
Tidspunkt: 10:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
 
 
Klokken 14:30 blir det enkel bespisning og samvær i Nordavindshagen i forbindelse med 
utdeling av æresbevisning til ansatte.
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PS 60/18 Referatsaker   

RS 21/18 Rådmannen orienterer   
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PS 62/18 Nasjonale satsinger – Realfagskommune og 
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Sørøst Norge 

 2018/891 

PS 64/18 Søknad om skjenkebevilling - Jæger 
Adventure Camp A/S 
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PS 65/18 Budsjettregulering I/2018  2018/960 

PS 66/18 Budsjett 2019 - Nordavind Utvikling KF  2018/960 
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investeringsbudsjett 
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 2018/652 

PS 73/18 Budsjett 2019 / Økonomiplan 2019-2022  2018/771 

PS 74/18 Søknad om fritak fra verv  2018/84 

PS 75/18 Møteplan 2019  2017/1056 

PS 76/18 Behandling av innsigelser og merknader til 
kommuneplanens arealdel 

 2018/317 

PS 77/18 Vertskommunesamarbeid - felles NAV 
kontor Salangen 

 2017/1139 

PS 78/18 Rullering anleggsplan  2018/1152 

PS 79/18 Retningslinjer for bruk av næringsfondet  2018/1112 
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PS 80/18 Politisk behandling Hovedplan vann Dyrøy 
kommune 2018 - 2022 

 2018/125 

PS 81/18 Planstrategi 2018  2018/611 

PS 82/18 Etablering av minnelund ved gravplassene i 
Dyrøy – plassering og anordning 

 2018/986 

PS 83/18 Vertskommunesamarbeid om 
interkommunal beredskapsordning i 
barnevernet 

 2018/148 

PS 84/18 Søknad om midler til arbeid med 
Kulturminneplan for Dyrøy 
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 Interpellasjon   

FO 2/18 Interpellasjon - Har Dyrøy kommune en 
fungerende boligpolitikk? 

 2018/1150 
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 2018/1151 

 
 
 
 
 
ordfører/utvalgsleder 

3



 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/51 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 11.12.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning av møteprotokoll 11.10.18 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 59/18 18.12.2018 

 

 

Saksopplysninger 
Møteprotokollen fra møte i kommunestyret 11. oktober 2018 er tilgjengelig elektronisk på 
kommunens nettside: 
https://www.dyroy.kommune.no/getfile.php/4306026.296.sp7mt7imlbbqun/KS_Protokoll_18101
1.pdf  

Rådmannens forslag til vedtak: 
Møteprotokollen av 11.10.18 godkjennes. 

Ordførers innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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PS 60/18 Referatsaker /

RS 21/18 Rådmannen orienterer /



 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 233 

Saksmappe: 2017/1103 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 18.10.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Nasjonale satsinger – Realfagskommune og Inkluderende barnehage- og 
skolemiljø 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 98/18 25.10.2018 
Kommunestyret 62/18 18.12.2018 

 

Vedlegg 
1  Søknad fra Dyrøy kommune om deltagelse i realfagsatsningen 
2  Kartlegging av status i deltagerkommunene i regionen som grunnlag for satsningen 

 

Saksopplysninger 
Dyrøy kommune er tatt opp i to store nasjonale satsinger fra Utdanningsdirektoratet sammen 
med våre samarbeidskommuner i regionen, Region Indre Midt-Troms (RIMT); Salangen, 
Lavangen, Bardu og Målselv. Det er nasjonal satsing på Realfag og Inkluderende barnehage og 
skolemiljø (IBS). Satsingene er sentrale i arbeidet med implementering av ny rammeplan og 
lærerplaner. Kompetansehevingen skal over tid resultere i endret praksis hos ansatte og øke 
kvalitet i arbeidet i kommunene. 
 
Nordavind Utvikling har fått i oppdrag av Rådmannen å koordinere satsingene i Dyrøy, herunder 
administrasjon, innkalling til møter, søknader, kommunikasjon og saksbehandling. Det er 
etablert to arbeidsgrupper, ei på realfag og ei på IBS. Begge arbeidsgruppene har deltatt på de 
nasjonale oppstartssamlingene, IBS i april og Realfag i mai. IBS skal gå over 5 semester (2 ½ 
år), mens Realfag skal gå over 3 semestre (1 ½ år). 
 
I Dyrøy ser vi det hensiktsmessig å se de nasjonale satsingene i sammenheng. I praksis betyr det 
at noe arbeid vil foregå felles, mens andre mer spesifikke deler vil foregå i de to gruppene. I høst 
skal en arbeide med kartlegge og erkjenne ståsted i barnehage og skole, både i forhold til realfag 
og miljø. Ut fra analysearbeidet vil vi bedre kunne si hva og hvilke områder som skal vektlegges 
i arbeidet. Kommunen skal utarbeide en plan for begge satsingene hvor utviklingsområder skal 
beskrives.  
 
29. august ble det gjennomført en felles oppstartssamling der alle ansatte i Dyrøy barnehage og 
på Elvetun skole deltok. Alle naturlige samarbeidsparter ble invitert; vaktmestre, renhold, PPT, 
helsesøster, barnevern m.fl. Ordfører og rådmann deltok også. I tillegg til at arbeidsgruppene 
hadde ansvaret for innhold og det faglige opplegget, var Vitensenteret i Tromsø delaktig i å 
gjennomføre kvelden. Utdanningsdirektoratet stiller krav om ei felles oppstartssamling for 
ansatte på IBS, mens Dyrøy kommune har valgt å koble begge de nasjonale satsingene der en ser 
gode sammenhenger.   
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 Realfagskommune 

Målet med satsingen i realfagskommune er at barn og unge skal bli enda bedre i naturfag og 
matematikk. 
 
For å kunne søke om å bli realfagskommune, er det gjennomført en regional analyse av status for 
arbeidet med realfag i barnehager og skoler. Denne gjelder altså alle fem kommunene (se 
vedlegg). Videre skal Dyrøy utarbeide mål for arbeidet med realfag med utgangspunkt i analysen 
og kunnskap om lokale forhold og behov. Målene skal gjelde for både barnehage og grunnskole. 
 
Kommuner som har fått tilskudd som realfagskommune må: 

 utvikle en lokal realfagsstrategi med politisk forankring 

 etablere og koordinere lokale nettverk for barnehage- og grunnskolelærere 

 legge til rette for at deltagerne i nettverkene skal spre kunnskap og erfaringer til kolleger 
på egen arbeidsplass 

 delta på felles fagsamlinger i regi av Utdanningsdirektoratet 

 rapportere på bruken av midler ved utgangen av 2018 

 rapportere på resultater knyttet til mål og innsatsområder i den lokale realfagsstrategien, 
ved utgangen av 2018 

Dyrøy har fått tildelt kr 272 000,- for deltakelse for  hele perioden.  

 

 Inkluderende barnehage- og skolemiljø. 

Utdanningsdirektoratet igangsatte denne satsingene i 2016 og Dyrøy er kommet med i pulje 3. 
Deltakelsen går fra 010818 – 3112 20, altså fem semestre. Målet er å styrke barnehagers, skolers 
og eiers kompetanse for å fremme trygge miljøer og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og 
andre krenkelser. Det er ei forventning om ei varig praksisendring og ei kompetanseutvikling for 
de kommunene som deltar. 
 

Når en kommune blir tatt opp i programmet, forutsetter dette at det foregår et systematisk 
utviklingsarbeid i barehager og skoler i den enkelte kommune, at kommunen er med i et 
regionalt nettverk og deltar på nasjonale og regionale samlinger. Det å skape et inkluderende 
barnehage- og skolemiljø er sentralt i arbeidet med å implementere ny rammeplan og læreplan.  
 
Videre er det ei forutsetning at det tilsettes det en lokal ressurs person.  Denne prosessen ble i 
gangsatt i vår med utlysning og tilsetning. May Elin Hals er tilsatt i 40 % stilling som lokal 
ressursperson for Inkulderede barnehage og skolemiljø. 
Kommuner som blir tatt opp i satsingen får tildelt midler fra Utdanningsdirektoratet og det 
forutsettes at kommunen bevilger egne midler. Dyrøy har fått tildelt kr 520 000,- for hele 
perioden.  
 

 Økonomi 

I både Realfagssatsingen og IBS, forutsettes det at kommunene innvilger nødvendig økonomi for 
gjennomføring. For realfagssatsingen vil dette berøre 2018 og 2019, mens det vil være over tre år 
for Inkluderende barnehage og skolemiljø, altså 2018 – 2020. 
For å synliggjøre utgiftene er det satt opp et enkelt regneark, der en stipulerer økonomi. Her 
legges det også inn inntekter. Det vil være mulig å søke flere eksterne midler i løpet av perioden. 
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Nordavind Utvikling har, sammen med arbeidsgruppene, sendt tre søknader. Fra SalMar 
Kulturfond er det søkt og fått innvilget kr. 12 500,- for Dyrøy barnehage og kr. 12 500,- for 
Elvetun skole fra. Utdanningsdirektoratet har utlyst realfagsmidler for barnehager. Der har 
Nordavind Utvikling, på vegne av Dyrøy kommune, søkt om kr 358 503,- Dette er utstyr til lek 
og læring i barnehage knyttet til realfag. Søknaden vil bli behandlet i september.  
Økonomisk oversikt, stipulert

Inntekter, kommet fra; Realfag Kommentar IBS Kommentar
Udir, tildeling -272 000 perioden 010818-311219, 3 semester -520 000 perioden 010818-311220, 5 semester
Søknad tildeling SalMar Kulturfond -12 500 Søkt om kr 25 000 -12 500 Søkt om kr 25 000
Refkrav reise samling Gardermoen 7.-8. mai -12 699 Dyrøy kommune søker ref.krav. 
Søknad midler realfag Udir - Barnehage Søkt om kr 358 503 til Utdanningsdirektoratet.

Inntekter -297 199 -532 500

Utgifter til følgende; 
40 % stilling, ressursperson IBS 891 100
10 % stilling, ressursperson Realfag 133 665
15 % koordinering Realfag og 15 % IBS 200 498 334 163
Reiser nasjonale samlinger, 4 x 35 000 140 000 140 000
Lokale / regionale nettverk 60 000 60 000
Utstyr 100 000 100 000
Oppstartsamling 30 000 30 000
Uforutsette utgifter 100 000 100 000

Ugifter 764 163 1 655 263
466 964 1 122 763  

 

Administrasjonens vurdering 
Det er viktig at Dyrøy kommune jobber systematisk og langsiktig med kvalitet i oppvekst, både 
skole og barnehage. I kommuneplanens samfunnsdel er det slått fast at «Dyrøy skal være en 
kommune der barn og unge føler trygghet og trivsel slik at hver og en har mulighet til å utvikle- 
og utfordre seg.»  
 
I forslag til planstrategien står følgende; «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». 
Disse programmene vil kunne bidra til å oppnå målsetningene i det kommunale planverket. 
 
Videre er det en styrke at en ser sammenhenger mellom barnehage og skole i den nye 
rammeplanen og nye læreplaner. Parallelt med disse nasjonale satsingene, bygges det også opp 
egne kompetanseprogram i regionen med universitet i Tromsø. 
 
Kvalitet i barnehage og skole er avgjørende for framtida, både i forhold til rekruttering av nye 
ansatte, men også valg unge familier gjør i forhold til hvor de vil bosette seg. For å nå mål og gi 
barnehage og skole nødvendig kvalitet både i innhold og fysisk tilrettelegging, må det investeres 
økonomi.  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret slutter seg til de nasjonale satsingene på Realfag og Inkluderende 

barnehage og skolemiljø som Dyrøy kommune er kommet med i.  
2. Kommunens egenandel på kr: 1 589 726 i prosjektperioden frem til 31.12.2020 

innarbeides i budsjettet for 2019 med kr. 800 000,- og kr. 789 726,- for 2020. 
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Ordførers innstilling: 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret slutter seg til de nasjonale satsingene på Realfag og Inkluderende 

barnehage og skolemiljø som Dyrøy kommune er kommet med i.  
1. Kommunens egenandel på kr: 1 589 726 i prosjektperioden frem til 31.12.2020 

innarbeides i budsjettet for 2019 med kr. 800 000,- og kr. 789 726,- for 2020. 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
Nasjonale satsinger – Realfagskommune og Inkluderende barnehage- 
og skolemiljø 
 
Behandling i Formannskapet – 25.10.2018:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 25.10.2018  
 
1.Kommunestyret slutter seg til de nasjonale satsingene på Realfag og Inkluderende barnehage og 
skolemiljø som Dyrøy kommune er kommet med i.  
2.Kommunens egenandel på kr: 1 589 726 i prosjektperioden frem til 31.12.2020 innarbeides i budsjettet 
for 2019 med kr. 800 000,- og kr. 789 726,- for 2020. 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Søknadsskjema - Realfagskommuner i pulje 4

Kommune*

Målselv

Fylke*

Troms

Organisasjonsnummer*

972418005

Søkerkommunens e-post*

postmottak@malselv.kommune.no

Kontaktpersonens navn*

Tove Fedje

Kontaktpersonens stilling*

Utviklingsveileder og regionkontakt
desentralisert kompetanseutvikling

Kontaktpersons e-post*

tove.fedje@malselv.kommune.no

Kontaktpersonens telefonnummer*

99105090

* Alle felt merket med stjerne må fylles ut

Kort begrunnelse for søknaden
Region Indre Midt Troms (RIMT) består av kommunene Målselv, Bardu, Lavangen, Salangen og
Dyrøy. Region Indre Midt Troms er en barnehage- skoleregion som samarbeider om å skape gode
og inkluderende barnehage- og skolemiljøer for barn og unge. Arbeides ledes av regionkontakt for
barnehage og for skole samt ressurspersoner i deltidsstillinger. RIMT har til sammen 17 barnehager og
14 skoler. Det er til sammen 1777 grunnskoleelever i de fem kommunene. Vi har arbeidet systematisk
med kompetanseutvikling av de ansatte i skolen de siste årene: Gjennom deltagelse i pulje 1 i VFL,
implementering av LP-analysemodellen, Ny GIV og skolebasert kompetanseutvikling i UIU har skolene
beveget ser mer og mer i retning av å bli lærende skoler. Vi er på ingen måte i mål, men alle skolene
har tatt kollektive arbeidsmetoder i bruk og en større del av fellestiden til personalet handler nå om
pedagogiske problemstillinger. Barnehagene har blitt en del av regionen og har de siste årene deltatt
sammen med skolen på kompetanseutvikling på begrepsopplæring. De to siste årene var vi vært i den
nasjonale satsningen «Språkløyper» og deltatt som Språkkommuner i pulje 1. I språkkommunearbeidet
har vi etablert samme struktur for læring i barnehagene som vi har i skolene; - Alle enheter har
utviklingsgrupper som består av ledere og utvalgte ressurspersoner som har som oppgave å støtte leder
i å lede arbeidet i organisasjonen (barnehage- og skolebasertkompetanseutvikling) - Vi har etablert
flere nettverk: for utviklingsgruppene, for utvalgte pedagoger som leder arbeidet med f.eks. overgangen
mellom barnehage og skole etc. - Felles ledernettverk for barnehage og skole som arbeider med
rammeplan og læreplan. Målet er å legge til rette for å se sammenhengene mellombarnehage og skole
og utvikle en felles kultur som arbeider mot samme mål - Ansatte fra PPT deltar sammen med oss i
arbeidet i nettverkene - Barnehage- og skoleeier er tettere på arbeidet - Vi har lærerspesialister i norsk
og realfag som støtter arbeidet ute på skolene og bidrar med spredning av sin kompetanse i nettverkene.

Målsettinger for videre arbeid med realfag i kommunen. (Hentes fra Analyseverktøy
for status for arbeid med realfagene i kommunen).
Målsettingene våre for videre arbeid med realfag er: - Å bruke den språklige kompetansen personalet
har tilegnet seg inn i arbeidet med fagområdene i rammeplanen i barnehagen og i arbeidet med
realfagene i skolen. Det er viktig for oss å fortsette arbeide med utgangspunkt i språkets betydning
for å gjøre erfaringer med realfag i barnehagen og lære realfag i skolen. - Barnehagen skal legge til
rette for at barna tidlig får erfaringer med realfag. Arbeidsmetodene som velges må ha en utforskende
tilnærming og undringen må stå i sentrum. Språket er viktig å ivareta når en skal utforske og undre
seg over hvordan ting henger sammen. Målet er å stimulere til og vekke interesse for realfagene
allerede i barnehagen – og da er det viktig at alle bar får rikelig erfaring fra fagområdene som handler
om realfagene. - Begynneropplæringen i skolen skal ha fokus mot å utvikle gode språklige ferdigheter
i arbeidet med realfagene. Samtale, lesing og skriving må skje på fagenes premisser. Målet er å
utvikle ferdighetene og fagkunnskapen hos elevene. Praktisk og utforskende matematikkopplæring må
kombineres med matematiske samtaler hvor en opptatt av prosessen og ikke av riktig/galt svar. Målet
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er å utvikle forståelse i realfagene. - I den fortsettende læringen på barnetrinnet og på ungdomsskolen
må opplæringen preges av at opplæringen er praktisk, variert og relevant. Elevene må få være aktive i
fagene, få undre seg, utforske, prøve ut etc. - Å arbeide med realfagene i tett sammenheng med arbeidet
med læreplanfornyelsen i skolen. Arbeidet må starte med den overordnede delen hvor vi må arbeide
med verdigrunnlaget, med prinsipper for læring, utvikling og danning og med prinsipper for skolens
praksis. Målet er at vi gjennom disse prosessene øker de ansatte kompetanse slik at alle erkjenner at
en må integrere det sosiale arbeidet i det faglige arbeidet – og at dette kan gjøres gjennom varierte,
relevante og praktiske arbeidsmetoder hvor språk og fagkunnskap går «hånd-i-hånd».

Kort orientering om plan for organisering og innhold i lokalt realfagsnettverk
Vi er i en prosess hvor vi arbeider grundig med å analysere skolens resultater/data. Vi tar utgangspunkt
i kartleggingene på de laveste trinnene, på nasjonale prøver og elevundersøkelsen. Vi sammenstiller
resultatene og ser etter sammenhenger. Dette gjøres i prosess med alle ansatte som en del av det
å avklare ståsted før vi går i gang med videre kompetanseutvikling dvs. HVOR ER VI og HVOR
SKAL VI? Det foregår mye læring i disse prosessene og flere erkjenner at skolens data ikke er gode
nok at praksis må endres. Kompetanseheving av ansatte må til for å endre praksis – og denne
kompetansehevingen foregår i nettverkene og i mellomarbeidene. Vi gjennomfører alle nettverk
etter modellen FØR – UNDER – ETTER hvor målet er at det alltid skal sendes ut forberedelse før
nettverkene – og deltakerne skal ta hjem etterarbeid etter nettverkene. Mellomarbeidet på den enkelte
enhet må støttes av lærerspesialistene og ressurspersonene som er ansatt i regionen. Vi må tett på
praksis ute i klasserommene. Dette kan gjøres med felles planlegging, gjennomføring og evaluering av
undervisningen. Ledelsen og utviklingsgruppene må eie og lede arbeidet.

Navn på samarbeidende kommuner om nettverksarbeid
Målselv samarbeider med fire andre kommuner I et regionssamarbeid for barnehage- og skole. Dette
er beskrevet I innledningen I søknaden. Vi har flere nettverk sammen og deler på utviklingsveileder og
ressurspersoner som arbeider I skole og barnehage.

Andre opplysninger som er relevante for søknaden
Vi har sendt inn et felles analyseskjema for alle de fem kommunene. Vi samarbeider om mye og
resultatmessig skiller ingen av kommunene seg ut. Vi har de samme utfordringer I realfagene og ønsker
å arbeide med å løse disse I fellesskap.
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Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i de fem 
kommunene/regionen 
Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. 
 
Analyseverktøy for realfagene i kommunen er et refleksjons- og prosessverktøy som kommunen skal 
benytte som utgangspunkt for søknaden. Ved å sammenstille datagrunnlag, vurderinger av egne 
rammebetingelser og kompetanse skal analysen bidra til en forståelse av kommunens 
forbedringspotensial og konkrete utviklingsområder innenfor realfag. Med realfag menes 
barnehagens arbeid med fagområdene «Antall, rom og form» og «Natur, miljø og teknikk», og fagene 
matematikk og naturfag i grunnskolen. På grunnlag av analysen skal kommunen sette opp mål for 
ønsket fremgang på de områdene der kommunen har avdekket særlige svakheter, eller på områder 
der kommuner med gode resultater ønsker ytterligere forbedring. 
 
Analyseverktøyet består av fire deler (A-D) som samlet skal gi et bilde av kommunens vurdering av 
dagens situasjon for realfagene i kommunen og målsettinger for satsingen:  

 
 

A 

Resultater og 
vurderinger av 

rammebetingelser, 
kompetanse og egne 

satsinger 

B 

Kommune-
representanter 

vurderer kommunen 
opp mot "tegn på 

god praksis" 

C 

Samlet vurdering av 
dagens situasjon i 

kommunen 

 

 

D 

Konklusjoner og 
målsettinger for 

videre arbeid med 
realfag i kommunen 
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A. Resultater og vurderinger av rammebetingelser, kompetanse og egne 
satsinger 

Kort oppsummering av de fem kommunenes resultater og vurderinger av rammebetingelser, 
kompetanse og egne satsinger. Aktuelle data for vurderingen kan være: 
 
- Eksamensresultater på 10. trinn i matematikk og naturfag 
Eksamenskarakterene i de fem kommunene viser at vi må gjøre en innsats med realfagene. Arbeidet må 
starte allerede i barnehagene med at det legges til rette for at barna får flere erfaringer med realfagene 
og at flere blir motivert og interessert i å lære i disse fagene. 
 
- Resultater fra nasjonale prøver og kartleggingsprøver 
Mange elever på midten, for få elever på de høyeste nivåene og for mange på laveste nivå. 
Det er tendens til at flere og flere elever strever med fagene på mellomtrinnet allerede. Det kan synes 
som om begynneropplæringen blir for teoretisk og at algoritmer læres uten at forståelsen følger med. 
  
- Rammebetingelser for arbeidet med realfagene i kommunens barnehager og skoler 
Dette er et fagområde som det ikke har vært satset på tidligere her hos oss (alle fem kommunene). Både 
barnehage og skoler trenger en del nytt materiell som igjen vil bidra til (med kompetansepåfyll) at 
lærere tar varierte og praktiske arbeidsmetoder i bruk. Noen av tidlig innsatsmidlene må brukes i 
matematikk på de laveste trinnene. Det bør også opprettes kontakt med f.eks. det lokale næringslivet, 
ungt entreprenørskap etc. for å gjøre fagene mer attraktive og mer interessante for flere barn og elever.  
 
- Kompetanse i realfag hos ansatte i barnehage og grunnskole i kommunen 
En del lærere i skolen har tatt videreutdanning i matematikk og naturfag, men det er ikke fulgt opp at 
disse lærerne tar i bruk den nye kunnskapen i arbeidet med elevene. Ser vi noen endringer i 
læringsutbyttet hos elever som har lærere med ny videreutdanning i fagene eller fører ikke denne 
videreutdanningen til at elevene lærer mer? 
Pedagogene i barnehagene har ikke videreutdanning i fagområdene som handler om realfag.  

 
- Deltakelse i lokale, regionale og nasjonale satsinger 
Vi har hatt fokus på språk, lesing og skriving de siste fem årene. Vi er språkkommuner. Vi ønsker nå å 
arbeide grundig med realfagene, men ha kompetansen om språk, lesing og skriving med oss inn i dette 
arbeidet. Matematiske samtaler, utforskende samtaler samt problemløsning har mye språk i seg og er 
også viktig for å utvikle forståelse, se sammenhenger og fatte interesse i realfagene.  
Vi har gode strukturer og flere nettverk som vil videreføres inn i arbeidet med realfagene. 

 
- Dialog og samhandling i overgangen mellom barnehage og skole, mellom ulike trinn i grunnskolen, 

og mellom grunnskole og videregående opplæring 
Vi har arbeidet mye med overgangene i språkkommunearbeidet. Vi har også samarbeid med 
videregående skole om overgangen dit. I forbindelse med læreplanfornyelsen vil progresjon være veldig 
aktuelt og da vil naturlig overgangene mellom barnehage og skole bli aktuelt og mellom alle trinnene i 
grunnskolen. Vi er på jakt etter den røde tråden og sammenhengen i hele løpet.  
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B.  Kommunerepresentanter vurderer kommunen opp mot tegn på god praksis 

I denne analysen skal representanter for kommunen vurdere status: 

Grønn: Kommunens praksis er god 

Gul: Kommunens praksis må bli bedre 

Rød: Kommunens praksis må endres - tiltak er nødvendig  

For å krysse grønt bør kommunens praksis jevnt over være god, men ikke nødvendigvis perfekt. 

Vurderingen kan være et grunnlag for felles drøfting og analyse av tilstanden i egen kommune. Når 
vurderingen av kommunens praksis er gjennomført, bør resultatene oppsummeres. Oppsummeringen 
skal gi et bilde av hvordan den nåværende situasjonen i kommunen ser ut sammenliknet med ønsket 
situasjon. I oppsummeringen krysses det av på et felles skjema for en samlet vurdering fra 
representantene. 
 
Antall representanter: 
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Kommunen har utarbeidet en helhetlig plan for arbeid med realfag i barnehage og skole   X 

Kommunen har en plan for barnehagenes arbeid med fagområdet «Antall, rom og form»   X 

Kommunen har en plan for barnehagenes arbeid med fagområdet «Natur, miljø og 
teknikk» 

  X 

Kommunen har mål for matematikkopplæringen i skolen    X 

Kommunen har mål for naturfagsopplæringen i skolen   X 

Kommunen har tilstrekkelig kompetanse til å koordinere arbeidet med matematikk  X  

Kommunen har tilstrekkelig kompetanse til å koordinere arbeidet med naturfag  X  

Kommunen følger systematisk opp arbeid med realfag i barnehager og skoler     X 

Kommunen støtter systematisk ledelsens arbeid med utvikling av pedagogisk praksis i 
den enkelte barnehage og på den enkelte skole 

X   

Ansatte i barnehagene deltar i etter- og videreutdanning innenfor realfag   X 

Lærere deltar i etter- og videreutdanning i matematikk X   

Lærere deltar i etter- og videreutdanning i naturfag X   

Kommunen har etablert nettverk for lærere som underviser i matematikk   X 

Kommunen har etablert nettverk for lærere som underviser i naturfag   X 

Kommunen har etablert nettverk for barnehagelærere som arbeider med realfaglige 
fagområder 

  X 

Kommunen har etablert samarbeid med lokalt næringsliv for å fremme realfaglig 
kompetanse hos barn og elever 

  X 

Ungdomsskolene i kommunen tilbyr realfagsrelaterte valgfag  X  

Kommunen og fylkeskommunen har etablert et samarbeid mellom ungdomstrinn og 
videregående opplæring når det gjelder forsert skoleløp i realfag 

  X 

Kommunen har deltatt/deltar i nasjonale satsinger som fremmer barn og unges 
kompetanse i realfag 

  X 

Hvilke satsinger er dette: 
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C. Samlet vurdering av dagens situasjon i kommunene/regionen 

Her oppsummeres vurderingene i del A og B. Sentrale spørsmål er: Hvor gode er vi nå? Hvordan vet vi 
det? Hvor gode kan vi bli? Hva må vi gjøre for å komme dit? 
 

Sterke sider (Strengths): 
Gode strukturer og rammer for arbeidet i regionen 
Utviklingsveileder og ressurspersoner med kompetanse på å lede og gjennomføre prosesser i barnehage og 
skole 
Godt samarbeid mellom de fem kommunene, aktive barnehage- og skoleeiere som er tett på og involvert i 
arbeidet 
Engasjerte ledere i barnehage og skole 
Lærerspesialister med kompetanse i norsk og realfag på alle skoler 
Mange motiverte ansatte 
 
Samlet vurdering av kommunene/regionens sterke sider: 
God struktur, god prosessledelse, engasjerte ledere på alle nivåer, mange motiverte ansatte som ønsker å 
videreutvikle barnehage og skole. 
 

Utfordringer (Weaknesses): 
Lite ressurser på ledelse på kommunenivået (små kommuner med lite kapasitet på skoleeiernivået) 
Mange oppgaver for styrerne og rektorene (enhetsledere) og dette tar en del av fokus vekk fra å lede det 
pedagogiske arbeidet 
Mange pedagoger arbeider teoretisk med realfagene (lærebøker og oppgaver og lite utforsking og 
problemløsning) 
Kulturendring med tanke på arbeidsmetoder i realfagene 
Liten kompetanse på realfag i barnehagene 
 
Samlet vurdering av kommunene/regionens utfordringer: 
Svak på ledelse 
Mye bøker og teori i skolen 
Liten kompetanse i barnehagen 
 

Muligheter (Opportunities): 
God prosessledelse i regionen 
Faglig kompetent på å lede utviklingsarbeid; forankring, utprøving og vedlikehold = implementering 
Nettverksstruktur er etablert 
Gode relasjoner mellom de ansatte i regionen, i skolene og i barnehagene = TRYGGHET 
Systematikk 
 
Samlet vurdering av kommunene/regionens muligheter: 
God kompetanse i regionen, relasjoner et etablert, gode strukturer og etablere nettverk 
 

Trusler (Threaths): 
Utfordring med å få utviklingsarbeidet til å bli en naturlig del av barnehagenes og skolenes driftsoppgaver 
dvs. dette er ikke noe «ekstra», men det barnehage og skole skal ha fokus på hele tiden. Det er oppgavene 
til skolen og barnehagen å arbeide i samsvar med rammeplan og læreplan.  
Skoleeier må etterspørre utviklingsarbeidet i rektor og styrermøter dvs. det må settes på agendaen som en 
av de viktigste sakene, viktigere enn økonomirapportering og budsjettarbeid! 
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Når skoleeier ikke gjør dette i tilstrekkelig grad, kan utviklings- og pedagogisk arbeid blir nedprioritert og 
komme etter økonomi - og budsjettarbeid og det er en stor trussel! 
 
 
Samlet vurdering av trusler for kommunene/regionens arbeid med realfag: 
Må etterspørres av barnehage- og skoleeier og prioriteres som den viktigste oppgaven dvs. elevenes 
læringsutbytte – både sosialt og faglig. 
 

 
 
 

D. Konklusjoner og målsettinger for videre arbeid 
Etter drøftinger med alle som har deltatt i undersøkelsen, formuleres konklusjoner og målsettinger for 
videre arbeid med realfag i kommunene/regionen:  
 

Vi ønsker å videreføre det gode arbeidet med språk, lesing og skriving inn i arbeidet med realfagene i 
barnehage og skole. Vi skal legge stor vekt på å anvende språket (muntlige ferdigheter) som 
grunnleggende ferdighet i arbeidet med realfagene. Vi skal ta i bruk utforskende samtaler og metoder og 
skape engasjement og interesse for realfagene.  
 
Personalet i barnehage og skole skal arbeide i nettverk hvor målet er å utvikle en felles forståelse for 
betydningen av å gi barn og unge erfaringer og læring i realfag. Praktiske, varierte og relevante 
arbeidsmetoder skal tas i bruk. Målet er å øke både barn, unge og ansatte sin kunnskap, forståelse og 
ferdighet i realfagene. 
 
Vi skal arbeide grundig med fagområdene i rammeplanen og fagene i læreplanen.  
 
Vi gleder oss! 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 263 

Saksmappe: 2018/891 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 18.10.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Studiesenteret Midt-Troms – Søknad om dekning av utgifter til første skoleår 
for grunnskoleutdanning 1 – 7, Universitetet i Sørøst Norge 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 99/18 25.10.2018 
Kommunestyret 63/18 18.12.2018 

 

Vedlegg 
1 Søknad om tilskudd for dekning av utgifter 

 

Saksopplysninger 
Med bakgrunn i en økende mangel på lærere de neste årene, noe som også vil bli merkbar i 
distriktene, har Studiesenteret etablert en avtale med Universitetet i Sørøst Norge om et 
tilrettelagt tilbud av Grunnskoleutdanning (mastergrad) 1-7 mede studiesamlinger på Finnsnes 
og øvrig tilrettelegging med undervisning på nett og arbeid i kollokviegrupper.  
 
Merutgifter for å få på plass et slikt tilrettelagt studie, beløper seg til kr. 850 000,- for første 
studieår, og noe mindre de påfølgende år. Studiesentret forsøker finansiere deler av dette, 
gjennom søknad til Troms Fylkeskommune. Dette er foreløpig uavklart. Men for å sikre oppstart 
som planlagt ble det fremmet en om søknad garanti fra Midt-Troms regionråd, som i sin 
behandling anbefalte at søknad ble fremmet de enkelte deltagerkommunene i regionen. 
Regionrådet anmodet samtidig kommunene å bidra slik at studiet kunne igangsettes. 
 
Blant annet med bakgrunn i de sterke signalene fra Regionrådet ble studiet igangsatt høsten 2018 
hvor 29 studenter nå har påbegynt studiet, derav en fra Dyrøy. 
 

Administrasjonens vurdering 
 
Rådmannen ser et desentralisert tilbud slik det her legges opp til, som et viktig tiltak som kan 
bidra til å sikre rekruttering av lokale studenter til lærerutdanningen. Erfaringer viser at ca. 90 % 
av lokalrekrutterte studenter blir og jobber i regionen i flere år etter endt studie.  
 
Samtidig er det viktig å understreke at finansiering av et slikt studie, ikke er en kommunal 
oppgave. Regionrådet har i sitt vedtak i saken understreket dette, og signaliserer at det må 
igangsettes et arbeid med sikte på en fullfinansiering innenfor den etablerte studiefinansieringen 
på statlig nivå. 
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Men for å sikre at studie kan gjennomføres det første året slik det nå er lagt opp til, anbefaler 
rådmannen at Dyrøy kommune bidrar som omsøkt. Kostnadsfordeling er gjort i tråd med 
regionrådets omforente fordelingsnøkkel, hvor Dyrøy kommunes andel utgjør kr. 47 260,-.  
 
Dersom Troms Fylkeskommune bidrar med økonomisk støtte til tiltaket, vil Dyrøy kommunes 
andel bli redusert tilsvarende ut fra samme fordelingsnøkkel. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Dyrøy kommune yter et tilskudd på inntil kr. 47 260,- til Studiesenteret Midt Troms som 

andel for finansiering av 1. studieår desentralisert lærerutdanning. 
2. Beløpet innarbeides i budsjettet for 2019 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Dyrøy kommune yter et tilskudd på inntil kr. 47 260,- til Studiesenteret Midt Troms som 

andel for finansiering av 1. studieår desentralisert lærerutdanning. 
1. Beløpet innarbeides i budsjettet for 2019 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
Studiesenteret Midt-Troms – Søknad om dekning av utgifter til første 
skoleår for grunnskoleutdanning 1 – 7, Universitetet i Sørøst Norge 
 
Behandling i Formannskapet – 25.10.2018:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 25.10.2018  
 
1.Dyrøy kommune yter et tilskudd på inntil kr. 47 260,- til Studiesenteret Midt Troms som andel for 
finansiering av 1. studieår desentralisert lærerutdanning. 
2.Beløpet innarbeides i budsjettet for 2019 
 
 
 

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

Arkiv: U63 

Saksmappe: 2018/56 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 11.12.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Søknad om skjenkebevilling - Jæger Adventure Camp A/S 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 64/18 18.12.2018 
   

 

Vedlegg 
1 Kart - Skjenkeområde 
2 Situasjonsplan 
3 Søknad om bevilling til skjenking av alkohol 

 

Saksopplysninger 
Det vises til vedlagte søknad datert 10.06 18, der Trond Jæger på vegne av Jæger Adventure 
Camp A/S søker skjenkebevilling under 4,7 %, mellom 4,7 % og over 22 % 
 
Styrer for skjenkebevillingen: Trond Jæger 
Stedfortreder for styrer: Gaute Jæger 
 
I alkohollovens § 1-7 heter det:  

”Før kommunestyret avgjør søknaden, skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og 
politiet. Det kan også innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene….”  

 
Administrasjonens vurdering  
Søknadene er tidligere oversendt ovennevnte instanser ihht. Alkohollovens § 1-7. Hverken 
skatteetaten eller politiet har anmerkninger mht. søknad eller bevillingshavere 
  
Sosialtjenesten har følgende merknad til søknaden:  
 

«Skjenkeretten kan bare utøves i et bestemt, godkjent lokale. Alle søkere skal vedlegge 
tegning over skjenkeområdet. Tegningen skal være påført mål og vise plassering av eventuell 
bardisk.» 
I dette tilfellet er det levert inn et kart der skjenkeområdet synes å være et stort geografisk 
område på Kastnes, i tillegg til noe som skal være en gapahuk i utmarka, uvisst hvor. Ingen 
beskrivelse av hvor det skal skjenkes alkohol fra og på hvilken måte skjenkingen skal foregå. 
Dette vil blant annet gjøre det helt umulig å foreta skjenkekontroll og søknaden bør 
avvises/avslås.  

 
Jæger Adventure Camp A/S v/Trond Jæger har på anmodning fra rådmannen utarbeidet tegning 
over skjenkeområdet. Dette kartet følger vedlagt.   
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Mht. skjenking i gapahuk, vil rådmannen etter samtale med Jæger gi slik uttalelse:  
 
 
Jæger Adventure Camp AS søker om skjenkeløyve i forbindelse med ny gapahuk. Den skal 
benyttes av bedriftens gjester i forbindelse med organiserte utflukter. Det vil i hovedsak være 
grupper/konferansegjester i tilknytning til overnatting. I gapahuken vil det være en utegrill, og 
det vil i tillegg bli servert enkle retter.  
 
Når det gjelder uteservering/skjenking er det ikke særskilte begrensninger i forhold til dette så 
lenge slik skjenking skjer innenfor et nærmere avgrenset område. 
 
Rådmannen vil i tråd med tidligere kommunal praksis tilråde slikt forslag til vedtak:  
 
Rådmannens forslag til vedtak:  
 
1. Jæger Adventure Camp A/S gis etter alkohollovens §4-2, jf. 4-1:  
Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk:  
Gruppe 1 - mellom 2,5 og 4,7 volumprosent – (øl, rusbrus),  
Gruppe 2 - mellom 4,7 og 22 volumprosent (vin)  
Gruppe 3 - over 22 volumprosent (brennevin) fram til 30. juni 2020.  
 
2. Skjenkeområde:  
Skjenking kan foregå i campens boliger, grillhytte m/inngjerdet uteområde samt gapahuk. For 
gapahuk kreves inngjerding etc. som klart avgrenser skjenkeområdet.   
 
3. Skjenketid:  
Skjenketiden for alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent, er på 
dagene fredag og lørdag fra kl. 10.00 til 02.00. Andre dager er skjenketiden fra kl. 10.00 til kl. 
01.00.  
Skjenketiden for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer, er på dagene fredag og 
lørdag fra kl. 13.00 til 02.00. Andre dager er skjenketiden fra kl. 13.00 til kl. 01.00.  
På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk med lavere 
alkoholinnhold enn 22 volumprosent fra kl. 10.00 til kl. 02.00.  
På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk med 22 
volumprosent alkohol eller mer fra kl. 13.00 til kl. 02.00.  
Skjenking skal opphøre senest en halv time før den gitte eller stedets egen praktiserte åpningstid. 
Skjenking av bevillingspliktig alkohol kan likevel ikke skje etter fastsatt skjenketid.  
 
4. Som ansvarlig styrer for bevillingen godkjennes Trond Jæger, og som stedfortreder Gaute Jæger. 
 
5. Det er en forutsetning at skjenking skjer ihht. alkohollovens bestemmelser og forskrifter 
m/merknader. 
 
6. Ihht. forskrift til alkoholloven § 4-6 plikter Jeger Adventure Camp A/S å kunne å føre et rimelig 
utvalg av alkoholfrie og/eller alkoholsvake drikker, og som må regnes som en naturlig erstatning for 
alkoholholdig drikk.  
Alkoholfrie og alkoholsvake drikker skal oppføres på skjenkekart og andre prislister. 

Ordførers innstilling: 
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Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Målestokk 1: 1000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 11.12.2018 11:26
Eiendomsdata verifisert: 11.12.2018 11:18

GÅRDSKART  1926-17/32/0

17/32/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 7 klasser

=

5

6

w

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke klassifisert
Sum

0.0
0.0
0.0
0.0
1.9
0.0
0.0
1.9

0.0

1.9

0.0

1.9
0.0

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)
Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen man har søkt på. I tillegg vises
bakgrunnskart for gjenkjennelse.
Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
Driftssenterpunkt
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/960 

Saksbehandler: Kjell Sverre Myrvoll 

Dato: 03.10.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Budsjettregulering I/2018 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Styret i Nordavind Utvikling KF 21/18 01.11.2018 
Kommunestyret 65/18 18.12.2018 

 

 

Saksopplysninger 
Visert til budsjettbehandlingen for budsjettet 2018, og varsle om usikre prognoser for året, som 
ble vedtatt med følgende rammer på ansvar 195: 
 
Beskrivelse Budsjett 2017 Budsjett 2018 
Sum inntekter -3 849 558 -4 655 325 
Sum utgifter 3 849 558 4 655 325 
Herav bruk(-) Avsetninger til fond -163 328 -245 325 

 
Når vi tar hensyn til regnskapet frem til 1 oktober og kjennskap til de kjente faktorene så ser vi 
det formålstjenlig å revidere budsjettet på følgende vis: 
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Konto  Faktisk pr 30.9.18 
 Opprinnelig 

budsjett Budsjettregulering
101000 - Fast lønn 1 521 042,00 2 573 790,00 2 831 461,00
101080 - Fast tillegg 18 750,00 25 309,00 32 809,00
101090 - Feriepenger 161 438,00 346 576,67
101091 - Intrekk ferie 194 471,00-            194 471,00-                  
101092 - Feriepenger over 60 år 10 527,00 14 036,00
105000 - Annen lønn og trekkpl. godtgj. 16 475,00 17 000,00
105090 - Overskudd på godtgjørelse, der hvor det er beregnet (ellers på art 160) 594,00
105099 - Annen lønn og trekkpl. godtgj. motpost 12 475,00-              17 000,00-                     
109020 - Arb.givers andel KLP 323 356,00 539 175,00 444 000,00
109900 - Arbeidsgiveravgift 95 249,00 160 051,00 134 636,00
109901 - Arbeidsgiveravgift refusjon sykelønn 38,00-                      

110000 - Kontormateriell og -rekvisita 26 118,00 5 000,00 30 000,00
111510 - Bevertning 108 067,00 5 000,00 150 000,00
112000 - Diverse forbruksmateriell 548,00 1 000,00
112040 - Kjøp av tjenester 137 159,00 150 000,00
112041 - Arrangementsutgifter 123 659,00 550 000,00 300 000,00
112043 - Andre reiseutgifter, ikke oppl.pliktig 2 802,00 5 000,00
112044 - Oppholdsutgifter ved reise 17 580,00 25 000,00
112090 - Øredifferanse 3,00-                        
113010 - Telefon 10 564,00 15 000,00 15 000,00
114000 - Annonser 15 600,00 25 000,00 25 000,00
114050 - Gaver og blomster ved representasjon 3 756,00 5 000,00 5 000,00
114080 - Trykkingsutgifter 33 914,00 5 000,00 35 000,00
115010 - Kursavgifter og oppholdsutgifter 22 667,00 140 000,00 30 000,00
116000 - Kjøre- og diettgodtgjørelse 90 488 110 000,00
116500 - Andre oppl.pl. godtgj. 8 605,00 15 000,00
117000 - Reiseutgifter (ikke opplysningspliktig) 53 403,00 150 000,00 70 000,00
119000 - Husleie 148 485,00 185 000,00 185 000,00
119515 - Diverse avgifter og gebyrer 5 000,00 -
119530 - Lisenser/brukerstøtteavtaler 6 730,00 5 000,00 10 000,00
120025 - Datautstyr 27 293,00 10 000,00 35 000,00
124025 - Serviceavtaler brukerstøtte 2 000,00 -
127000 - Konsulenthonorar 271 231,00 250 000,00 350 000,00
150040 - Forsinkelsesrenter 59,00
150050 - Betalingsgebyr 4 081,00 5 000,00
Sum utgifter 3 053 253,00 4 655 325,00 5 160 047,67

162000 - Annet salg av varer og tjenester, gebyrer 2 030 000,00-
165000 - Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester 1 719 850,00-        3 000 000,00-               
171000 - Refusjon sykelønn 737,00-                    737,00-                          

173000 - Refusjon fra fylkeskommuner 200 000,00-   100 000,00-                  
175000 - Refusjon fra kommuner 96 256,00-              330 000,00-   110 000,00-                  
177000 - Refusjon fra andre (private) 1 050 000,00- 1 050 000,00-               
183000 - Overføring fra fylkeskommuner 500 000,00-   500 000,00-                  
185000 - Overføring fra kommuner 300 000,00-   -

190000 - Renteinntekter 7 450,00-                8 000,00-                       
194000 - Bruk av disposisjonsfond 245 325,00-   236 310,67-                  
195000 -Bruk av bundne disposisjonfond 155 000,00-                  
Sum inntekter 1 824 293,00-        4 655 325,00- 5 160 047,67-               

Konto  Faktisk pr 30.9.18 
 Opprinnelig 

budsjett Budsjettregulering
Sum inntekter 1 824 293,00-        4 655 325,00- 5 160 047,67-               
Sum utgiffter 3 053 253,00 4 655 325,00 5 160 047,67
Diff 1 228 960,00 - -  
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Daglig leders forslag til vedtak: 
Ansvar 195 reguleres i henhold til detaljbudsjett til følgende ramme inkl bruk av 
fondsavsetninger gitt i tabell 
 
Beskrivelse

 Opprinnelig 
budsjett 

Budsjettregulering 2018

Sum inntekter 4 655 325,00-        5 160 047,67-                      
Sum utgifter 4 655 325,00 5 160 047,67
Herav bruk(-) Avsetninger til fond 245 325,00-            -391 311  
 
 

Styreleders innstilling: 
 
 
 
Visert til budsjettbehandlingen for budsjettet 2018, og varsle om usikre prognoser for året, som 
ble vedtatt med følgende rammer på ansvar 195: 
 
Beskrivelse Budsjett 2017 Budsjett 2018 
Sum inntekter -3 849 558 -4 655 325 
Sum utgifter 3 849 558 4 655 325 
Herav bruk(-) Avsetninger til fond -163 328 -245 325 

 
Når vi tar hensyn til regnskapet frem til 1 oktober og kjennskap til de kjente faktorene så ser vi 
det formålstjenlig å revidere budsjettet på følgende vis: 
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Konto  Faktisk pr 30.9.18 
 Opprinnelig 

budsjett Budsjettregulering
101000 - Fast lønn 1 521 042,00 2 573 790,00 2 831 461,00
101080 - Fast tillegg 18 750,00 25 309,00 32 809,00
101090 - Feriepenger 161 438,00 346 576,67
101091 - Intrekk ferie 194 471,00-            194 471,00-                  
101092 - Feriepenger over 60 år 10 527,00 14 036,00
105000 - Annen lønn og trekkpl. godtgj. 16 475,00 17 000,00
105090 - Overskudd på godtgjørelse, der hvor det er beregnet (ellers på art 160) 594,00
105099 - Annen lønn og trekkpl. godtgj. motpost 12 475,00-              17 000,00-                     
109020 - Arb.givers andel KLP 323 356,00 539 175,00 444 000,00
109900 - Arbeidsgiveravgift 95 249,00 160 051,00 134 636,00
109901 - Arbeidsgiveravgift refusjon sykelønn 38,00-                      

110000 - Kontormateriell og -rekvisita 26 118,00 5 000,00 30 000,00
111510 - Bevertning 108 067,00 5 000,00 150 000,00
112000 - Diverse forbruksmateriell 548,00 1 000,00
112040 - Kjøp av tjenester 137 159,00 150 000,00
112041 - Arrangementsutgifter 123 659,00 550 000,00 300 000,00
112043 - Andre reiseutgifter, ikke oppl.pliktig 2 802,00 5 000,00
112044 - Oppholdsutgifter ved reise 17 580,00 25 000,00
112090 - Øredifferanse 3,00-                        
113010 - Telefon 10 564,00 15 000,00 15 000,00
114000 - Annonser 15 600,00 25 000,00 25 000,00
114050 - Gaver og blomster ved representasjon 3 756,00 5 000,00 5 000,00
114080 - Trykkingsutgifter 33 914,00 5 000,00 35 000,00
115010 - Kursavgifter og oppholdsutgifter 22 667,00 140 000,00 30 000,00
116000 - Kjøre- og diettgodtgjørelse 90 488 110 000,00
116500 - Andre oppl.pl. godtgj. 8 605,00 15 000,00
117000 - Reiseutgifter (ikke opplysningspliktig) 53 403,00 150 000,00 70 000,00
119000 - Husleie 148 485,00 185 000,00 185 000,00
119515 - Diverse avgifter og gebyrer 5 000,00 -
119530 - Lisenser/brukerstøtteavtaler 6 730,00 5 000,00 10 000,00
120025 - Datautstyr 27 293,00 10 000,00 35 000,00
124025 - Serviceavtaler brukerstøtte 2 000,00 -
127000 - Konsulenthonorar 271 231,00 250 000,00 350 000,00
150040 - Forsinkelsesrenter 59,00
150050 - Betalingsgebyr 4 081,00 5 000,00
Sum utgifter 3 053 253,00 4 655 325,00 5 160 047,67

162000 - Annet salg av varer og tjenester, gebyrer 2 030 000,00-
165000 - Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester 1 719 850,00-        3 000 000,00-               
171000 - Refusjon sykelønn 737,00-                    737,00-                          

173000 - Refusjon fra fylkeskommuner 200 000,00-   100 000,00-                  
175000 - Refusjon fra kommuner 96 256,00-              330 000,00-   110 000,00-                  
177000 - Refusjon fra andre (private) 1 050 000,00- 1 050 000,00-               
183000 - Overføring fra fylkeskommuner 500 000,00-   500 000,00-                  
185000 - Overføring fra kommuner 300 000,00-   -

190000 - Renteinntekter 7 450,00-                8 000,00-                       
194000 - Bruk av disposisjonsfond 245 325,00-   236 310,67-                  
195000 -Bruk av bundne disposisjonfond 155 000,00-                  
Sum inntekter 1 824 293,00-        4 655 325,00- 5 160 047,67-               

Konto  Faktisk pr 30.9.18 
 Opprinnelig 

budsjett Budsjettregulering
Sum inntekter 1 824 293,00-        4 655 325,00- 5 160 047,67-               
Sum utgiffter 3 053 253,00 4 655 325,00 5 160 047,67
Diff 1 228 960,00 - -  
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Daglig leders forslag til vedtak: 
Ansvar 195 reguleres i henhold til detaljbudsjett til følgende ramme inkl bruk av 
fondsavsetninger gitt i tabell 
 
Beskrivelse

 Opprinnelig 
budsjett 

Budsjettregulering 2018

Sum inntekter 4 655 325,00-        5 160 047,67-                      
Sum utgifter 4 655 325,00 5 160 047,67
Herav bruk(-) Avsetninger til fond 245 325,00-            -391 311  
 
 

Styreleders innstilling: 
 
 
Budsjettregulering I/2018 
 
Behandling i Styret i Nordavind Utvikling KF – 01.11.2018:  
 
 
 
Adm Rågiver i Nordavind Utvikling KF gikk gjennom endringene i budsjettet, med de kjente forhold pr 
1.10.2018 
 
 
Vedtak i Styret i Nordavind Utvikling KF  – 01.11.2018  
 
Ansvar 195 reguleres i henhold til vedlagte detaljbudsjett til følgende ramme inkl bruk av 
fondsavsetninger gitt i tabell 
 
 
 

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

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/960 

Saksbehandler: Kjell Sverre Myrvoll 

Dato: 03.10.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Budsjett 2019 - Nordavind Utvikling KF 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Styret i Nordavind Utvikling KF 22/18 01.11.2018 
Kommunestyret 66/18 18.12.2018 

 

Vedlegg 

1 Budsjett 2019 

Saksopplysninger 
Driften av Nordavind Utvikling KF vil også 2019 preges av at virksomheten har salg av 
konsulenttjenester og prosjektledelse, der vi har bl.a. har rammeavtale med nye Senja kommune 
som går ut desember 2019. Det siste året har Foretaket levert en god del tjenester til egen 
kommune, utover det som lå i den opprinnelige Tjenestekjøpsavtalen.  
 
Det ligger videre an til at oppdrettsnæringen og Troms fylkeskommune er med videre på 
samarbeidsprosjektet «Villfisknæring – Oppdrettsnæring», som er et prosjekt i størrelsesorden 
1.950.000 kr pr år, inkludert egenandeler.  
 
Vi har pr i dag en samarbeidsavtale med Troms Fylkeskommune på 500 000 kr pr år som vi 
forutsetter blir videreført i 2019. 
 
Etablerte prosjekter  

- Samarbeid villfisknæring – Oppdrettsnæring 1.200.000 i rene kroner for 2018  
- Samarbeidsavtale Troms Fylkeskommune på kr 500 000 for 2019 

 
Etablerte kontrakter:  

- Konsulenttjenester Senja kommune ut 2019, med et budsjett på kr 686.000,- 
- Tjenestekjøpsavtale med Dyrøy kommune: 250.000 kr for 2019  
- Samarbeidsavtale VOX Dyrøy kr 240.000 kr 2019 
- Avtale om drift kontorhotellet i Dyrøy: 330.000 kr for 2019 
- Samarbeidsavtale Troms Fylkeskommune: 500.000 kr for 2019  

 
Forventende kontrakter 

- «Attraktive Midt-Troms», konsulenttjenester budsjett 600.000 kr for 2019  
- «Forprosjekt bærekraftig besøksforvaltning» med et budsjett på 337.500,- for 2019 

 
 
Ønskede prosjekter  
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- Ungdomsprosjekt som en del av attraktive Midt-Troms» 
- Samarbeidsprosjekter i regionen. 

Foretakets vurdering 
Nordavind Utvikling KF ønsker å være en fleksibel organisasjon som vil bidra til å fylle rollen 
som intern utviklingsaktør, og eksternt samarbeidsverktøy. 
 
Da må en kontinuerlig være opptatt av å løse lokalsamfunnsoppgaver som til enhver tid er viktig 
for Dyrøy kommune.   
 
En ber om signaler på viktige innspill, f.eks. til å fylle tjenesteavtalen med Dyrøy kommune for 
2019 med. Det er tidligere gjort vedtak om at drift av kontorhotellet skal sees i sammenheng med 
tjenestekjøpsavtalen for 2019. 
 
Det må skapes rom for prosjektutvikling og søknader. Dette er et arbeid som krever tid og er 
avgjørende for at både utviklingsarbeid og innovasjonsarbeid kan finne sted. Et faglig grundig 
arbeid er avgjørende for økonomisk støtte, men like viktig i en slik prosess er dokumentasjon av 
behov i organisasjonen, samarbeid internt og beskrivelser av mål en vil oppnå. Slik daglig leder 
ser det er det avgjørende for Nordavind Utvikling KF å ha en form for grunnlagskostnader til 
prosjektutvikling, og muligens kan deler av den kommunale finansieringen sees i lys av dette. 
 
Foretaket har tidligere påtatt seg flere interne kommunale oppdrag som å være utvikler og 
tilrettelegger av flere kommunale utviklingsprosjekter og kafédialoger/temamøter med 
innbyggerne. Behovet for denne type tilrettelegging vil ikke bli mindre i tida som kommer. 
 
Nordavind Utvikling Dyrøy KF har kompetanse og erfaring på denne type prosesser og kan være 
sentral i vurderinger rundt tjenestekjøpsavtalen mellom Dyrøy kommune og foretaket. 
 
Det er i strategien for Nordavind Utvikling KF vedtatt at foretaket skal få flere inntektskilder enn 
prosjektfinansiering. Foretaket skal selge tjenester mot offentlige og private aktører. Dette er en 
jobb som daglig leder mener vi er kommet langt med og der vi ser at 1,8 stillinger pr i dag er 
knyttet opp mot denne typen salg. 
 
Det er en kjent problemstilling for daglig leder og styret i foretaket at det kommer flere oppgaver 
og inntektsmuligheter første halvår enn det vi klarer å forutse i november året før. 
 
 
Undertegnede vil komme tilbake med budsjettregulering til styret når bildet av inntektsnivået er 
tydeligere i løpet av 1. kvartal 2019. 
 

Daglig leders forslag til vedtak: 
Styret vedtar vedlagte forslag til budsjett for 2019 for Nordavind Utvikling Dyrøy KF. 
 

Daglig leders forslag til vedtak: 
 

Styreleders innstilling: 
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Driften av Nordavind Utvikling KF vil også 2019 preges av at virksomheten har salg av 
konsulenttjenester og prosjektledelse, der vi har bl.a. har rammeavtale med nye Senja kommune 
som går ut desember 2019. Det siste året har Foretaket levert en god del tjenester til egen 
kommune, utover det som lå i den opprinnelige Tjenestekjøpsavtalen.  
 
Det ligger videre an til at oppdrettsnæringen og Troms fylkeskommune er med videre på 
samarbeidsprosjektet «Villfisknæring – Oppdrettsnæring», som er et prosjekt i størrelsesorden 
1.950.000 kr pr år, inkludert egenandeler.  
 
Vi har pr i dag en samarbeidsavtale med Troms Fylkeskommune på 500 000 kr pr år som vi 
forutsetter blir videreført i 2019. 
 
Etablerte prosjekter  

- Samarbeid villfisknæring – Oppdrettsnæring 1.200.000 i rene kroner for 2018  
- Samarbeidsavtale Troms Fylkeskommune på kr 500 000 for 2019 

 
Etablerte kontrakter:  

- Konsulenttjenester Senja kommune ut 2019, med et budsjett på kr 686.000,- 
- Tjenestekjøpsavtale med Dyrøy kommune: 250.000 kr for 2019  
- Samarbeidsavtale VOX Dyrøy kr 240.000 kr 2019 
- Avtale om drift kontorhotellet i Dyrøy: 330.000 kr for 2019 
- Samarbeidsavtale Troms Fylkeskommune: 500.000 kr for 2019  

 
Forventende kontrakter 

- «Attraktive Midt-Troms», konsulenttjenester budsjett 600.000 kr for 2019  
- «Forprosjekt bærekraftig besøksforvaltning» med et budsjett på 337.500,- for 2019 

 
 
Ønskede prosjekter  

- Ungdomsprosjekt som en del av attraktive Midt-Troms» 
- Samarbeidsprosjekter i regionen. 

Foretakets vurdering 
Nordavind Utvikling KF ønsker å være en fleksibel organisasjon som vil bidra til å fylle rollen 
som intern utviklingsaktør, og eksternt samarbeidsverktøy. 
 
Da må en kontinuerlig være opptatt av å løse lokalsamfunnsoppgaver som til enhver tid er viktig 
for Dyrøy kommune.   
 
En ber om signaler på viktige innspill, f.eks. til å fylle tjenesteavtalen med Dyrøy kommune for 
2019 med. Det er tidligere gjort vedtak om at drift av kontorhotellet skal sees i sammenheng med 
tjenestekjøpsavtalen for 2019. 
 
Det må skapes rom for prosjektutvikling og søknader. Dette er et arbeid som krever tid og er 
avgjørende for at både utviklingsarbeid og innovasjonsarbeid kan finne sted. Et faglig grundig 
arbeid er avgjørende for økonomisk støtte, men like viktig i en slik prosess er dokumentasjon av 
behov i organisasjonen, samarbeid internt og beskrivelser av mål en vil oppnå. Slik daglig leder 
ser det er det avgjørende for Nordavind Utvikling KF å ha en form for grunnlagskostnader til 
prosjektutvikling, og muligens kan deler av den kommunale finansieringen sees i lys av dette. 
 
Foretaket har tidligere påtatt seg flere interne kommunale oppdrag som å være utvikler og 
tilrettelegger av flere kommunale utviklingsprosjekter og kafédialoger/temamøter med 
innbyggerne. Behovet for denne type tilrettelegging vil ikke bli mindre i tida som kommer. 
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Nordavind Utvikling Dyrøy KF har kompetanse og erfaring på denne type prosesser og kan være 
sentral i vurderinger rundt tjenestekjøpsavtalen mellom Dyrøy kommune og foretaket. 
 
Det er i strategien for Nordavind Utvikling KF vedtatt at foretaket skal få flere inntektskilder enn 
prosjektfinansiering. Foretaket skal selge tjenester mot offentlige og private aktører. Dette er en 
jobb som daglig leder mener vi er kommet langt med og der vi ser at 1,8 stillinger pr i dag er 
knyttet opp mot denne typen salg. 
 
Det er en kjent problemstilling for daglig leder og styret i foretaket at det kommer flere oppgaver 
og inntektsmuligheter første halvår enn det vi klarer å forutse i november året før. 
 
 
Undertegnede vil komme tilbake med budsjettregulering til styret når bildet av inntektsnivået er 
tydeligere i løpet av 1. kvartal 2019. 
 

Daglig leders forslag til vedtak: 
Styret vedtar vedlagte forslag til budsjett for 2019 for Nordavind Utvikling Dyrøy KF. 
 

Daglig leders forslag til vedtak: 
 

Styreleders innstilling: 
 
 
Budsjett 2019 - Nordavind Utvikling KF 
 
Behandling i Styret i Nordavind Utvikling KF – 01.11.2018:  
 
 
 
 
 
Vedtak i Styret i Nordavind Utvikling KF  – 01.11.2018  
 
Styret vedtar årsbudsjett for 2019 for Nordavind Utvikling Dyrøy KF, med en bruttoramme på 
4.880.000 iht til vedlagte tallbudsjett. 
  
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 
styreleder daglig leder 
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Rapportmal: Driftsrapport detaljert - 29. oktober 2018 kl 12.30 - Side 1

Nordavind utvikling kf : Økonomiske rapporter - Budsjett : Konsekvensjustert budsjett

-

Beskrivelse Regnskap
2017

Budsjett 2018 Budsjett 2019

-

-

  195 Nordavind Utvikling

1.101000 Fast lønn 2 255 833 2 573 790 2 780 948

1.101080 Fast tillegg 21 667 25 309 25 309

1.101090 Feriepenger 249 790 0 0

1.101091 Intrekk ferie -195 913 0 0

1.105000 Annen lønn og trekkpl. godtgj. 16 769 0 0

1.105099 Annen lønn og trekkpl. godtgj. motpost -16 769 0 0

1.109020 Arb.givers andel KLP 360 400 539 175 582 225

1.109900 Arbeidsgiveravgift 138 145 160 051 172 810

1.110000 Kontormateriell og -rekvisita 14 209 5 000 10 000

1.111510 Bevertning 42 453 5 000 5 000

1.112000 Diverse forbruksmateriell 725 0 0

1.112040 Kjøp av tjenester 24 000 0 0

1.112041 Arrangementsutgifter 37 325 550 000 100 000

1.112043 Andre reiseutgifter, ikke oppl.pliktig 2 371 0 0

1.112044 Oppholdsutgifter ved reise 22 013 0 0

1.112050 Refusjon utgifter 1 085 0 0

1.112090 Øredifferanse -85 0 0

1.113010 Telefon 10 711 15 000 15 000

1.113030 Porto 56 0 0

1.114000 Annonser 3 242 25 000 25 000

1.114050 Gaver og blomster ved representasjon 3 320 5 000 5 000

1.114080 Trykkingsutgifter 2 689 5 000 5 000

1.115010 Kursavgifter og oppholdsutgifter 46 015 140 000 140 000

1.116000 Kjøre- og diettgodtgjørelse 81 374 0 0

1.116500 Andre oppl.pl. godtgj. 7 402 0 0

1.117000 Reiseutgifter (ikke opplysningspliktig) 112 405 150 000 150 000

1.117050 Transport/drift av egne og leide transp.midl. 830 0 0

1.119000 Husleie 205 815 185 000 185 000

1.119515 Diverse avgifter og gebyrer 466 5 000 5 000

1.119530 Lisenser/brukerstøtteavtaler 130 5 000 10 000

1.120025 Datautstyr 16 484 10 000 10 000

1.124010 Serviceavtaler kopieringsmaskiner 5 449 0 0

1.124025 Serviceavtaler brukerstøtte 0 2 000 2 000

1.127000 Konsulenthonorar 1 679 033 250 000 600 000

1.147020 Tap på fordringer 385 323 0 0

1.150050 Betalingsgebyr 694 0 0

1.154000 Avsetn. til disposisjonsfond 0 0 51 708

1.162000 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer 0 -2 030 000 0

1.165000 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester -2 794 822 0 -3 000 000

1.169000 Fordelte utgifter -1 122 738 0 0

1.171000 Refusjon sykelønn -7 230 0 0

1.173000 Refusjon fra fylkeskommuner -20 700 -200 000 0

1.175000 Refusjon fra kommuner -344 355 -330 000 -330 000

1.177000 Refusjon fra andre (private) 0 -1 050 000 -1 050 000

1.181001 Andre statlige overføringer (1b) -200 000 0 0

1.183000 Overføring fra fylkeskommuner -500 000 -500 000 -500 000

1.185000 Overføring fra kommuner 0 -300 000 0
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Rapportmal: Driftsrapport detaljert - 29. oktober 2018 kl 12.30 - Side 2

Nordavind utvikling kf : Økonomiske rapporter - Budsjett : Konsekvensjustert budsjett

-

Beskrivelse Regnskap
2017

Budsjett 2018 Budsjett 2019

1.193000 Disponering av tidl. års ikke disp. netto -160 863 0 0

1.194000 Bruk av disposisjonsfond -163 328 -245 325 0

1.198000 Regnskapsmessig merforbruk/ udekket -223 566 0 0

- Netto -2 146 0 0
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 151 

Saksmappe: 2017/1101 

Saksbehandler: Øystein Rørslett 

Dato: 01.11.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Budsjett 2018 regulering nr 2 driftsbudsjett 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 109/18 21.11.2018 
Kommunestyret 67/18 18.12.2018 

 

Vedlegg 
 
1 Budsjettregulering nr 2 -driftsbudsjett 2018 

 

Saksopplysninger 
Opprinnelig budsjettvedtak 7.12.2017 
 
Kommunens driftsbudsjett for 2018 ble vedtatt under henvisning til de obligatoriske 
budsjettskjema 1A og 1B, med en netto driftsramme på kr 93.986.000.  
 
I vedtaket var det angitt fordeling av denne driftsramma på 4 rammeområder, en fordeling som 
beklageligvis er feil: Summen av rammebeløpene stemmer ikke med total netto driftsramme. 
Differansen er kr 1.975.000. 
 
Vedtatt netto budsjettramme er imidlertid korrekt og stemmer med budsjettskjema 1A og 1B. 
 
Budsjettregulering nr 1  
 
Opprinnelig driftsbudsjett for 2018 ble som kjent saldert med midlertidige sparetiltak på omlag 
sju mill. kr. I budsjettvedtaket 7.12.2017, punkt 9, var det gitt som forutsetning at det skulle 
arbeides videre med budsjettet i første halvår 2018 for å finne langsiktige sparetiltak for å 
balansere inntekter og utgifter i driftsbudsjettet. 
 
Tiltak som i alt utgjorde ca 5 mill. kr i form av økte inntekter og reduserte utgifter i 2018, ble 
lagt fram for behandling og vedtatt av kommunestyret 26.4.2018. Tallbudsjettet er etter fullmakt 
regulert. 
 
Det gjenstår etter budsjettregulering 1 en ubalanse mellom inntekter og utgifter i driftsbudsjettet 
på kr 2.045.000. 
 

Administrasjonens vurdering 
Formannskapet og kommunestyret har ved flere anledninger bedt om budsjettrapporter og 
rapportering på ansvarsnivå, jfr. vedtak i kommunestyret 11.10.2018. På denne bakgrunn finner  
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rådmannen det overflødig å korrigere fordelingen på budsjettrammer i opprinnelig 
budsjettvedtak som nevnt ovenfor. 
 
Driftsbudsjettet for 2018 ble som nevnt vedtatt under henvisning til budsjettskjema 1A og 1B, og 
budsjettskjema 1B er jo nettopp driftsbudsjettet fordelt på ansvarsnivå. 
 
Budsjettgjennomgang pr november 2018 – avvik. 
 
Rådmannen har som kjent måttet ty til innleid hjelp i økonomiforvaltningen, både i arbeidet med 
2019-budsjettet og til videre oppfølging av den økonomiske «ståa» i 2018. Vi har ikke rukket en 
totalgjennomgang av regnskapet sammenholdt med budsjettet for 2018, men det er gjennomført 
en del målrettede kontroller. 
 
Gjennomgangen gir ikke grunn til å forvente noen store overraskelser samlet sett. En del avvik 
mellom regnskap og budsjett er imidlertid avdekket, bl a: 
 

- Overskridelse av utgiftsposter som gjelder kjøp av elektrisk kraft som delvis antas å 
skylde prisforhold, men også at det har vært tidvis driftsstans ved Dyrøy Energi as. Noe 
av overskridelsene kompenseres ved underforbruk på fjernvarmepostene, men ikke alt. 

- Overskridelser på lønnsposter som skyldes vikarer ved sykefravær. Noe kompenseres 
naturligvis ved refusjon, men ikke alt (arbeidsgiverperioden). 

- For postene på fellesområdet som gjelder premieavvik pensjoner, både plassert i KLP og 
Statens pensjonskasse, er det kommet nye prognoser fra selskapene med negativt utfall i 
forhold til budsjett. Dette kompenseres imidlertid, i hvert fall delvis, av underforbruk på 
bokførte pensjonsutgifter. 

 
Rådmannen foreslår ikke regulering av driftsbudsjettet for 2018 for de avvik som er nevnt 
ovenfor, eller for andre avvik på eller mellom enkeltposter. Foreslåtte budsjettregulering gjelder 
enkeltposter av vesentlig størrelse, feilbudsjettering og budsjettendringer som følge av politiske 
vedtak.  

   
Budsjettregulering 
 
Vedlagte tabell angir rådmannens forslag til budsjettregulering 2/2018 – driftsbudsjettet. 
Hva de enkelte poster gjelder framgår av merknadsrubrikken, men rådmannen vil i tillegg 
bemerke: 
 

- Utgifter til etterlønn/sluttvederlag til avgått rådmann bokføres ved løpende utbetaling i 
2018-regnskapet, men dekkes ved overføring av midler fra disposisjonsfond. 
Kostnaden ble som kjent belastet driftsregnskapet for 2017. 

- Oppjustering av frie inntekter (skatt og rammetilskudd) foreslås på grunnlag av ny KS-
prognose datert 12.10.2018. Årsak til inntektsøkningen er merskatteinngang både lokalt i 
vår kommune og på landsbasis. 

- Mottatt bevilgning fra Havbruksfondet foreslås tatt inn i budsjettet som en fri inntekt. 
Rådmannens forslag om fondsavsetning til 5 navngitte tiltak bygger i hovedsak på 
innspill fra politisk hold.  
I tillegg foreslår rådmannen at kr 2,6 mill.kr overføres til investeringsbudsjettet til 
finansiering av to vedtatte aksjekjøp. Disse tiltakene ble som kjent tatt inn i årsbudsjettet 
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for 2018 (etter benkeforslag) med budsjettering av midler fra disposisjonsfondet. 
Forslaget er en konsekvens av at saldo på disposisjonsfondet ikke er tilstrekkelig til å 
dekke utgiften. 
Etter saldering foreslås kr 5.539.872 til ny avsetning til generelt disposisjonsfond. 
Dette innebærer at kr 1.224.128 går med til saldering av driftsbudsjettet.  
 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Budsjettregulering 2/2018 vedtas i hht vedlagte tabelloversikt. 
 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Budsjettregulering 2/2018 vedtas i hht vedlagte tabelloversikt. 
 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
Budsjett 2018 regulering nr 2 driftsbudsjett 
 
Behandling i Formannskapet – 21.11.2018:  
 
 
 
Øystein Rørslett orienterte. Endring av tall i saksframlegg fra 1.224.128 til ca. 1,4 mill. 
Rådmann Tore Uthaug orienterte om tiltak - havbruksmidler. Rekruttering og kompetansefond.  
Ordfører Marit A. Espenes fremmet slikt tilleggspunkt til rådmannens forslag til vedtak: 
Avsetning - Egenandel Salmarfondet endres til "Kultur/idrettsformål". 
Knut Arne Johansen fremmet slikt forslag til vedtak: 
Forslag om Avsetning til "Salmarfondet" kr 300.000 tilføres disposisjonsfondet.  
3 stemmer ble avgitt for ordfører Marit A. Espenes forslag. Knut Arne Johansens forslag falt. 
Rådmannens forslag med tilleggspunkt ble vedtatt.    
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 21.11.2018  
 
Budsjettregulering 2/2018 vedtas i hht vedlagte tabelloversikt. 
Avsetning - Egenandel Salmarforndet endres til "Kultur/idrettsformål".  
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Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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DYRØY KOMMUNE BUDSJETT 2018

Budsjettregulering 2/2018 - Driftsbudsjettet  

Nåværende Økt utgift/ Reduksjon utg./ Regulert 
Ansvar Post budsjettpost reduksjon innt. økt inntekt budsjettpost Merknader

111 109070.120 13 714 -13 714 - Tilbakeført feilbudsjettering
111 101000.120 809 026 238 000 1 047 026 Lønn oppsigelsestid avgått rådmann
111 109020.120 184 475 45 000 229 475 Arb.givers andel KLP
111 105075.120 - 638 000 638 000 Etterlønn (sluttvederlag)
111 109900.120 60 583 47 000 107 583 Arbeidsgiveravgift
111 194000.120 - -968 000 -968 000 Bruk av disposisjonsfond (avsetning 2017)
122 119530.683 - 92 000 92 000 F45/18 GDPR - Personverndirektivet, eksterne tiltak
132 135036 - 126 000 126 000 Ksty 7.12.2017 -andel interkommunalt planarb kystsoneplan
151 147000.390 1 451 000 25 000 F26/18 Utarbeidelse av bevaringsplan 
151 147000.390 45 000 1 521 000 F52/18 Sikkerhetsutstyr ved graving av grav
390 109070.120 103 415 -103 415 - Tilbakeført feilbudsjettering
911 187000.800 -24 126 000 -600 000 -24 726 000 Oppjustering frie inntekter (skatt)
921 180000.840 -71 949 000 -140 000 -72 089 000 Oppjustering frie inntekter (rammetilskudd)
922 181000.840 - -16 006 000 -16 006 000 Bevilgning fra havbruksfondet
945 154000.880 - 1 500 000 1 500 000 Avsetning  -  Rekruttering og kompetanse
945 154000.880 - 2 000 000 2 000 000 Avsetning  - Egenandel 2019-20 omstillingsprogrammet 
945 154000.880 - 1 590 000 1 590 000 Avsetning  - Nasjonale  satsninger realfag, skole og barnehage
945 154000.880 - 1 000 000 1 000 000 Avsetning  - Næringstiltak (på siden av utviklingsfondet)
945 154000.880 - 300 000 300 000 Avsetning  - Egenandel Salmarfondet
945 154000.880 - 5 539 872 5 539 872 Avsetning  - Disposisjonsfond
949 157000.880 - 2 600 000 2 600 000 Overført til investeringsbudsjett - Finansiering aksjekjøp

Sum 15 785 872 -17 831 129
-2 045 257 Differanse for å balansere tidligere vedtatt driftsbudsjett

ORO 15.11.2018
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 151 

Saksmappe: 2017/1101 

Saksbehandler: Øystein Rørslett 

Dato: 01.11.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Budsjett 2018 - regulering investeringsbudsjett 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 110/18 21.11.2018 
Kommunestyret 68/18 18.12.2018 

 

Vedlegg 
1 Regulering investeringsbudsjettet 2018 

 

Saksopplysninger 
Vedlagte tabelloppstilling viser opprinnelig vedtatt investeringsbudsjett for 2018, prognose for 
forbruk pr 31.12.2018 og forslag til budsjettregulering. 
 

Administrasjonens vurdering 
Hensikten med saken er å regulere investeringsbudsjettet i samsvar med forventet sluttsum 
og/eller framdrift i prosjektene, herunder få lagt inn i budsjettet to nye prosjekter som er vedtatt i 
løpet av året. 
 
Samlet innebærer forslaget reduksjon i årets investeringsramme fra ca 21,7 mill. kr i opprinnelig 
budsjett til 14,85 mill. kr.  
 
Når det gjelder finansiering av årets investeringer, vil rådmannen bruke ca 5,7 mill. kr av 
bokførte ubrukte lånemidler, samt gjennomføre nytt låneopptak på 6,0 mill. kr.  
 
Finansiering av aksjekjøp kan som kjent ikke finansieres med lånemidler og var i opprinnelig 
budsjett forutsatt finansiert med fondsmidler. Her er situasjonen at det er disponert fondsmidler 
ut over saldo på frie fond. Rådmannen foreslår derfor finansiering av 2,6 mill. kr til aksjekjøp 
ved overføring fra driftsbudsjettet, jfr. egen sak som gjelder regulering av driftsbudsjettet. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Investeringsbudsjettet for 2018 reguleres i samsvar med vedlagte tabelloppstilling. 
 

Ordførers innstilling: 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Investeringsbudsjettet for 2018 reguleres i samsvar med vedlagte tabelloppstilling. 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
Budsjett 2018 - regulering investeringsbudsjett 
 
Behandling i Formannskapet – 21.11.2018:  
 
 
 
Øystein Rørslett orienterte. 
De 2 siste vedlegg utgår. 
Enstemmig vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
  
  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 21.11.2018  
 
Investeringsbudsjettet for 2018 reguleres i samsvar med vedlagte tabelloppstilling.  
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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INVESTERINGSBUDSJETT 2018 Dyrøy kommune

BUDSJETTREGULERING TIL BEHANDLING KOMMUNESTYRET DESEMBER 2018
BUDSJETTREGULERINGER

Beskrivelse prosjektAnsvar Tekst ansvar

Opprinnelig
budsjett 2018 Regnskap pr

17.10.2018
Prognose
forbruk 2018

Forslag
Budsjett-
regulering 

Regulert
budsjett

121 Fellestjenesten 180 000 165 169 180 000 180 000 Visma flyt arkiv og digital post
123 EDB 25 000 25 000 25 000 Oppgradering mobiltelefoner
231 Elvetun skole 308 000 238 625 308 000 308 000 Trådløst nettverk - Feide
410 Administrasjonsbygg 1 200 000 - -1 200 000 - Oppgradering låssystem
410 Administrasjonsbygg 112 000 72 142 112 000 112 000 Oppgradering IT møterom
412 Elvetun skole 600 000 300 000 -300 000 300 000 Nytt taktekke adm tilbygg
413 Omsorgssentret 7 000 000 341 866 1 300 000 -6 200 000 800 000 Omsorgsbolig/renovering sykehjem
413 Omsorgsenteret 500 000 317 720 320 000 -180 000 320 000 Ventilasjonsanlegg Sør-stua
415 Omsorgsboliger 720 000 720 000 720 000 720 000 Nytt tak TPU-boliger (fsak44/18)
416 Brannstasjon 27 500 250 000 250 000 250 000 Prosjektering brannstasj (fsak 29/18)
424 Nordavindhagen 130 000 126 185 130 000 130 000 Videokonferansesal
432 Vannanlegg brto inv 4 500 000 3 530 237 4 500 000 4 500 000 Prosjetering/utbygging i hht plan
437 Kommunale veier 2 500 000 2 539 000 2 539 000 40 000 2 540 000 Oppruste vegstandard ihht vedtak
481 Brannvern 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Tankbil til vann og slokning

SUM LÅNEFINANSIERT 18 555 000 8 078 444 12 184 000 -6 870 000 11 685 000 Se nedenfor
930 Formidlingslån  649 442 Utlån
935 Aksjer 535 000 565 192 565 192 30 000 565 000 Egenkapitalinnskudd KLP
935 Aksjer 500 000 500 000 500 000 500 000 Aksjeutvidelse Dyrøy energi as
935 Aksjer 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 Aksjeutvidelse Dyrøy Utleiebygg as

SUM FINANSIERINGSBEHOV 21 690 000 11 893 078 15 349 192 -6 840 000 14 850 000

Låneopptak 2018: Sum lånebehov i regulert budsjett 11 685 000
 - Bruk av ubrukte lånemidler pr 1.1.2018 5 685 000
Låneopptak 2018 6 000 000

Finansiering aksjer: Disposisjonsfond 565 000
Overført fra driftsbudsjettet 2 600 000

ORO 061118
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MELLOM ANSVAR
BUDSJETTREGULERING  KS-VEDTAK

Beskrivelse Ansvar Funksjon Konto

Administrasjonsbygg 410 130 023000
410 130 091000

Vannanlegg 432 345 023000
432 345 091000

Vannanlegg 432 345 023000
432 345 091000

Elvetun skole 412 222 023000
412 222 091000

Kontrollsum
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DYRØY KOMMUNE
April 2017

BUDSJETTREGULERINGER

Tekst ansvar
Budsjettreg.
/ endring

Budsjett pr
01.01.17

Nytt, regulert
budsjett

Økt budsjett jfr. låssystem 2 000 000 450 000 2 450 000
Bruk av lån -2 000 000

Evertmoen - Sæter-vannledning 2 760 000 9 580 000 12 340 000
Bruk av lån -2 760 000

Evertmoen - Brøstad kirke-vannledning 4 051 000 12 340 000 16 391 000
Bruk av lån -4 051 000

Rensing av basseng 130 000 350 000 480 000
Bruk av lån -130 000

-
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 150 

Saksmappe: 2018/771 

Saksbehandler: Øystein Rørslett 

Dato: 23.10.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Fastsetting av gebyrer 2019 på VAR-området 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 29/18 06.11.2018 
Kommunestyret 69/18 18.12.2018 

 

Vedlegg 
1 Kommunale avgifter VAR og feiing 
  

 

Saksopplysninger 
Kommunaldepartementet har i rundskriv H-3/14 gitt retningslinjer for selvkostberegninger av 
tjenesteområder der selvkost er satt som den rettslige rammen for brukerbetalinger. 
 
Denne saken gjelder forslag om gebyrer i 2019 på VAR-området, det vil si: 
 

- Vannforsyning 
- Avløp 
- Tømming av slamavskillere 
- Renovasjon 
- Feiertjeneste 

 
På disse områdene gis det retningslinjer under henvisning til aktuelle lover at selvkost bør eller skal 
danne grunnlag for innbyggernes brukerbetaling. 
 
Revisjonen har i forbindelse med årsregnskapet for 2017 etterlyst selvkostberegning også for 
feiertjenesten. Her er lovkravet at brukerbetaling maksimalt kan dekke selvkost, men det er ikke 
pålagt full kostnadsdekning. Foreløpig beregning viser at vi er innenfor kravene, men rådmannen 
forutsetter at selvkostanalyse gjøres i årsregnskapet for 2018. 
 
Som grunnlag for vurdering av gebyrer for 2019 har rådmannen utarbeidet prognoser på grunnlag av 
selvkostberegninger i regnskapet for 2017.  
 
Prognosen bygger på direkte og indirekte utgifter som i 2017, men økt med 2,5 % for generell 
prisutvikling. Kalkulatoriske renter og avskrivninger, samt inntekter er prognosetall for 2018. 
 
Alle gebyrinntekter er avgiftspliktige etter lov om merverdiavgift og således tilkommer 25 % 
merverdiavgift på alle oppgitte satser. 
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Administrasjonens vurdering 
Gjennomgang av de forskjellige tjenester innen VAR-området følger nedenfor: 
 
Vannforsyning 
 
DRIFTSRAPPORT 1 - ANSVAR 432 - PROGNOSE 2018 VANNANLEGG   
Tekst 2018 
Funksjon (XGL) 340 148 877 
Funksjon (XGL) 345 174 232 
Sum direkte utgifter vann 331 187 
    
Ansvar 400 Lønn        249 739  
Ansvar 400 Driftskostnader        129 369  
Ansvar 402 Lønn        437 793  
Ansvar 402 Driftskostnader          78 823  
Sum indirekte kostnader (fra tekniske tjenester)        918 117  
    
Andel andre felleskostnader         411 433  
Sum felleskostnader (fra fellestjenester - 100 - 123 + 410)        421 718  

  
Kalkulatoriske renter        748 832  
Kalkulatoriske avskrivninger 1 114 796 
Sum finanskostnader 1 863 629 
    
TOTAL SELVKOST VANN     3 534 651  
    
Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet 
(620)   
Avgiftspliktige gebyrer (640) -3 450 000 
SUM INNTEKTER -3 450 000 
    
SUM NETTO - UNDERDEKNING 84 651 
Omsetningstall for vann: 6 562 933 
Dekningsgrad 98 % 

 
 
Prognosen viser dekningsgrad 98 % i 2018, men vannutbyggingsplanen fortsetter ennå i flere år og 
kalkulatoriske renter og avskrivninger vil øke. 
 
Vi har imidlertid et selvkostfond for vannanlegg på vel 2,1 mill kr og som etter reglene bør utlignes i 
løpet av kommende 3-5 år. Rådmannen finner derfor grunnlag for å foreslå at vannavgiften settes ned 
med ca 5 % fra 2018 til 2019. 
 
Forslag årsgebyr 2019 for brukere i regulativets gruppe a, det vil si boliger, forretninger, kontorer, 
skoler, industribygg, mv: 
 
Kr 42,- pr kvadratmeter areal. 
Minstepris boliger: kr 5 040,- 
Tilknytningsgebyr foreslås ikke endret. 
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Avløp 
 
DRIFTSRAPPORT 1 - ANSVAR 433 - PROGNOSE 2018 AVLØP 
Tekst 2018 
Funksjon (XGL) 350 544 
Funksjon (XGL) 353 201734 
Sum direkte utgifter avløp 207 335 

  

Ansvar 400 Lønn 
                    231 

788  

Ansvar 400 Driftskostnader 
                      98 

110  

Ansvar 402 Lønn 
                    298 

447  

Ansvar 402 Driftskostnader 
                      53 

734  

Sum indirekte kostnader (fra tekniske tjenester) 
                    699 

130  
    
Andel andre felleskostnader                224 356  
Sum felleskostnader (fra fellestjenester - 100 - 123 + 410)                229 965  

  
Kalkulatoriske renter                    65 684  
Kalkulatoriske avskrivninger 232 957 
Sum finanskostnader 298 640 
    
TOTAL SELVKOST AVLØP              1 435 071  
    
Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet (620) 0 
Avgiftspliktige gebyrer (640) -1 954 000 
SUM INNTEKTER -1 954 000 

  
SUM NETTO - AVSETNING TIL SELVKOSTFOND -518 929 
Omsetningstall for avløp 3 159 106 
Dekningsgrad 136 % 

 
Prognosen viser dekningsgrad PÅ 136 % i 2018. 
 
Vi startet imidlertid 2018 med et akkumulert underskudd på avløpstjenesten på ca kr 322 000.  
Etter at det nå ser ut til å være snudd til et fond på nesten kr 200 000 pr 1.1.2019, finner rådmannen 
det forsvarlig å redusere avløpsgebyret med ca 20 % fra 2018 til 2019. 
 
Forslag årsgebyr 2019 for brukere i regulativets gruppe a, det vil si boliger, forretninger, kontorer, 
skoler, industribygg, mv: 
 
Kr 46,- pr kvadratmeter areal. 
Minstepris boliger: kr 5 520,- 
Tilknytningsgebyr foreslås ikke endret 
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Tømming slamavskillere 
 
DRIFTSRAPPORT 1 - ANSVAR 434 - PROGNOSE 2018 SLAM 
Tekst 2018 
Funksjon (XGL) 434 372 322 
Sum direkte utgifter slam 381 630 

  
Ansvar 400 Lønn          106 126  
Ansvar 400 Driftskostnader            11 187  
Sum indirekte kostnader (fra tekniske tjenester)          120 246  
    
Andel andre felleskostnader             70 338  
Sum felleskostnader (fra fellestjenester - 100 - 123 + 410)            72 097  

  
Kalkulatoriske renter                     -    
Kalkulatoriske avskrivninger 0 
Sum finanskostnader 0 
    
TOTAL SELVKOST SLAMTØMMING          573 972  
    
Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor 
avgiftsområdet (620) 0 
Avgiftspliktige gebyrer (640) -570 000 
SUM INNTEKTER -570 000 
    
SUM NETTO – UNDERDEKNING 3 972 
Omsetningstall for slam 1 071 876 
Dekningsgrad 99 % 

 
Prognosen viser dekningsgrad 99 % i 2018. 
 
Akkumulert underskudd for denne tjenesten er med årets underdekning økt til ca kr 86 000. 
For å dekke inn underdekningen i løpet av 3-5 år må gebyrinntektene økes med ca 5 % i tillegg til 
generell prisutvikling, i alt 7,5 % fra 2018 til 2019. 
 
Forslag årsgebyr 2019 for slamtømming: kr 1 220,- 
 
 
 
 
Renovasjon 
 
DRIFTSRAPPORT 1 - ANSVAR 435 - PROGNOSE 2018 RENOVASJON 
Tekst 2018 
Funksjon (XGL) 355 1 991 679 
Funksjon (XGL) 357 0 
Sum direkte utgifter renovasjon 2 041 471 
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Ansvar 400 Lønn          106 126  
Ansvar 400 Driftskostnader            35 878  
Ansvar 402 Lønn          117 584  
Ansvar 402 Driftskostnader            21 170  
Sum indirekte kostnader (fra tekniske tjenester)          287 778  
    
Andel andre felleskostnader           285 639  
Sum felleskostnader (fra fellestjenester - 100 - 123 + 410)          292 780  

  
Kalkulatoriske renter            57 078  
Avskrivninger            74 127  
Sum finanskostnader 131 205 
    
TOTAL SELVKOST RENOVASJON      2 753 234  
    
Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor 
avgiftsområdet (620) 0 
Avgiftspliktige gebyrer Funksjon 355  -2 574 000 
SUM INNTEKTER -2 574 000 
    
SUM NETTO – UNDERDEKNING 179 234 
Omsetningstall for renovasjon 5 034 453 
Dekningsgrad 93 % 

 
Prognosen viser dekningsgrad 93 % i 2018.  
 
Tjenesten har et selvkostfond som med årets underdekning reduseres til ca kr 108 000. Årsgebyret 
bør økes med ca 5 % i tillegg til generell prisstigning, i alt ca 7,5 % fra 2018 til 2019. 
 
Forslag årsgebyr 2019 for renovasjon husholdninger: kr 3 365,- 
 
Feieravgift 
 
Som nevnt innledningsvis tar en sikte på å foreta selvkostberegning av feiertjenesten ved avleggelse 
av regnskap for 2018. Rådmannen foreslår kun økning i samsvar med forventet prisstigning på ca 2,5 
% fra 2018 til 2019. 
 
Forslag årsgebyr feiertjenesten: kr 624,- pr. pipe. 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Gebyrer på VAR-området skal endres slik fra 2018 til 2019: 
 
Vannavgift:  Reduksjon med 5 %. 
Avløpsgebyr:  Reduksjon med 20 %. 
Gebyr slamtømming: Økning med 7,5 %. 
Renovasjonsgebyr:  Økning med 7,5 %. 
Gebyr feiing:  Økning med 2,5 % 
Engangsgebyr for tilknytning vann og avløp endres ikke. 
 
Nye satser for 2019 er innarbeidet i vedlagte gebyrregulativ. 
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Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Gebyrer på VAR-området skal endres slik fra 2018 til 2019: 
 
Vannavgift:  Reduksjon med 5 %. 
Avløpsgebyr:  Reduksjon med 20 %. 
Gebyr slamtømming: Økning med 7,5 %. 
Renovasjonsgebyr:  Økning med 7,5 %. 
Gebyr feiing:  Økning med 2,5 % 
Engangsgebyr for tilknytning vann og avløp endres ikke. 
 
Nye satser for 2019 er innarbeidet i vedlagte gebyrregulativ. 
 
 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
Fastsetting av gebyrer 2019 på VAR-området 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 06.11.2018:  
 
 
 
Enst.vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
  
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 06.11.2018  
 
Gebyrer på VAR-området skal endres slik fra 2018 til 2019: 
  
Vannavgift: Reduksjon med 5 %. 
Avløpsgebyr: Reduksjon med 20 %. 
Gebyr slamtømming:Økning med 7,5 %. 
Renovasjonsgebyr: Økning med 7,5 %. 
Gebyr feiing: Økning med 2,5 % 
Engangsgebyr for tilknytning vann og avløp endres ikke. 
  
Nye satser for 2019 er innarbeidet i vedlagte gebyrregulativ. 
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Terje Johansen Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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KOMMUNALE AVGIFTER 2019 
Vann, avløp, slamtømming, renovasjon og feiing  

 
Vannforsyning og kommunale avløp 
 
A. Vannavgifter: 

I. Tilknytningsavgift: 

a. Nybygg, eksisterende bygg og tilbygg i h.h.t. forskriftenes pkt. 7 betaler 
kr 67,93(67,93,-) pr. m². 

b. Tilknytningsavgiften er en engangsavgift som betales med halvt beløp ved bestilling 
og halvt beløp når vannet er satt på. 

c. Minimumsavgiften settes til kr 8 152,- (8 152,-) (tilsvarende 120 m²). 
d. Merverdiavgift kommer i tillegg til avgiften. 

II. Årsavgift: 

a. Boliger, forretninger, kontorer, sykehus, helse- og alderssenter, skoler, industribygg, 
hoteller, kafeer, restauranter, bensinstasjoner, servicebedrifter betaler kr 42,- (44,15) 
pr. m². (1 m² = 3,5 m³). 

b. Lager, driftsbygninger, forsamlingshus og lignende kr 24,- (25,22) pr. m². (1 m² = 2 
m³). 

c. Hytter/fritidsboliger 5 040,- (5 298,20). 

Minimumsavgift for abonnenter under gruppe a) kr 5 040,- (5 289,20) (tilsvarende 120 m²). 
Minimumsavgift for abonnenter under gruppe b) kr 2 875,- (3 026,40) (tilsvarende 120 m²). 

d. Abonnenter som betaler vannavgift etter målt forbruk, betaler kr 12,- (12,64) pr. m³. 
Minimumsavgift pr. år som beskrevet ovenfor. 

e. Eventuelle tillegg til årsavgiften betales slik det er bestemt i forskriftenes pkt. 10. 
f. Merverdiavgift kommer i tillegg til årsavgiften. 

 

B. Kommunale avløp: 

I. Tilknytningsavgift: 

a. Nybygg, eksisterende bygg og tilbygg i h.h.t. forskriftenes pkt. 7 betaler 
kr 67,93(67,93) pr. m². 

b. Tilknytningsavgiften er en engangsavgift som betales med halvt beløp ved bestilling 
og halvt beløp ved tilknytning. 

c. Minimumsavgiften settes til kr 8 152,- (8 152,-) (tilsvarende 120 m²). 
d. Merverdiavgift kommer i tillegg til avgiften. 
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II Årsavgift: 

a. Boliger, forretninger, kontorer, sykehus, helse- og alderssenter, skoler, industribygg, 
hoteller, kafeer, restauranter, bensinstasjoner, servicebedrifter, betaler kr 46,- (57,80) 
pr. m². (1 m² = 3,5 m³). 

b. Lager, driftsbygninger, forsamlingshus og lignende kr 26,50 (33,08) pr. m². (1 m² = 2 
m³). 

c. Hytter/fritidsboliger kr 2 760,- (3 467,-)  

Minimumsavgift for abonnenter under gruppe a) kr 5 520,- (6 934.-) (tilsvarende 120 m²). 
Minimumsavgift for abonnenter under gruppe b) kr 3 180,- (3 970,-) (tilsvarende 120 m²). 

d. Abonnenter som betaler kloakkavgift etter målt forbruk, betaler kr 13,20 (16,52) pr. 
m³. Minimumsavgift pr. år er som beskrevet ovenfor. 

e. Eventuelle tillegg til årsavgiften betales slik det er bestemt i forskriftenes pkt. 10. 
f. Merverdiavgift kommer i tillegg til årsavgiften. 

Det er vedtatt egne forskrifter om vann- og kommunal avløpsavgifter. 

Avgift for tømming av slamavskillere 
 
Årsavgift 

 
1 220,- 

 
(1136,-) 

Hytter/fritidsbolig betaler avgift tilsvarende 50% av full avgift 610 (568,)- 

I tillegg kommer m.v.a. 

Det er vedtatt egne forskrifter om slamavgifter. 

Renovasjon 
Årsavgift husholdning 3 365,- (3 130,-) 
Hytter/fritidsboliger 1 682,- (1 564,-) 
Forsamlingshus 840,- (782,-) 
I tillegg kommer m.v.a. 

Feieravgift 
Årsavgift pr. pipe - bolig 624,- 609,- 
Årsavgift pr. pipe - fritidsbolig 312,- 305,- 
I tillegg kommer m.v.a. 

Regler vedr. reduksjon i eiendomsavgiftene 
 

Vedtak i K.sak 64/89, endret i K.sak 60/93, 93/93, 67/94, 15/95 og 17/98. Endret i FS 18/07, 
K.sak 47/11, K.sak 72/12, K.sak  69/13 
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1. a) De kommunale avgiftene for renovasjon, kloakk/slam og feiing beregnes ut fra følgende 
regler: 

Botid i boligen pr. år: Avgiftens størrelse: 
- over 6 måneder: Full avgift 
- inntil 6 måneder: ½ avgift 
- helt ubebodd Ingen avgift 
Med "helt ubebodd" eiendom menes bolig som ikke kan bebos ut fra fra boligens fysiske 
tilstand. Enhetsleder teknisk drift og eiendom gjør endelig vedtak i dette spørsmålet. 

Kommunal  avgift  for vann- og kloakk  hytter/fritidsboliger: 
- Kloakkavgift  fastsettes  til 50% av full avgift fra 2013 (k.sak72/12) 
- Vannavgift      fastsettes til full avgift fra 2014 (k.sak 69/13) 

Fritidsbygg med grunnflate under 8 m² fritas for renovasjonsavgift. Enhetsleder teknisk gjør 
endelig vedtak. 

For å legge til rette for renovasjon for fritidsbebyggelse settes det opp grupper med 
søppelstativ på egnede plasser på renovasjonsruten som dekker hele kommunen. 

  b) Enslige med trygd/inntekt som ikke overstiger beløp tilsvarende minstepensjon + kr 
7.000,- pr. år – innrømmes halv renovasjonsavgift fra og med 1998. 

  c) Dessuten innvilges reduksjon til 1/2 avgift for kirker. 

  d) Avgiften settes til ¼ avgift for bedehus, samfunnshus, samt andre forsamlingshus. 

2. a) I utgangspunktet omfattes samtlige eiendommer av de kommunale ordninger som er 
nevnt i pkt. 1 a). 

  b) Spesielt vedr. feiing: Fritidseiendommer som brukes mindre enn 3 mnd. pr. år fritas for 
feiing. 

  c) Enhetsleder teknisk drift og eiendom fremmer forslag om hvilke eiendommer som bør 
fritas vedr. slamtømming, feiing og evt. renovasjon, der eksisterende ordninger av praktiske 
hensyn ikke kan gjennomføres. 

Det overlates til formannskapet å gjøre endelig vedtak om fritak. 

3. Der det synes særlig urimelig å anvende de vedtatte avgiftsregler, kan formannskapet vedta 
lempninger i avgiftens størrelse. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 231 

Saksmappe: 2018/1034 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 29.10.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Gebyrregulativ for plan- og byggesaker, landbrukssaker og saker etter 
matrikkelloven 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 30/18 06.11.2018 
Kommunestyret 70/18 18.12.2018 

 

Vedlegg 
1 Gebyrregulativ plan - bygge - landbruk - matrikkel 2019 

 

Saksopplysninger 
Gebyrregulativene for plan- og byggesaker samt saker etter matrikkelloven revideres hvert år. 
Revideringen gjøres ved generell justering av satsene etter en forventet kostnadsøkning, og i 
tillegg kan enkeltsatser i regulativet endres etter nærmere vurdering. Regulativet har et 
selvkostprinsipp som brukes i vurdering av alle justeringer. 
Det har vært operert med flere regulativer, og i tillegg er noen gebyrsatser (landbruk) fastsatt i 
egne lover. For å gjøre det enklere for innbyggerne å finne fram i gebyrsatsene er det 
hensiktsmessig å samle alle behandlingsgebyrer i ett regulativ. Dette er bakgrunnen for 
omfangsendringen i regulativet.  I tillegg gjøres det redaksjonelle endringer i noen av tekstene. 

Administrasjonens vurdering 
Det er gjort en gjennomgang av regulativene, og det foreslås en generell økning av satsene på 
2,5%. Dette gjelder plan- og byggesaker og saker etter matrikkelloven. Landbrukssatsene er som 
tidligere nevnt fastsatt i eget lovverk.  Ut over den generelle økningen på 2,5% foreslås det 
følgende endringer og tilføyelser i regulativet: 
 
A1-13: Dette er et nytt punkt i regulativet som er å oppfatte som informasjon om hvilken 
lovhjemler som kommer til anvendelse ved overtredelse av lov og forskrift.  
 
B2: Denne posten har tidligere hatt flere innsnevringer av satsene basert på hvilken type tiltak 
det søkes på. Disse sakstypene er like arbeidskrevende som øvrige saker, og når man legger 
selvkostprinsippet til grunn skal disse sakene belastes likt med øvrige saker. Gebyret for søknad 
igangsettelse beholdes siden todelt søknad gir merarbeid til saksbehandling enn ettrinns søknad.  
 
Kap. D: Ved fjorårets behandling av regulativet ble det igangsatt en trinnvis økning av satsene 
for dispensasjonsbehandling. Dette foreslås videreført i år, og satsene D2, D3 og D4 endres da 
som foreslått. I tillegg foreslås det i pkt. D 1-2 at dersom tiltaket er avhengig av flere 
dispensasjoner betales høyeste sats med tillegg av 50% av øvrige satser.   
 
Kap. E: Pkt. E4 tas ut av regulativet siden E3 innbefatter slike endringer.  
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Kap. G: Nytt kapittel i regulativet hvor gebyrer for behandling av konsesjonssøknader og 
søknader om delingssamtykke. Disse satsene er som tidligere nevnt fastsatt i egne lover. 
 
Kap. H: Nytt kapittel i regulativet siden gebyrsatsene for arbeider etter matrikkelloven tas inn. I 
forhold til 2018 er også disse satsene økt med 2,5%. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Fremlagte gebyrregulativ for plan- og byggesaker, landbrukssaker og saker etter matrikkelloven 
vedtas. 
 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Fremlagte gebyrregulativ for plan- og byggesaker, landbrukssaker og saker etter matrikkelloven 
vedtas. 
 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
Gebyrregulativ for plan- og byggesaker, landbrukssaker og saker 
etter matrikkelloven 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 06.11.2018:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 06.11.2018  
 
Fremlagte gebyrregulativ for plan- og byggesaker, landbrukssaker og saker etter matrikkelloven vedtas. 
 
 
 

  
  
Terje Johansen Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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2019 2019

KAP.

A

ALMINNELIGE BESTEMMELSER /OPPLYSNINGER

A 1 Generelle bestemmelser:

A 1-1 HJEMMELSGRUNNLAG

Dette gebyrregulativ er fastsatt av Dyrøy kommunestyre 06.12.2018

med hjemmel i lov om planlegging og byggesak (plan- og bygningsloven) av 

27.juni 2008 § 33-1. Gebyrregulativet gjelder for saksbehandling etter plan- og 

bygningsloven. Gebyrregulativet er en lokalforskrift jfr. forvaltningsloven kap VII.

A 1-2 REVISJONER MV.

Regulativet er i kraft fra 01.01.2019.

Regulativet som er merket med pbl 08 B er gjeldende fra

ikrafttredelsen av byggesaksdelen av

lov om planlegging og byggesak av 27.juni 2008 § 33-1; 01.07.2010

A 1-3 BENYTTEDE AREALANGIVELSER/FORKORTELSER:

Pbl 85 Plan- og bygningsloven av 14.juni 1985

Pbl 08 Lov om planlegging og byggesak (plan- og bygningsloven) av

27.juni 2008 - Plandel i kraft fra 01.07.2009

Pbl 08B Lov om planlegging og byggesak (plan- og bygningsloven) av

27.juni 2008 – byggesaksdel, i kraft fra 01.07.2010

A 1-4 BETALINGSPLIKT

Den som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr etter satser og 

retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet

rettes mot tiltakshaver/forslagstiller.

A 1-5 BEREGNINGSTIDSPUNKT

I kap. B, C, og D beregnes gebyret etter de satsene som var gjeldene

på det tidspunktet saken er mottatt (innregistreringsdato) av kommunen.

A 1-6 FAKTURERINGS- OG BETALINGSTIDSPUNKT FOR KAP. B, C OG D

Når vedtak fattes.

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER, LANDBRUKSSAKER OG 

SAKER ETTER MATRIKKELLOVEN
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A 1-7 FAKTURERINGS- OG BETALINGSTIDSPUNKT FOR KAP. E 2019 2019

Detaljreguleringsplan: Etter at planforslaget har vært til ”1.-gangs

behandling”. Mindre endringer av reguleringsplan: jfr. pbl 08 § 12-14,

2.ledd: Når forslaget er behandlet.

A 1-8 PURREGEBYR

Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for

sen betaling kreves purregebyr på 10% av rettsgebyret. Må det purres

flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente i samsvar med 

morarenteloven fra forfallsdato.

A 1-9 FOR MYE BETALT GEBYR.

Dersom det er betalt for mye gebyr tilbakebetales dette. Det

utbetales rente tilsvarende innskuddsrente i kommunens bankforbindelse for 

tidsrommet fra kommunens vedtaksdato til det tidspunkt gebyret tilbakebetales.

A 1-10 ENDRING/JUSTERING AV REGULATIVET OG/ELLER GEBYRSATSENE

Kommunestyret kan vedta endringer i satsene/mindre justeringer ved

den årlige budsjettbehandlingen.

Ved endring av satsene i forbindelse med

kommunestyrebehandlingen skal disse avrundes til nærmeste hele krone etter 

vanlige avrundingsregler.

A 1-11 AVSLAG

Dersom en søknad/melding om tiltak avvises eller avslås og søknad om 

fradeling avslås betales fullt gebyr etter kap. B, C og D

A 1-12 MAKSIMUMSPRIS

For kap. B og C: kr. 150.000,-

A 1-13 OVERTREDELSESGEBYR

Overtredelsesgebyr varsles og fastsettes ihht plan- og bygningsloven (PBL) kap. 

32 Ulovlighetsoppfølging og byggeforskriftens (SAK10) kap. 16 

Overtredelsesgebyr.
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KAP. B - BYGGESAKER 2019 2019

B 1 GENERELLE BESTEMMELSER

B 1-1 AREALANGIVELSE/DEFINISJONER/FORKORTELSER

Med mindre annet er spesifisert angir m2-satsene bruksareal (BRA)

som definert i norsk standard (NS 3940).

B 1-2 TILLEGG FOR DISPENSASJON

Dersom et tiltak er avhengig av dispensasjonsbehandling etter plan- og 

bygningsloven, kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, påløper det 

tillegg etter regulativets kap D for behandling.

B 1-3 INNSENDT SØKNAD VIA BYGGSØK

Dersom saken er oversendt kommunen elektronisk via ByggSøk

trekkes det fra 10 % av satsene i kap. B

B 1-4 MANGELFULLE SØKNADER/MELDINGER

Saker som ikke kan tas til behandling og som vedtas avvist, enten på grunn av at 

ansvarlig søker ikke kan godkjennes eller at søknad (jfr. PBL §§ 20-1 og 20-2) er 

svært mangelfull

489kr          

For tiltak ihht PBL § 20-5 gjelder tilsvarende, men med beløp 196kr          

B 2 BEHANDLING AV…

Søknad, igangsettingstillatelse (PBL § 21-2, 5.ledd) 1 517kr       

B 3 BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL § 20-1, a) OPPFØRING AV

BYGNINGER, TILBYGGING, PÅBYGGING, UNDERBYGGING, ELLER PLASSERING 

AV BYGNING, KONSTRUKSJON ELLER ANLEGG, og d) BRUKSENDRING*:

* Saker som omhandler bruksendring ihht. PBL § 20-1 d) betaler

50 % av satsene i B4

Utregnes pr. tiltak (som kan omfatte flere

bygninger/tilbygg/påbygg/konstruksjoner/anlegg)

0-50 m² + pr. m² 505kr          

50-100 m² + pr. m² som overstiger 50 m² 1 011kr       10,11kr       

100- 200 m² + pr. m² som overstiger 100 m² 1 515kr       5,05kr         

200-600 m² + pr. m² som overstiger 200 m² 4 044kr       5,05kr         

600-1000 m² + pr. m² som overstiger 600 m² 6 055kr       2,54kr         

Over 1000 m2 7 074kr       3,03kr         

B 4 UTFØRING AV ALT ANNET ENN B 3 (ANLEGG, KONSTRUKSJONER,

BRUKSENDRING MV.) / (TILTAK JFR. PBL §§ 20-1 b), c), e), f), g), h), i), j), k) og l):

 kr       1 515 
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B 5 ANDRE SØKNADER/ANMODNINGER: 2019 2019

B 5-1 I TILLEGG TIL PUNKT B 3/B 4 KOMMER BETALING FOR BEHANDLING

AV FØLGENDE

erklæring om ansvarsrett  pr. fortak 203kr          

søknad om lokal foretaksgodkjenning (inkl ansvarsrett): pr. godkjenning 809kr          

søknad om personlig ansvarsrett 706kr          

anmodning om midlertidig brukstillatelse: 706kr          

anmodning om ferdigattest: gebyrfritt

søknad om endring av tillatelse 1 011kr       

KAP. C - DELINGSSAKER

C 1 GENERELLE BESTEMMELSER

C 1-1 TILLEGG FOR DISPENSASJON

Ved behandling av delingssaker påkommer også tillegg for behandling

av eventuell dispensasjon jfr. Kap. D

C-2 BEHANDLING AV SØKNAD OM DELING AV EIENDOM jfr. PBL § 20-1 m):

C 2-1 FRADELING AV PARSELL(ER)/TOMT(ER) TIL BYGGEFORMÅL, DER

TOMTEDELINGENE (TOMTEGRENSENE) ER FASTSATT I REGULERINGSPLAN: 

 kr       1 011 

C 2-2 FFRADELING AV PARSELL(ER)/TOMT(ER) TIL BYGGEFORMÅL, DER 

TOMTEDELINGENE (TOMTEGRENSENE) IKKE ER FASTSATT I

REGULERINGSPLAN:

 kr       2 022 

C 2-3 FRADELING AV ALLE ANDRE TYPER AREALER ENN C 2-1 OG C 2-2

(TILLEGGSAREALER OG TILSVARENDE)

 kr       1 011 
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KAP. D – DISPENSASJONSSAKER 2019 2019

D 1 GENERELLE BESTEMMELSER

D 1-1 HJEMMELSGRUNNLAG

Kapittel D tar for seg behandling av dispensasjon jfr. PBL kap. 19,  Rettsvirkningen 

av kommuneplanens arealdel jfr. PBL § 11-6, Rettsvirkning av reguleringsplan 

jfr.PBL § 12-4

D 1-2 VED BEHANDLING AV FLERE DISPENSASJONER FOR SAMME TILTAK

Dersom tiltaket er avhenging av flere dispensasjoner betales høyeste sats med 

tillegg av 50% av de øvrige satsene.

D 2 FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL

D 2.1 Fra arealformål 6 000kr       

D 2.2 Bestemmelser 6 000kr       

D 3 FRA REGULERINGSPLAN

D 3.1 Fra arealformål 7 000kr       

D 3.2 Fra bestemmelser 7 000kr       

D 4 FRA ANDRE BESTEMMELSER:

D 4.1 Fra PBL § 1-8 6 000kr       

D 4.2 Fra andre bestemmelser som ikke er særskilt nevnt i kap D 6 000kr       

KAP. E - PLANSAKER

E 1 Generelle bestemmelser

E 1-1 Når kommunen avviser planforslaget/-endringen eller deler av

forslaget, reduseres gebyret med 50 % for de arealene som nektes lagt ut.

E 2 Forslag til detaljreguleringsplan, etter PBL § 12-3, 2.ledd

E 2-1 Gebyrene beregnes utelukkende etter det som i planforslaget foreslås

regulert til nye byggeformål jfr. PBL § 12-5 nr.1, avgrenset av E 2-5

E 2-2 Dersom planen ikke inneholder areal etter C E 2-1 betales

minimumspris jfr. E 2-5

E 2-3 For de arealene på plankartet hvor det foreslås gitt hjemmel for

oppføring av bygninger inntil grensen fastsatt i PBL § 29-4, betales det pr. daa.

 kr          918 

E 2-4 For de arealene på plankartet hvor det foreslås gitt hjemmel for

oppføring av bygninger høyere  enn grensen fastsatt i PBL

§ 29-4, betales det pr. daa.

 kr       2 297 

E 2-5 Minimumspris kr. 25.000, maksimumspris kr. 200.000

E 3 Forslag til mindre endringer av reguleringsplan jfr. PBL § 12-14, 2.ledd  kr    15 160 

67



KAP. F - TILSYN 2019 2019

F 1 GENERELLE BESTEMMELSER

Kap. F gjelder kun for saker der det åpnes tilsyn etter ikrafttreden av

byggesaksdelen (SAK10) til PBL.

F 2 ANDEL AV GEBYR TIL TILSYN

8 % av gebyrinntektene avsettes til tilsyn.

F 3 SAKKYNDIG BISTAND OG INNLEIDE TJENESTER FOR TILSYN

I saker der kommunen rekvirerer sakkyndig bistand for gjennomføring

av tilsyn kan kommunen kreve dekning av faktiske utgifter. Utgiftene belastes 

tiltakshaver.

KAP. G - LANDBRUK

G 1 GEBYRER FOR BEHANDLING AV SØKNADER ETTER LANDBRUKSLOVENE

Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker (fastsatt av 

Landbruksdirektoratet 14.12.2011) ligger til grunn for disse gebyrene.

Behandling av konsesjonssøknader etter lov av 2003 5 000kr       

Behandling av søknader om delingssamtykke etter lov av 1995 2 000kr       
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KAP. H - GEBYRER ETTER MATRIKKELLOVEN 2019 2019

1.1 Oppretting av matrikkelenhet

1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

areal fra 0 -  500 m² 8 680kr       

areal fra 501- 2000 m² 17 870kr     

areal fra 2001 m  økning pr.påbegynt da  830kr          

1.1.2    Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

areal fra 0 -  500 m² 7 890kr       

areal fra 501- 2000 m² 16 245kr     

areal  fra 2001 m² økning pr.påbegynt da      754kr          

1.1.3    Oppmåling av uteareal på eierseksjon 

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon 

areal fra 0 -50 m² 5 106kr       

areal fra 51 - 250 m² 7 659kr       

areal fra 251- 2000 m² 10 211kr     

areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da   766kr          

1.1.4    Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom.

volum fra 0- 2000 m³ 19 147kr     

volum fra 2001 m³ -   økning pr. påbegynt 1000 m³ 1 021kr       

1.1.5    Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til  1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 og 1.1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre 

oppmålingsforretning

1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må anvises, ikke lar 

seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner 

ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2
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1.3 Grensejustering 2019 2019

1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med 

inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m² ).   En 

eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens 

areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre 

arealklasser gjelde.

areal fra 0-250 m² 3 829kr       

areal fra 251- 500 m² 6 440kr       

1.3.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens 

volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³

volum fra 0-250 m³ 9 574kr       

volum fra 251- 1000 m³ 10 851kr     

1.4 Arealoverføring

1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. 

Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- 

og jernbaneformål.

areal fra 0-250 m² 8 703kr       

areal fra 251- 500 m² 11 013kr     

arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m²  medfører en økning av gebyret på 2 553kr       

1.4.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en 

annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres 

til  en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. 

Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

volum fra 0-250 m³ 12 126kr     

volum fra 251- 1000 m³ 15 317kr     

volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på 766kr          

1.5

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er 

koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter 2 553kr       

For overskytende grensepunkter, pr. punkt 639kr          

1.6

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er 

koordinatbestemt/ eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkter 5 106kr       

For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1 915kr       

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

1.7 Privat grenseavtale

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 2 553kr       

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 639kr          

Billigste alternativ for rekvirent velges.

Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. (minimum 3 timer)
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1.8 Timepris 2019 2019

Timepris for arbeider etter matrikkelloven 941kr          

1.9 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, 

og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen 

eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. 

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt 

søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

1.10 Betalingsbetingelser

Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. 

Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.

1.11  Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken matrikkelføring av saken, 

opprettholdes likevel gebyret.

1.12 Utstedelse av matrikkelbrev

Martrikkelbrev inntil 10 sider 216kr          

Matrikkelbrev over 10 sider 432kr          

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens 

kartverk i takt med den årlige kostnadsutvikling.
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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 
Kommunestyret 71/18 18.12.2018 
   

 

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: 
 
 
 

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

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
Påvirkbare inntekter 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 29.10.2018:  
 
 
 
Omforent forslag til vedtak:  
  
Regulerte priser vedtas i henhold til vedlagte tabeller. 
 
SFO 
Inntil 6 timer 850 kr 
Inntil 12 timer 1350 kr 
Inntil 20 timer 1900 kr 
Inntil 28 timer 2700 kr.  
Enst.  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 29.10.2018  
 
Regulerte priser vedtas i henhold til vedlagte tabeller. 
SFO 
Inntil 6 timer 850 kr 
Inntil 12 timer 1350 kr 

73



Inntil 20 timer 1900 kr 
Inntil 28 timer 2700 kr.  
 
 
 

  
  
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

76



 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/652 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 22.11.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Visit Senja Region SA – Vidre medlemskap i destinasjonsselskapet og søknad 
om tilskudd for finansiering av Forprosjekt Senja regionen som bærekraftig 
reisemål samt reisemålsutvikling. 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 114/18 27.11.2018 
Kommunestyret 72/18 18.12.2018 

 

Vedlegg 
1 Søknad fra Visit Senja Region SA 
2 Prosjektbeskrivelse 

 

Saksopplysninger 
Dyrøy kommune tegnet i 2016 medlemskap i det som da het Destinasjon Senja, med virkning fra 
01.01.2017. Det ble samtidig vedtatt en årlig medlemsavgift som for Dyrøy utgjør kr. 84 340,-. 
 
Selskapet har senere byttet navn og heter i dag Visit Senja Regionen og består av de fire Senja-
kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy som fra 2020 skal utgjøre den nye Senja 
kommune sammen med Dyrøy kommune, og har ca. 50 medlemsbedrifter fordelt utover 
Senjakommunene og Dyrøy. 
 
Visit Senja Regionen SA har som formål å jobbe for å fremme Senjaregionen som 
reisemål og ivareta interessene til reiselivsaktørene. Visit Senja Region skal også bidra til 
vekst og lønnsomhet blant våre medlemmer. Vi jobber opp mot og samarbeider med 
både reiselivsbedrifter, kommuner og organisasjoner i Senjaregionen som har interesser 
knyttet til reiselivsnæringa og profilering av regionen. 
 
Senjakommunene og Dyrøy kommune har i sine kommunestyrer vedtatt at det skal satses 
på bærekraftig reiseliv. Det er avholdt to store reiselivsmøter i regionen så vel som egne 
reiselivsmøter i kommunene. Økt fokus på bærekraft fra flere hold, også fra Innovasjon 
Norge, og som er viktig og setter rammen for fremtidig turisme til regionen vår. 
Vi har verdifull fauna og dyreliv som er viktig å ta vare på, og da spesielt med økt mengde 
turister.  
 
En slik satsning er også i tråd med den regionale næringsplanen for Midt-Troms hvor Senja 
Regionen skal satse på et bærekraftig reiseliv. Den strategiske næringsplanen er forankret i 13 
tiltak som omhandler reiselivsnæringa og denne er brukt som styringsdokument sammen med 
Visit Senja Regions egen strategiplan. Visit Senja Regionens strateginotat ligger bl.a til grunn i 
den regionale næringsplanens 13 tiltak. 
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Finansieringen av forprosjektet bygger på følgende to pilarer: 

1) Hovedfinansiering som ligger til grunn for selskapet, dvs. kommunale medlemsavgifter og avgift 
for bedriftsmedlemskap. Årlig avgift for Dyrøy utgjør fortsatt kr. 84 340,-. 

2) Særskilt prosjekttilskudd – Støttet av Innovasjon Norge med 560 000,- og forutsatt bidrag fra 
medlemskommunene med tilsammen kr 358 000,-. For Dyrøy kommune utgjør dette kr. 25 776,- 

 

Administrasjonens vurdering 
Satsning på et bærekraftig reiseliv i vår region er av stor viktighet, både sett ut fra et lokalt 
miljøperspektiv, men også ut fra å kunne presentere et attraktivt produkt til kunder fra hele 
verden.  
 
Rådmannen har i budsjettsammenheng for 2019 lagt til grunn at medlemskapet i Visit Senja 
Region videreføres i tråd med vedtak i kommunestyrets sak 51/16. Dvs. at årlig medlemsavgift 
på kr. 84 340,- er medtatt. Rådmannen har også lagt til grunn at strategiene i regional 
næringsplan, som er grundig forankret i kommunestyret gjennom flere runder, har reiseliv som et 
av sine satsningsområder og hvor Visit Senja Regionen kanskje er det viktigste strategiske 
verktøyet for realisering av planen. Rådmannen foreslår derfor at det samtidig at det i denne 
saken vedtas en videreføring av medlemskapet helt til 2021. 
 
Når det gjelder de særskilte prosjektmidlene til forprosjekt som her omsøkt på kr. 25 776,-, så 
mener rådmannen at dette ligger innenfor VOX-programmets formål. Det fremmes derfor en 
egen søknad på dette grunnlag. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Dyrøy kommune viderefører sitt medlemskap i Visit Senja Region SA for 2019 – 2021 på 

dagens grunnlag. Medlemsavgift 2019 bakes inn i driftsbudsjett. 
2. Omsøkt prosjekttilskudd på kr. 25 776,- søkes dekt gjennom VOX-programmet 

Ordførers innstilling: 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Dyrøy kommune viderefører sitt medlemskap i Visit Senja Region SA for 2019 – 2021 på 

dagens grunnlag. Medlemsavgift 2019 bakes inn i driftsbudsjett. 
1. Omsøkt prosjekttilskudd på kr. 25 776,- søkes dekt gjennom VOX-programmet 

Ordførers innstilling: 
 
 
Visit Senja Region SA – Vidre medlemskap i destinasjonsselskapet og 
søknad om tilskudd for finansiering av Forprosjekt Senja regionen 
som bærekraftig reisemål samt reisemålsutvikling. 
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Behandling i Formannskapet – 27.11.2018:  
 
 
 
Forslag til vedtak endring av pkt. 1. fra Kjell-Sverre Myrvoll, SP: 

1. Dyrøy kommune viderefører medlemskap i 2019 på dagens grunnlag. 
Enst. vedtatt. 
  
Som rådmannens forslag til vedtak med følgende endring i pkr. 1. Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 27.11.2018  
 
 

1. Dyrøy kommune viderefører medlemskap i 2019 på dagens grunnlag. 
2. Omsøkt prosjekttilskudd på kr. 25 776,- søkes dekt gjennom VOX-programmet 

 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Visit Senja Region  

Bernhard Lunds vei 4 
9300 Finnsnes 

 
 
 
 
 
Søknad om finansiering for perioden 1. Januar 2019 – 31. Desember 2019  
 
 
Søknaden baserer seg på følgende 2 momenter  
 

1) Hovedfinansiering slik tidligere vedtatt modell 
2) Tilskudd for finansiering av Forprosjekt Senja regionen som bærekraftig reisemål 

samt reisemålsutvikling.  
 
Hovedfinansiering basert på tidligere vedtatt modell 
 
For å kunne fortsette å bygge og styrke destinasjonsarbeidet og at reiselivsnæringen skal 
vokse og utvikles i henhold til regional næringsplan søker vi nå fylkeskommunen om å gå i 
gang med Sustainable Future 2019-2021. For at vi skal kunne gjøre dette er det en 
forutsetning at vi har vår hovedfinansiering på plass. Vi søker derfor vår hovedfinansiering 
dekket av kommunene basert på den tidligere vedtatte modellen.   
 
 
 
Tilskudd for finansiering av Forprosjekt Senja regionen som bærekraftig reisemål samt 
reisemålsutvikling.  
 
Innovasjon Norge støtter forprosjektet med 560 000,- og vårt behov er på 358 000,- for å få 
forprosjektet realisert. Totalt budsjett på 918 000,-, se vedlegg.   
 
 Vårt forslag til kostnadsdeling er å fordele egenandelen for bærekraftsprosjektet etter samme 
metode som brukt ved hovedfinansieringen og at summen deles etter innbyggertall.  
 
Om dette vedtas skal kommunene henholdsvis betale  
 
71,9 % Lenvik Kommune 257 402,- 
9,5 % Tranøy Kommune 34 010,- 
7,2 % Dyrøy Kommune 25 776,- 
5,8 % Torsken Kommune 20 764,- 
5,6 % Berg Kommune 20 048,- 
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Vi er i dialog med Sørreisa og Målselv om å ta del i prosjektet og om de tar del i 
bærekraftsprosjektet vil summen bli ytterligere redusert da den i så tilfelle vil deles også på 
disse to kommunene.    
 
Ny søknad kommer sannsynligvis inn i Mars 2019 om midler til hovedprosjekt om 
forprosjektet går slik forventet og vi går i gang med fase 2. I denne fasen skal det også lages 
og gjennomføres en undersøkelse blant både gjester, hytteeiere, bedrifter og innbyggere. 
Kostnadene knyttet til fase 2 utredes i fase 1. I fase 2 kommer bl.a honorar til prosessveileder, 
lønn til prosjektleder, møtekostnader til styringsgruppe samt behov for operative midler for å 
gjennomføre nødvendige tiltak for å kunne bli en bærekraftig region og også kunne gjøre oss 
kjent som en bærekraftig region.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlagt;  
 
Tilsagn fra Innovasjon Norge Forprosjekt Bærekraftig reisemålsutvikling 
RUP-rapport Senjaregionen som topp 5 reisemål i Nord-Norge 
Bekreftelse fra revisor 
VIT-prosjektet med Akvaplan 
Preliminær plan; Visit Senja Region – Sustainable Future 2019-2021  
NHO – statistikk  
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Visit Senja Region 2019-21 «Sustainable Future» 
 
Preliminær verksamhets beskrivelse før VSR under perioden 2019-2021 
 
Ansøkan om ekonomisk basfinansiering från Lenvik, Berg, Tranøy, Torsken och Dyrøy 
kommune før verksamhetsåret 2019 
 
 
Inledning/Bakgrunn 
 
Visit Senja Region kommer under 2018 avsluta ett treårigt RUP projekt/Finansiering av VSR kommuner med 
arbetsnamnet «Senjaregionen som topp 5 reisemål i Nord-Norge» 
 
Slutrapport læmnas i separat dokument, men det finns anledning att i denna nya søknad återknyta till de 
insatser som ær gjorda och hur vi vill bygga vidare på detta arbete. Samtidigt som vi i en omværld och 
reiselivsindustri, som førændrar sig mycket snabbt, också måste staka ut en ny kurs som ligger i paritet med 
nya møjligheter och utmaningar. 
 
Ett viktigt mål under kommande projektperiod ær att tillgodose de behov och førændringar som kommune 
sammanslagningen till Senja Kommune kommer att innebæra. Detta tillsammans med Dyrøy kommune som 
idag utgør basen før VSR. Målet ær att under projektperioden ta fram en konkret strategiplan før Senja 
Kommunes och Dyrøy satsningar på Reiseliv. I samarbete med Dyrøy kommune och VOX projektet. 
Samarbetet med Sjømatnæringen och Salmar fortgår under hela næsta projektperiod och VSR har också ett 
specifikt uppdrag att bedriva turistinformasjon åt Lenvik Kommune under sommaren 2019. Vi hoppas på 
førnyat førtroende från 2020 men då i Senja Kommunes regi. Medlemsbasen ær stark och vi har såvæl de lite 
større aktørerna som ett flertal mindre, som medlemmar. Vi ser också ett økat intresse från bedrifter som vill 
ta del av våra framtida satsningar. Sammanfattningsvis så utgørs medlemsbasen av små bedrifter som i många 
fall inte uppnått sina mål om helårsdrift. VSR har per idag 47 medlemmar/medlemsbedrifter. 
 
 
Status Visit Senja Region per idag/Kort beskrivelse 
 
Visit Senja Region ser en fortsatt økning av gæster under både sommar och vintersæsong. Vi har under 2018 
genomført en kartlæggning av det totala utbudet av tillgængliga rum. Detta har genomførts i ett VIT-projekt 
dær Aquaplan har haft uppdraget. Resultatet av denna kartlæggning kommer att ge oss ett utgångslæge før att 
i framtiden kunna mæta VSR tillvæxt (se vedlægg). Vi har i denna kartlæggning också tagit med antal 
tillgængliga rumsenheter som finns på Airbnb och andra bokningsportaler, vilket ær ett væsentligt antal. I den 
statistik som enligt Norsk lov ska inrapporteras ær ett stort antal boendeanlæggningar så små att detta inte ær 
ett krav från myndigheterna. Enligt NHO ær det endast ca 4-5 anlæggningar i VSR som rapporterar in till 
Statistiknett. 
 
Vi ser en økning i utlandstrafiken såvæl som inhemsk trafik. Den Norska inhemska trafiken sommaren 2018 har 
dock påverkats av det goda vædret i søder och den nederbørdsrika sommaren i nord. Utlandstrafiken ær 
mindre sårbar før væderpåverkan eftersom man planerar och bokar sitt resande lång tid i førvæg. 
 
Vi har också sett investeringar i nya hotel och mindre anlæggningar i VSR. Hær mærks expansionen i Hamn i 
Senja, Medfjordvaer, Senja Fjordhotel i Frovåg, Jaeger Adventure Camp i Dyrøy och Camp Solbergfjord i Dyrøy. 
Kommande investeringsplaner ligger fast på ett helt nytt større hotel vid Husøya, nytt mindre boende på 
Rødsand och Fjordgård, expansion av boende i Skrollsvika och Medfjordvaer. Ny medlem i VSR ær också 
Finnsnes Gård på Finnsnes. 
Vi ser också en upprustning och renovering av flertalet anlæggningar før att kunna møta nya gæsters krav på 
en høgre standard och dærmed också en høgre betalningsvilja.  
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Hamn i Senjas och North Star Boutique Hotels nya och mycket påkostade hotelrum ger oss också møjligheten 
att satsa på ett «upmarket» segment. Vi ser framfør oss en fortsatt utveckling i detta segmentet. 
 
En generationsvæxling har också skett vid ett flertal platser dær nya och yngre ægare har ersatt tidigare ægare 
tex Skagi på Skaland och Norwegian Wild i Tranøybotn. Vi ser framfør oss fler sådana exempel i VSR under de 
kommande åren. 
 
Aktivitetsbolag har också tillkommit och vi har glædjande nog fått en etablering av bla ett hundspannsføretag 
på Senja, Senja Husky Adventure. 
SalMar har nu etablerat sitt besøkscenter i Kunnskapsparken och erbjuder turer med Rib før att se laxodling på 
plats. SalMars etablering av nytt slakteri kommer att skapa møjligheten før studiebesøk i hela næringskedjan 
från smoltanlægg till exportklar fisk. 
Campingplatserna som ær medlemsbedrifter ser en økad trafik och hær finns också planer på expansion før att 
kunna ta emot ett økat antal gæster føretrædesvis med husbil. 
 
VSR sportfiske utbud ær fortsatt mycket viktigt under senvår, sommar och høst. Hær har genom åren byggts 
upp en mycket stabil målgrupp och vi ser mycket nøjda gæster som gærna återvænder från år till år. 
 
Færje och Hurtigbåt førbindelserna med VSR ær fortsatt av yttersta vikt och betyder mer æn någonsin, icke 
minst pga Tromsøs starka utveckling och pakketeringen som sker mellan VSR bedrifter och Tromsøregionen. 
Æven kombinationer med Visit Harstad regionen kommer att vara mycket viktiga i framtiden icke minst før den 
expansiva utveckling som sker på sødra Senja med investeringar i både boende och aktiviteter.  Hær kan också 
næmnas att Senja Moments har fått uppdraget att driva Tranøy Gård vilket innebær ett økat fokus mot ny 
turistrafik och dærmed fler tillgængliga bæddar/kapacitet. Vi kommer också se en økad pakketering mellan VSR 
och Visit Lyngenfjord i segmentet Randonee skidåkning. 
 
Bardufoss flygplats ær VSR nærmaste flygplats och har høgsta prioritet i vår framtida strategi, pakketering och 
førsæljning av upplevelser i VSR. Vi kommer också aktivt att se på møjligheterna att nyttja både Tromsø och 
Harstad/Narvik flygplats dær det ær førdelaktigt før VSR i en pakketering i samarbete med respektive 
Destinationssællskap. 
 
VSR storslagna natur, småskalighet, nationell turistvei, diversifierade natur och lættilgænglighet ær fortsatt 
våra starkaste reseanledningar. Ett stort utbud av aktiviteter både till fjælls och på havet ær också viktiga 
framgångsfaktorer. 
 
Sammantaget kan dock sægas att vi har en lång bit att gå innan vi nått en Bærkraftig helsårs drift hos flertalet 
medlemsbedrifter och hær måste det goda arbetet i VSR fortsætta. Vi har under en mycket begrænsad period 
ett høgt tryck av gæster på ett litet antal platser varav Segla/Fjordgård ær ett exempel. Mått och steg tas nu i 
samarbete med aktuella kommuner/Senja 2020 mfl før att erbjuda den infrastruktur som behøvs før att ta 
emot dessa gæster och med en førvæntan om ytterligare økning. 
Vi måste också utveckla och øppna upp andra delar av VSR och sprida trafiken av gæster. 
 
VSR kommer att projektleda Innovasjon Norges «Merkeprosessen Bærekraftig Reisemål och 
Reisemålsutveckling» med start i slutet av November 2018 och hær kommer strategier utarbetas før vilka 
gæster vi i framtiden aktivt skall søka. VSR ser framfør sig en riktad marknadsføring mot de gæster som vill bo 
på hotel, njuta god mat och utnyttja kunniga lokala guider. Vi søker en mer resursstark målgrupp som økar 
værdiskapningen i de små lokala samfunn som behøver se en økad værdiskapning från en økad tillstrømning av 
gæster  
 
 
Bilaga: Aquaplans rapport (se Vedlægg)) samt NHO statistik (Se vedlægg). Redogørelse før «Senja Region topp  
5 Reisemål i NordNorge 2016-18» (se vedlægg). 
 
 
 
 

83



 
 
 
 
Samarbetspartners: 
 
VSR kommer under perioden 2019-21 att ha føljande finansiærer och partners: 
 
Tranøy Kommune (endast 2019) 
Berg Kommune (endast 2019) 
Lenvik Kommune (endast 2019) 
Torsken Kommune (endast 2019) 
Dyrøy kommune 2019-21 
Senja Kommune 2020-21 
SalMar 2019-21 
Medlemsbedrifter 47 medlemmar per den 1 Nov 2018 
 
 
Partners i direkta samarbetsprojekt: 
 
Visit Tromsø 
Visit Lyngenfjord 
Visit Harstad 
MidtTroms museum 
 
Klynger/samarbeten: 
 
Sommer i Nord 
Arctic 365 
Visit Arctic Europe 2 
Sjømatklyngen 
Arctic Hike(Arctic 365) 
NordNorsk Reiseliv 
NordNorsk Sykkel samarbete 
 
Øvriga partners: 
 
Midt-Troms Næringshage 
Kupa  
Sjømatklyngen MidtTroms 
 
 
Projektorganisering 
 
Projekteier: Visit Senja Region SA 
Projektansvarlig: Daglig leder i Visit Senja Region SA 
Prosjektleder: Daglig leder i Visit Senja Region SA 
Styringsgruppa: Styret i Visit Senja Region SA med representanter før medlemsbedrifter och kommuner 
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Aktiviteter 
 
Før att sækra en fortsatt positiv utveckling av reiselivet i Visit Senja Region under den kommande 
projektperioden 2019-2021 kommer det att krævas en rad insatser, som sammantaget innebær att vi når våra 
mål. Vi ær i samtal med Innovasjon Norge och Troms Fylkeskommune, varfør jag vill poæntera att vissa av 
nedan beskrivna satsningar kan komma att ske i mindre omfattning eller falla bort. 
 

Jag har valt att kortfattat beskriva dessa som føljer: 
 

1) Nystart och omstrukturering av VSR WEB. Tiden har hunnit ikapp vår nuvarande web och denna måste 
byggas om. Detta skall ske i enlighet med NordNorsk Reiselivs nya marknadsstrategi før prioriterade 
personas/målgrupper. Vi fokuserar på våra prioriterade gæsters behov i større utsræckning æn att 
strikt definiera målgrupp som ett specifikt land/geografiskt område. Bilder och fræmst rørliga bilder 
måste ha ett større utrymme.  
Vi måste också sækerstælla att vi koordinerar och gør vår web kompatibel med Vist Tromsø, Visit 
Lyngenfjord och Visit Harstad i vårt arbete med en gemensam plattform. Dett ska ske under 2019. Vi 
ska ockå undersøka møjligheterna att erbjuda en så kallad microbutik/onlinebokning på den nya 
plattformen, før medlemsbedrifter som så ønskar. Innehåll/content måste också bli bættre och 
relevant och hær kommer vi att samarbeta med lokala fotografer, kulturpersonligheter, konstnærer 
och historiker som kan bygga ett gemensamt varumærke før VSR. 
Vi ska under tidig del av projektperioden enas om ett nytt varumærke som beskriver vår fantastiska 
del av værlden. Likt Lofoten har enats om «Værldens vackraste øyrike» 

 
2) VSR ska ha en ledande position i social media med fokus på Facebook och Instagram. Detta ær ett 

løpande arbete som tar mycket tid och kræver resurser i form av bra bildmaterial, tævlingar/insatser 
før att nå en interaktivitet med våra presumtiva kunder. Vi kommer också anvænda resurser før att 
køpa betalt rækevidde och inte satsa på annonser. Content marketing via andra bloggare kommer 
också vara en framtida kostnad før att nå ny rækevidde. 
Hær skall också aktivt arbetas med att bjuda in de journalister/bloggare/influencers som riktar sig mot 
våra målgrupper. Hær ser vi ett tætt samarbete med NordNorsk Reiseliv, VisitArctic Europe och øvriga 
aktører i Troms. 

 
3) VSR skall bilda ett Advisory Board bestående av 3-5 representanter från våra viktigaste 

kunder/Marknader. Dessa skall bjudas in till 2 møten per år før att møta VSR:s medlemsbedrifter på 
plats. Tema blir att utveckla nya produkter, innovativa løsningar, før nya paket, nya investeringar och 
sækerstælla en långsiktigt hållbar kvalitet på leveranser. Detta sker i samarbete med øvriga 
Destinationssællskap i Troms nær så ær erforderligt.  
Målet ær att VSR ska komma nærmare marknaden och våra kunder och dærmed snabbare kunna 
reagera med nya och adekvata produkter och den kvalitet som krævs. Hær kommer fokus att ligga på 
de mindre bedrifterna som ønskar utveckla en helårsdrift.  

 
4) En årlig lokal workshop skall arrangeras av VSR med 15-25 inbjudna kunder/Turoperatører/agenter. 

Hær skall våra medlemsbedrifter direkt kunna møta køpare av sina produkter och i dialog ta fram de 
produkter som efterfrågas. Detta sker i samarbete med øvriga Destinationssællskap i Troms nær så ær 
erforderligt. Kvalitet och helårsdrift før de mindre bedrifterna kommer att vara fokus. Workshopen 
skall erbjuda seminarier och en kunskapsdel som som påskyndar en positiv utveckling. 
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5) Ett nytt nætverk/klynge skall skapas av VSR før att fræmja lokala fotografer, konstnærer, hantverkare 
och førfattare. Syftet ær att bygga en lokal førankring i goda historier i form av berættelser och bilder 
som gemensamt kan bygga VSR varumærke. VSR nya web blir en ny plattform før detta och vi kommer 
också i våra nya lokaler kunna erbjuda plats/popup løsning før att exponera dessa løpande under året. 
Hær søker vi ett samarbete med Midt-Troms museum och aktører i Målselv Kalottspel 
 

6) VSR ska under projektperioden undersøka møjligheten till en ny finansiering av samvirket. Vi ska se på 
en differientierad kostnad før potentiella nya medlemsbedrifter så att vi kan få med alla de føretag 
som har vinning av ett økat antal gæster. Shopping, transporter mfl bør kunna vara med i en långsiktig 
finansiering av ett framtida VSR.  En långsiktig finansiering av Senja deltagande kommuner skall också 
vara ett tema. 
 

7) VSR skall bistå sina medlemsbedrifter och framførallt nya investorer i en coachning/rådgivning før att 
nå en expansion och utveckling av reiselivet. Via ett stort nætverk knutet till nyetableringar av 
aktivitetsføretag och hotelletableringar skall VSR bidraga med kunskap och erfarenhet. Detta skall ske i 
ett tætt samarbete med MidTroms Næringshage dær VSR bidrar med sin specialistkunskap dær så ær 
erforderligt. 
 

8) VSR ska lægga resurser på att koordinera ett næra och tætt samarbete med øvriga kommuner i 
MidtTroms. Vi ska under projektperioden se øver møjligheterna att forma ett gemensamt 
Destinationsbolag før hela MidtTroms och æven en eventull framtida expansion av MidtTroms i 
framtiden. 
 

9) VSR skall ta initiativ till en koordinerad planering av de turistinformasjoner som idag finns i MidtTroms. 
Detta særskilt viktigt nær vi blir Senja Kommune 2020. 
 

10) VSR ska lægga stort fokus och resurser på att utveckla skulder sæsonger och lågsæsong. Detta ska ske i 
pakketering och en målinriktad marknadsføring mot rætt målgrupper. Vi ska bygga vidare på de 
kunder och marknader vi idag ær starka på och utveckla nya innovativa upplevelser. Till dessa hør 
vandring och cykel men med nya målgrupper. 
 

11) VSR skall tillsammans med MidTroms Næringshage och erforderliga aktører erbjuda 
medlemsbedrifterna kurser/utbildning i hur man højer sin kvalitetsnivå och sitt Værdskap. Detta 
kommer att vara av stor betydelse før att kunna høja prisnivåer och lønsamhet. VSR ska inte i 
framtiden vara en lågbudget destination utan aktivt rikta sig mot en mer betalningsstark målgrupp 
med høga krav på service och kvalitet. VSR erbjuder redan idag i sina naturresurser en unik upplevelse 
av mycket høg kvalitet. Vår service och kvalitet måste leva upp till detta.  
 

12) VSR kommer under projektperioden, tillsammans med Innovasjon Norge Arctic, genomføra 
«Merkeprosessen Bærekraftig Reisemål och Reisemålsutveckling». Detta arbete fortløper under 2018-
2020 och blir en viktig del av vårt framtida varumærkesbygge samt ger oss viktiga argument gentemot 
våra kunder før att vi lever upp till viktiga kriterier før miljømedvetenhet. Detta arbete koordineras 
också med øvriga Destinations sællskap i Troms som har genomført denna process eller ær på væg. 
Detta ær ett led i den fastslagna strategin i Regional Næringsplan før MidtTroms. 

 
 

13) VSR skall engagera sig i utvecklingen av nya utbildningar i Troms/VSR som direkt eller i framtiden kan 
skapa nya arbetstillfællen. Detta skall gøras i næra samarbete med våra medlembedrifter så att det 
finns ett reelt behov av arbetskraft. 
 

14) VSR skall engagera sig i de klynger/samarbeten som gynnar en utveckling av vårt reiseliv. Det ær vår 
uppfattning att detta sker mest effektivt i en samordning och uppvæxling av resurser. Hær blir det 
naturligt att søka samarbete med Visit Tromsø, Visit Lyngenfjord och Visit Harstad før att koordinera 
ekonomiska resurser från Stat, Fylkeskommune, Kommuner och næringsliv. Till detta kommer en rad 
andra regionala Klyngesamverkningar. 
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15) VSR kommer att vara aktiva i uppføljningen av Visit Arctic Europe som fortsætter att skapa 
grænsøverskridande paket mellan den Arktiska delen av Sverige, Norge och Finland. 
 

16) VSR skall kartlægga och gøra det møjligt att vi kan anvænda så mycket lokalproduserad mat som det 
ær møjligt. Detta blir en del av vårt varumærkesbygge och kan på sikt førhoppningsvis innebæra en 
expansion i befintliga føretag och æven nyetableringar. 
 

17) VSR skall flytta in i nya lokaler som skall utgøras av backoffice/kontor och en offentlig yta dær vi under 
del av året ska bedriva vår turistinformasjon. Vi ska också hær kunna erbjuda PopUp lokaler før våra 
medlemsbedrifter, samarbetspartners, konstnærer fotografer etc. Det kommer att åtgå en stor del 
resurser før att skapa detta utrymme som ett fønster mot VSR i publika lokaler. 
 

18) VSR skall ta hjælp av Uit och forskningsmiljøn før att underbygga beslut, før framtiden, med så adekvat 
fakta som finns tillgænglig eller kan inførskaffas. 
 

19) VSR skall aktivt jobba med våra livlinor av kommunikationer. Hit hør reguljærflyg och etablering av 
charterflyg till Bardufoss flygplats. Reguljærflyg till Tromsø och Harstad-Narvik flygplats. Bilfærjorna 
mellan Andenes och Gryllefjord samt Botnhamn och Brennsholmen. Hurtigbåtførbindelserna tillhør 
också VSR livsnerv. Vi ska också aktivt arbeta før att Hurtigrutens passagerare kan få ta del av ett 
landarrangemang som alternativ till stræckan Finnsnes-Tromsø på nordgående rutt. Vi ska också ta 
direkt kontakt med  Havila Kystruter før att se hur vi kan skapa ett gott samarbete. Vidare skall vi vælja 
ut och prioritera ett antal adekvata busslinjer i VSR och i samråd med Troms Fylkestrafik lyfta fram 
dessa på ett enkelt sætt før bokning av tillresta gæster. Till dessa hør Finnsnes-Gryllefjord/Skaland, 
Finnsnes-Fjordgård/Husøy/Medfjordvaer och Finnsnes-Skrollsvika. 
 

20) VSR skall fortsætta sitt långsiktiga samarbete med SalMar och ta fram nya produkter/paket som kan 
erbjudas våra medlemsbedrifter som en del i en helhetsupplevelse før våra gæster. Vi ska också se 
vilka øvriga delar av næringslivet som kan erbjuda ett studiebesøk som kan bli del av kommande 
førættningsresor till VSR. 
 

21) VSR skall under perioden søka kontakt med de Samiska aktørerna och undersøka om vi tillsammans 
kan hjælpa till att utveckla en Samisk reiselivsupplevelse bygd på respekt och Bærekraftig utveckling. 
 

22) VSR skall ta fram en plan før førættningsresande från Sverige och Finland. 
 

 
 
 
 
 
 
Formål/Effektmål 
 
Under projektperioden 2019-21 skall VSR etablera sig som ett Bærekraftigt Reisemål med høgkvalitativa 
upplevelser basert på vår unika natur och kultur. VSR skall av våra internationella gæster/kunder uppfattas som 
det unika och mest eftersøkta resmålet i NordNorge i våra prioriterade målgrupper. Till dessa hør 
Landsvægsykkling, sportfiske, Adventure turism och ett upmarket vandringssegment. 
 

Målbare effekter med utgångspunkt i 2017-18 års tall: 
 

1) VSR skall øka sitt antal tillgængliga hotellbæddar med minst 10%. I form av nya etableringar och 
utbyggnader/Helårsdrift 

 
2) VSR skall øka utbudet av paket i regionen før att behålla gæsterna længre och dærmed utveckla VSR 

till en primær reseanledning. Minst 20 nya paket skall nå internationell marknad under perioden. 

87



 
3) VSR skall presentera ett komplett utbud till nationell och internationell marknad før målgruppen 

Nordlys upplevelser, Adventure Travel, Landsvægsykkling och vandring. 
 

4) VSR skall aktivt arbeta før ett tætare samarbete med Troms øvriga Destinationssællskap. Gemensam 
web skall vara en realitet under perioden samt minst 10 paket før internationell marknad som knyter 
oss samman. 
 

5) VSR skall under perioden ha genomført processen Bærekraftigt Reisemål och Reisemålsutveckling som 
också kommer att ligga som grund før Senja/Dyrøy Kommunes strategiplan før Reiselivsnæringen.  

 
Øvriga effekter under projektperioden: 

 
1) VSR skall bygga ett internationellt varumærke som bygger på vår egen Bærekraft med ett starkt fokus 

på att nå en fortsatt utveckling av helårsdrift. 
 

2) VSR skall øka sitt antal tillgængliga hotellbæddar med minst 10%. I form av nya etableringar och 
utbyggnader/Helårsdrift. 

 
3) VSR skall øka utbudet av paket i regionen før att behålla gæsterna længre och dærmed utveckla VSR 

till en primær reseanledning 
 

4) Via VSR Advisory Board och samverkande Worshop høja kompetensen och kvaliteten hos alla 
medlemsbedrifter før att nå en internationell marknad. 
 

5) Samverka till en økad koordination av reiselivssatsningarna i regionen i offentliga medel, klynger etc 
 

6) Verka før att tætare samarbete med øvriga kommuner i MidtTroms och ett eventuellet gemensamt 
Destinationssællskap  
 
 
 
Visit Senja Region 
Dan Bjørk 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 150 

Saksmappe: 2018/771 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 22.11.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Budsjett 2019 / Økonomiplan 2019-2022 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 115/18 27.11.2018 
Kommunestyret 73/18 18.12.2018 

 

Vedlegg 
1 Budsjett 2019/ Økonomiplan2019-2022  
2 Særutskrift sak 29/18 kontrollutvalgsmøte Dyrøy kommune 9.10.18 
3 Budsjett 2019 
4 Saksfremlegg kommunestyret - Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 
  

 

Saksopplysninger 
Se vedlegg. 

Administrasjonens vurdering 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Handlingsprogram og årsbudsjett 2019 vedtas i hht budsjettskjema 1A og 1B, med netto 

driftsramme kr 100 568 407. De økonomiske oversiktene vedtas som en del av budsjettet. 
 

2. Kommuneskatt utskrives etter høyeste sats iht. Stortingets vedtak. 
 

3. Kommunale avgifter og betalingssatser for 2019 for varer og tjenester fastsettes i hht 
vedtak i plan- og naturutvalget og oppvekst- og omsorgsutvalget. 

 
4. Investeringsbudsjettet for 2019 vedtas med en utgiftsramme på kr 27 361 000. 

Låneramme vedtas med kr 26 761 000. 
 

5. Formidlingslån i Husbanken (startlån) tas opp med kr 2 000 000. Låneopptaket avventes 
til ubrukte lånemidler er disponert. (Saldo pr i dag er kr 1 213 000).  

 
6. Ramme for driftskreditt settes til kr 3.000.000. 

  
7. Rådmannen gis fullmakt til justering av lønnspostene mot belastning av avsatte 

lønnsmidler ansvar 179, etter godkjent forhandlingsresultat, ref. delegasjonsreglement. 
 

8. Godtgjøringsreglement vedtatt av kommunestyret i 2014, ajourføres. 
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9. Driftsbudsjettet for 2019 er saldert ved bruk av kr 3 768 549 fra disposisjonsfondet. Dette 

er en midlertidig budsjettering som forutsettes erstattet av konkrete og langsiktige tiltak 
for å gjenvinne stabil balanse mellom inntekter og utgifter i kommunens økonomi.  
 
Rådmannen bes om å iverksette en prosess med bred deltakelse fra administrative ledere 
og tillitsvalgte for å vurdere bl a kommunens inntektsmuligheter, kvalitet og nivå på 
kommunens tjenestetilbud, samt driftsstruktur og driftsmetoder i tjenesteproduksjonen. 
Som kommunens økonomiutvalg skal formannskapet være styringsgruppe for prosessen. 
 

10. Budsjettrammer og budsjettposter disponeres i hht gjeldende lover og forskrifter, 
kommunens reglement, godkjente delegeringer og enkeltvedtak. Overskridelse må ikke 
skje uten at samtykke på forhånd er gitt av organ med bevilgningsmyndighet. 
 

11. Økonomiplan 2019 – 2022 vedtas. 
 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Handlingsprogram og årsbudsjett 2019 vedtas i hht budsjettskjema 1A og 1B, med netto 

driftsramme kr 100 568 407. De økonomiske oversiktene vedtas som en del av budsjettet. 
 

1. Kommuneskatt utskrives etter høyeste sats iht. Stortingets vedtak. 
 

1. Kommunale avgifter og betalingssatser for 2019 for varer og tjenester fastsettes i hht 
vedtak i plan- og naturutvalget og oppvekst- og omsorgsutvalget. 

 
1. Investeringsbudsjettet for 2019 vedtas med en utgiftsramme på kr 27 361 000. 

Låneramme vedtas med kr 26 761 000. 
 

1. Formidlingslån i Husbanken (startlån) tas opp med kr 2 000 000. Låneopptaket avventes 
til ubrukte lånemidler er disponert. (Saldo pr i dag er kr 1 213 000).  

 
1. Ramme for driftskreditt settes til kr 3.000.000. 

  
1. Rådmannen gis fullmakt til justering av lønnspostene mot belastning av avsatte 

lønnsmidler ansvar 179, etter godkjent forhandlingsresultat, ref. delegasjonsreglement. 
 

1. Godtgjøringsreglement vedtatt av kommunestyret i 2014, ajourføres. 
 

1. Driftsbudsjettet for 2019 er saldert ved bruk av kr 3 768 549 fra disposisjonsfondet. Dette 
er en midlertidig budsjettering som forutsettes erstattet av konkrete og langsiktige tiltak 
for å gjenvinne stabil balanse mellom inntekter og utgifter i kommunens økonomi.  
 
Rådmannen bes om å iverksette en prosess med bred deltakelse fra administrative ledere 
og tillitsvalgte for å vurdere bl a kommunens inntektsmuligheter, kvalitet og nivå på 
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kommunens tjenestetilbud, samt driftsstruktur og driftsmetoder i tjenesteproduksjonen. 
Som kommunens økonomiutvalg skal formannskapet være styringsgruppe for prosessen. 
 

1. Budsjettrammer og budsjettposter disponeres i hht gjeldende lover og forskrifter, 
kommunens reglement, godkjente delegeringer og enkeltvedtak. Overskridelse må ikke 
skje uten at samtykke på forhånd er gitt av organ med bevilgningsmyndighet. 
 

1. Økonomiplan 2019 – 2022 vedtas. 
 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
Budsjett 2019 / Økonomiplan 2019-2022 
 
Behandling i Formannskapet – 27.11.2018:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 27.11.2018  
 
1.Handlingsprogram og årsbudsjett 2019 vedtas i hht budsjettskjema 1A og 1B, med netto driftsramme 
kr 100 568 407. De økonomiske oversiktene vedtas som en del av budsjettet. 
  
2.Kommuneskatt utskrives etter høyeste sats iht. Stortingets vedtak. 
  
3.Kommunale avgifter og betalingssatser for 2019 for varer og tjenester fastsettes i hht vedtak i plan- og 
naturutvalget og oppvekst- og omsorgsutvalget. 
  
4.Investeringsbudsjettet for 2019 vedtas med en utgiftsramme på kr 27 361 000. Låneramme vedtas 
med kr 26 761 000. 
  
5.Formidlingslån i Husbanken (startlån) tas opp med kr 2 000 000. Låneopptaket avventes til ubrukte 
lånemidler er disponert. (Saldo pr i dag er kr 1 213 000).  
  
6.Ramme for driftskreditt settes til kr 3.000.000. 
  
7.Rådmannen gis fullmakt til justering av lønnspostene mot belastning av avsatte lønnsmidler ansvar 
179, etter godkjent forhandlingsresultat, ref. delegasjonsreglement. 
  
8.Godtgjøringsreglement vedtatt av kommunestyret i 2014, ajourføres. 
  
9.Driftsbudsjettet for 2019 er saldert ved bruk av kr 3 768 549 fra disposisjonsfondet. Dette er en 
midlertidig budsjettering som forutsettes erstattet av konkrete og langsiktige tiltak for å gjenvinne stabil 
balanse mellom inntekter og utgifter i kommunens økonomi.  
  
Rådmannen bes om å iverksette en prosess med bred deltakelse fra administrative ledere og tillitsvalgte 
for å vurdere bl a kommunens inntektsmuligheter, kvalitet og nivå på kommunens tjenestetilbud, samt 
driftsstruktur og driftsmetoder i tjenesteproduksjonen. Som kommunens økonomiutvalg skal 
formannskapet være styringsgruppe for prosessen. 
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10.Budsjettrammer og budsjettposter disponeres i hht gjeldende lover og forskrifter, kommunens 
reglement, godkjente delegeringer og enkeltvedtak. Overskridelse må ikke skje uten at samtykke på 
forhånd er gitt av organ med bevilgningsmyndighet. 
  
11.Økonomiplan 2019 – 2022 vedtas. 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Årsbudsjett 2019 

Økonomiplan 2019 - 2022 
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Årsbudsjett 2019/Økonomiplan 2019 - 2022 

Dyrøy kommune 

1. Innledning

1.1. Generelt 

Budsjettet for 2019 og økonomiplanen for perioden 2019 – 2022 legges med dette fram i henhold 

til kravene i kommuneloven § 45 og § 46 om at kommunestyret innen årets utgang skal vedta et 

budsjett for det kommende kalenderår.  

Med hjemmel i kommuneloven § 45 jf. § 2, skal kommunestyre vedta årsbudsjettet for 

kommende kalenderår innen utgang av året. Det er formannskapet som skal legge fram forslag til 

budsjett for kommunestyret Forslaget skal ut til alminnelig ettersyn senest 14 dager før det 

behandles i kommunestyre. Budsjettet er utarbeidet i samsvar med kommuneloven §§ 45 og 46 

og forskrift om årsbudsjett gitt i hjemmel om kommuneloven § 46 nr. 8. Med hjemmel i 

kommunelovens §44 jf.§2, skal kommunestyre årlig vedta rullering av Økonomiplan for de 4 

neste årene.  

1.2. Budsjettprosessen 

De senere års budsjettarbeid har vært utfordrende, der kommunen i praksis har vært uten 

økonomileder i store deler av budsjettarbeidet. Det har også vært bytte av rådmann som har 

påvirket arbeidet. Samlet har dette medført at man over år ikke har fått gjennomført en 

budsjettprosess som har tilstrekkelig langsiktighet og kvalitet, og som har hatt med seg strategiske 

og strukturelle føringer som kan peke ut en tydelig og langsiktig retning for organisasjonen. 

Dette året har det vært hentet inn ekstern bistand blant annet fra Nordavind utvikling KF for å 

ferdigstille budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022. Utfordringene på økonomiavdelingen 

påvirker både arbeidet med budsjettoppfølging og rapportering. Et tett samarbeid mellom 

økonomi og enhetene ville bedre kvaliteten, i første omgang på regnskap og budsjettoppfølging, 

men også i forhold til å få en bedre budsjettprosess i årene som kommer. 

En viktig forutsetning for at et budsjett skal ha en fullgod verdi som et styringsverktøy er et 

grundig bearbeidet og kvalitetssikret underlag. Arbeidet er startet for sent og har manglet en klar 

strategi og involvering. I forbindelse med årets arbeid er det brukt betydelig tid på gjennomgang 

og oppretting av tallgrunnlaget, før det har vært mulig å starte selve budsjettarbeidet.  
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2. Rammebetingelser

2.1. Befolkningsutvikling 

Folketallsutviklingen er den største utfordring for den kommunale drifta i Dyrøy. Fra år 2000 og 

fram til 2017, har vi hatt en relativ stor nedgang i den totale befolkningen. I alt har vi blitt 

nærmere 200 innbyggere mindre i denne perioden. Det er grunn til å tro at også nåværende 

prognose fra SSB viser en realistisk utvikling og at innbyggertallet vil reduseres i årene 

fremover. Fram til 2030 vil det ifølge prognoser være en befolkningsnedgang i Dyrøy kommune 

fra dagens ca. 1150 til 1075.  

Dette understreker behovet for å arbeide med langsiktige tiltak for å tilpasse kommunens drift til 

årlig reduksjon i inntektsgrunnlaget. For å kunne arbeide systematisk med ulike tiltak er det 

viktig å gjøre noen anslag på utviklingen i de ulike aldersgruppene i kommunen. SSB´s midlere 

prognose viser følgende fordeling:  

Vi ser at av den total nedgangen i befolkningen så er det først og fremst gruppen 20 til 66 år som 

viser størst reduksjon. Dersom man ser på de aldersgrupper som er de store brukerne av 

kommunale tjenester, så viser gruppen innenfor skole og barnehage en noenlunde stabil situasjon 

frem mot 2030, mens derimot aldersgruppen over 80 år viser en ikke ubetydelig vekst fra 2024 

og utover. Sistnevnte er helt i tråd med den demografiske utviklingen som vi ser i distriktsnorge. 

Dersom man avgrenser prognosen til økonomiperioden så vil det være mindre utslag, men den 

trenden som den samlede prognosen viser, gjør seg gjeldende også hær. 

2.2. Frie inntekter 

Kommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Dette er inntekter som 

kommunene og fylkeskommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn 

gjeldende lover og regler.  

Det overordnede formålet med inntektssystemet er å jevne ut de økonomiske forutsetningene 

for at kommunene skal kunne gi et mest mulig likeverdig tjenestetilbud over hele landet. De 

øvrige inntektene består av øremerkede tilskudd, gebyrer og momskompensasjon. Tallene 

bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett.  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
0 år 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

1-5 år 40 41 40 40 39 40 40 40 41 41 42 42 

6-15 år 121 118 116 116 117 112 112 103 103 103 100 101 

16-19 år 59 56 49 51 48 49 45 47 48 47 52 44 

20-66 år 647 638 639 624 616 608 591 583 567 556 547 542 

67-79 år 209 209 206 214 218 216 217 211 217 219 221 221 

80 år 

eller 

eldre 79 79 81 76 79 87 93 105 109 112 118 117 

SUM 1163 1149 1139 1129 1125 1120 1106 1097 1093 1086 1088 1075 
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Art/år R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 

Rammetilskudd   71 365    72 089     73 848     72 119     71 765     71 765 

Skatt   23 986    24 726     24 947     24 947     24 947     24 947 

Sum   95 351    96 815     98 800  97 100  96 700  96 700 

Tallene for 2018 er revidert budsjett. 

Skatt og rammetilskudd er budsjettert på grunnlag av prognose pr 12.10.2018 utarbeidet av KS. 

Den nominelle økningen fra 2018 til 2019 er på 2,1 %. Med forventet lønns- og prisstigning på 

2,6 % innebærer dette en realnedgang i de frie inntekter på 0,5 %, i kroner ca ½ mill. 

Tallene for 2020 – 2022 er i faste 2019-kroner. Den negative utviklingen ut over i perioden 

skyldes dels bortfall av skjønnsmidler, men også demografiske forhold. 

2.3. Påvirkbare egeninntekter 

Oppvekst- og omsorgsutvalget har i sak 27/18 behandlet følgende betalingssatser: 

- Barnehage

- Skolefritidsordning (SFO)

- Kulturskolen

- Musikkbarnehage/kulturhage

- Tjenester i Dyrøy omsorgssenter

- Salg og utkjøring av mat

- Vask/trygghetsalarm

Det er vedtatt en økning av betalingssatsene på refererte tjenester på 2,6 % fra 2018 til 2019., men 

med noen vurderte avvik fra hovedregelen. 

Plan- og naturutvalget har i sak 30/18 vedtatt gebyrregulativ for 2019 for plan- og byggesaker, 

landbrukssaker og saker etter matrikkelloven.  I hovedsak er gebyrsatsene økt med 2,5 %. 

Samme utvalg har i sak 29/18 behandlet gebyrsatser på det såkalte VAR-området. Basert på 

framlagte selvkostberegninger ble følgende utvikling i gebyrsatser fra 2018 til 2019 vedtatt: 

- Vannavgift:  Reduksjon med 5 % 

- Avløpsgebyr:  Reduksjon med 20 % 

- Gebyr slamtømming: Økning med 7,5 %

- Renovasjonsgebyr: Økning med 7,5 %

- Gebyr feiing:  Økning med 2,5 %

Tilknytningsavgift for vann og avløp endres ikke.

Nye betalingssatser og gebyr vil bli innarbeidet i nytt regulativ for 2019 når kommunestyret har 

ferdigbehandlet og vedtatt kommunebudsjettene for 2019. 

De nye satsene ligger til grunn for fastsetting av inntektsposter i budsjettet. 
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2.4. Lønns- og prisvekst 

Posten avsatt til lønnsoppgjør er økt noe i forhold til 2018. Dette er noe lavere enn det som lå inne 

i utgangspunktet, men administrasjonen har valgt å se til oppsett fra Telemarksforsking som sier 

noe om at en del av økningen følger med fra forgående år. Beløpet har vært diskutert, men 

administrasjonen mener dette vil holde. 

Prisveksten for 2019 er forventet å bli 2.1 %, men å legge dette «flatt» på alle arter i ett område vil 

bli feil. En del av budsjettpostene er økt i budsjettet i forbindelse med jobben som er gjort, og en 

del av artene påvirkes ikke i like stor grad av prisvekst.  

2.5. Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene 

I budsjettforslaget er premien for pensjonsutgiftene fastsatt på grunnlag av prognoser og 

aktuarberegninger fra kommunens pensjonsleverandører KLP og Statens Pensjonskasse 

3. Budsjett i balanse – utfordringer og tiltak

Kommunenes økonomiske situasjon må fortsatt kalles for vanskelig. Utviklingen i kommunenes 

inntekter satt opp mot den demografiske utviklingen tilsier at er bør gjøres noen grep for å gi 

kommunene det nødvendige handlingsrom.  

Driftsbudsjettet for 2019 er foreslått saldert ved bruk av kr 3 768 549 fra disposisjonsfondet. Dette 

er en midlertidig budsjettering som forutsettes erstattet av konkrete og langsiktige tiltak for å 

gjenvinne stabil balanse mellom inntekter og utgifter i kommunens økonomi.  

En vesentlig begrunnelse for den organisasjonsgjennomgangen som ble påbegynt i 2016 og som 

munnet ut i et forslag om å styrke ledernivået med tre kommunalsjefer, var å ha kompetente 

ressurser til å styre en omstillingsprosess for nedstyring og optimalisering av drifta i Dyrøy 

kommune. En organisasjonsstruktur som tar utgangspunkt i Telemarksforskning sitt forslag til 

organisering, er nå bearbeidet gjennom en administrativ prosess som inkluderer tillitsvalgte, og vil 

bli gjort gjeldende fra 01.01.19. Samtidig vil kommunalsjef for oppvekst og kompetanse være på 

plass. Med dette som grunnlag vil man kunne starte en prosess i tråd med intensjonen med 

omstillinga. Rådmannen er av den oppfatning at dette vil gi resultater både på kort sikt (2019) og 

ikke minst på lengre sikt.  
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Det forutsettes at en slik prosess iverksettes tidligst mulig i 2019 med en bred deltakelse fra 

administrative ledere og tillitsvalgte for å vurdere bl.a. kommunens inntektsmuligheter, kvalitet og 

nivå på kommunens tjenestetilbud, samt driftsstruktur og driftsmetoder i tjenesteproduksjonen. I 

dette ligger også en gjennomgang av interkommunale avtaler, hvor kvalitet og pris står sentralt. 

Videre så vil følgende elementer være sentral for å få en kostnadseffektiv drift: 

 Sterkt fokus på sykefraværsoppfølging på enhetene. Nye retningslinjer er innført høsten

2018, som vil bli grundig fulgt opp fra rådmannsnivå. Formålet er å få ned sykefraværet til

et vedtatt omforent nivå i AMU

 Nytt innkjøpsreglement og tilhørende elektronisk verktøy for anskaffelser (KGV), samt

avtale om løpende innkjøpsfaglig bistand fra Bardu kommune. Formålet er korrekte og

gunstige anskaffelser.

 Elektronisk styringsverktøy for registrering og oppfølging av avvik/mangler og

vedlikehold på bygg. Løpende kontroll på status og dokumentert tilbakemelding til

”byggeier” ved utført arbeid. Formålet er en mer effektiv vedlikeholdstjeneste og bedre

dokumentasjon på tidsbruk på oppdrag.

 Innføring av Compilo KS/internkontrollsystem. Både et skjerpet krav i ny kommunelov,

og et sentralt verktøy for å sikre rutiner og dokumentasjon i kommunens samlede

tjenesteproduksjon.

 Etablering av kompetanseplan med en tydelig strategi for å sikre tilstrekkelig kompetanse i

organisasjonen, både ved nyansettelse og gjennom etterutdannelse. Forslag om etablering

av et rekrutterings- og kompetansefond som verktøy i denne sammenheng.
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Dyrøy Budsjettversjonsrapport: : Rådmannens forslag 2019

Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag 2019

---- ----

- -

2019 2020 2021 2022
-

Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0

Sum finansieringsbehov nye tiltak 27 361 000 21 520 000 1 100 000 1 100 000

Sum fond -600 000 -600 000 -600 000 -600 000

Sum overført fra drift 0 0 0 0

Sum lån -26 761 000 -20 920 000 -500 000 -500 000

Sum tilskudd 0 0 0 0

Sum annet 0 0 0 0

Netto finansiering nye tiltak 0 0 0 0

Sum renter og avdrag beregnet drift 827 251 1 934 862 2 275 622 2 270 823

Sum andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

Netto driftskonsekvenser 827 251 1 934 862 2 275 622 2 270 823
-

Valgte tiltak
-

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 16 600 000 20 600 000 600 000 600 000

    Ansvar 413 - Renovering omsorgsenteret og nye
omsorgsboligsboliger

10 000 000 20 000 000 0 0

        Renter og avdrag 249 500 895 000 1 184 000 1 172 000

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    Ansvar 432 - Vannanlegg - prosjektering/utbygging -  2012 - 6 000 000 0 0 0

        Renter og avdrag 239 250 414 000 408 000 402 000

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    Ansvar 935 - Egenkapitalinnskudd KLP 2018 600 000 600 000 600 000 600 000

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0
-

Sentraladm. og fellesdrift 341 000 0 0 0

    Ansvar 123 - IT tykke klienter + skjermer for sykehjem 120 000 0 0 0

        Renter og avdrag 13 740 25 920 25 440 24 960

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    Ansvar 123 - Ny ESX server og ny brannmur felles med
Sørreisa - IT

171 000 0 0 0

        Renter og avdrag 19 580 36 937 36 253 35 569

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    Ansvar 151 - Reparasjon av tak Dyrøy kirke 50 000 0 0 0

        Renter og avdrag 1 372 2 226 2 200 2 175

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0
-

Oppvekst og kompetanse 420 000 420 000 0 0

    Ansvar 231 - Digitale smarttavler 2019 420 000 420 000 0 0

        Renter og avdrag 48 090 138 810 179 760 176 400

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0
-

Samfunnsutvikling og infrastruktur 10 000 000 500 000 500 000 500 000

    Ansvar 416 - Brannstasjon 7 500 000 0 0 0

        Renter og avdrag 187 125 297 000 294 000 291 000

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    Ansvar 437 - Kommunale veier - videreføring av
opprustingsplan

2 000 000 0 0 0
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        Renter og avdrag 54 875 89 000 88 000 87 000

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    Ansvar 438 - Opprusting veglys 500 000 500 000 500 000 500 000

        Renter og avdrag 13 719 35 969 57 969 79 719

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0
-

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen
-

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 0 0 0 0

    Ansvar 151 - Automatisk ringemaskin Dyrøy kirke 2018 0 100 000 0 0

        Renter og avdrag 0 6 475 11 800 11 600

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    Ansvar 151 - Sprinkleranlegg Dyrøy kirke 0 0 0 0

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0
-

Sentraladm. og fellesdrift 0 0 0 0

    Ansvar 151 - Gulvløper Dyrøy kirke 0 30 000 0 0

        Renter og avdrag 0 1 943 3 541 3 481

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    Ansvar 151 - Nye gjerder til gravplasser 0 0 100 000 0

        Renter og avdrag 0 0 3 988 6 901

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    Ansvar 151 - Nye ytterdører Dyrøy kirke 300 000 0 0 0

        Renter og avdrag 8 231 13 350 13 200 13 050

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0
-

Oppvekst og kompetanse 0 0 0 0

    Ansvar 231 -  Sløydsal 100 000 100 000 0 0

        Renter og avdrag 2 744 7 194 8 850 8 750

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    Ansvar 231 - Nye bærbare PC lærere 2019 151 000 0 0 0

        Renter og avdrag 17 290 32 617 32 013 31 409

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0
-

Helse- og omsorg 0 0 0 0

    Ansvar 321 - CorPlus Hjertestarter 0 0 0 0

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    Ansvar 321 - Ombygging legekontor 300 000 0 0 0

        Renter og avdrag 7 485 11 880 11 760 11 640

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0
-

Samfunnsutvikling og infrastruktur 0 0 0 0

    Ansvar 400 - Nytt tegnebord med it-systemer 0 0 0 0

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    Ansvar 414 - Renovering Utleieboliger 1 200 000 0 0 0

        Renter og avdrag 32 925 53 400 52 800 52 200

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    Ansvar 415 - Renovering Omsorgsbolig 200 000 0 0 0

        Renter og avdrag 5 488 8 901 8 801 8 701

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0
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FORSLAG INVESTERINGSBUDSJETT 2019

Ansvar Tekst ansvar

 Innkomne 

forslag for 

2019  

 Forslag 

2020 evt 

senere 

 Forslag 

rådmann 

2019 
Innstilling 

f.skap

123 IT ‐ tykke klienter + skjermer sykehjem        120 000         120 000 

123 Ny ESX server og ny brannmur        171 000         171 000 

151 Reparasjon tak Dyrøy kirke          50 000           50 000 

151 Nye ytterdører Dyrøy kirke        300 000 

151 Nye gjerder ved gravplasser        100 000 

151 Gulvløper Dyrøy kirke          30 000 

151 Automatisk ringemaskin Dyrøy kirke        100 000 

151 Ny hovedtrapp Dyrøy kirke

151 Brannsikring Dyrøy kirke (sprinkler)

231 Sløydsal        100 000         100 000 

231 Digitale smarttavler        420 000         420 000         420 000 

231 Nye bærbare PC lærere        151 000 

321 Ombygging legekontor        300 000 

321 CorPlus hjertestarter

400 Nytt tegnebord med IT‐funksjoner

413 Omsorgssentret 10 000 000  20 000 000  10 000 000  

414 Renovering utleieboliger 1 200 000    

415 Renovering omsorgsboliger 200 000       

416 Brannstasjon 7 500 000    7 500 000    

432 Vannanlegg 6 000 000    6 000 000    6 000 000    

437 Kommunale veier 2 000 000    2 000 000    

438 Veglys 500 000       2 000 000    500 000       

SUM LÅNEFINANSIERT 29 012 000  

935 Aksjer 600 000       1 800 000    600 000       

SUM INVESTERINGER 29 612 000   27 361 000  

ORO 20.11.2018
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Dyrøy Budsjettversjonsrapport: : Budsjett 2019 22.11.

Budsjettversjonsrapport: Budsjett 2019 22.11.

---- ----

- -

2019 2020 2021 2022
-

Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett -827 251 5 491 783 5 998 711 6 869 804

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 827 251 1 934 862 2 275 622 2 270 823

Valgte driftstiltak 0 -7 426 645 -8 274 333 -9 140 627

Mer-/mindreforbruk budsjettversjon 0 0 0 0
-

Valgte tiltak
-

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 827 251 1 934 862 2 275 622 2 270 823

    Rådmannens forslag 2019 827 251 1 934 862 2 275 622 2 270 823
-

Fellesfinansiering 0 -7 426 645 -8 274 333 -9 140 627

    Uspesifisert saldering økonomiplan 2020 - 2022 0 -7 426 645 -8 274 333 -9 140 627

        Årets regnsk.m resultat (951) 0 -7 426 645 -8 274 333 -9 140 627
-

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen
-

Sentraladm. og fellesdrift 0 0 0 0

    Ansvar 172 - Digitaliseringsprosjekt ks-sektor 2018 22 760 0 0 0

        Tilfeldige utg./inntekter (172) 22 760 0 0 0
-

Oppvekst og kompetanse 0 0 0 0

    Ansvar 211 Barnehagelærer 0 0 0 0

        Dyrøy barnehage (211) 0 0 0 0

    Ansvar 211 maling av kjøkken og gangareal Smørøyet/smule/ smitt 0 0 0 0

        Dyrøy barnehage (211) 0 0 0 0

    Ansvar 211 Persienner på avdeling Slottet 10 000 0 0 0

        Dyrøy barnehage (211) 10 000 0 0 0

    Ansvar 211 Tak over lekeskuret 10 000 0 0 0

        Dyrøy barnehage (211) 10 000 0 0 0

    Ansvar 231 - Møbler personalrom 2018 70 000 30 000 0 0

        Elvetun skole (231) 70 000 30 000 0 0

    Ansvar 231 - Møbler personalrom 2019 0 0 75 000 0

        Elvetun skole (231) 0 0 75 000 0

    Ansvar 231 - Pedagog/assistentstilling 2019 600 000 0 0 0

        Elvetun skole (231) 600 000 0 0 0
-

Helse- og omsorg 0 0 0 0

    Ansvar 309 Turnusfysioterapeut 331 480 0 0 0

        Fysioterapi og folkehelse (309) 331 480 0 0 0

    Ansvar 371 - Ekstra lærling 2019 195 840 332 840 50 840 50 840

        Sykehjemmet (371) 195 840 332 840 50 840 50 840

    Ansvar 371 Makuleringsmaskin 15 000 0 0 0

        Sykehjemmet (371) 15 000 0 0 0

    Ansvar 371 Medisintralle 15 000 15 000 0 0

        Sykehjemmet (371) 15 000 15 000 0 0

    Ansvar 371- Ny dekontaminator ved Dyrøy omsorgssenter 70 000 0 0 0

        Sykehjemmet (371) 70 000 0 0 0

    ansvar 371 sykehjem (og hjemmetjeneste) kompetanseheving 300 000 300 000 300 000 300 000
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        Sykehjemmet (371) 300 000 300 000 300 000 300 000

    Ansvar 371- sykehjemmet-  Medieavspillere 32 000 0 0 0

        Sykehjemmet (371) 32 000 0 0 0

    Ansvar 371 Sykehjemmet, hvilestoler 50 000 0 0 0

        Sykehjemmet (371) 50 000 0 0 0

    Ansvar 371 sykehjemmet kulturmidler 7 500 7 500 7 500 7 500

        Sykehjemmet (371) 7 500 7 500 7 500 7 500

    Ansvar 371 Sykehjemmet nord- spisemøblement 40 000 0 0 0

        Sykehjemmet (371) 40 000 0 0 0

    Ansvar 372 Hjemmetjenesten Ergoterapeut 0 571 950 584 660 584 660

        Hjemmetjenesten (372) 0 571 950 584 660 584 660

    Ansvar 372-Hjemmetjenesten arbeidklær 30 000 15 000 15 000 15 000

        Hjemmetjenesten (372) 30 000 15 000 15 000 15 000

    Ansvar 391 - Aktiviserings tilbud 2 unge brukere 2018 v1 230 000 240 000 250 000 250 000

        Avdeling Rehabilitering (391) 230 000 240 000 250 000 250 000
-

Samfunnsutvikling og infrastruktur 0 0 0 0

    Kulmat 44 485 44 485 44 485 44 485

        Dyrøy kulturskole (479) 44 485 44 485 44 485 44 485

    Visuell kunst 46 500 46 500 46 500 46 500

        Dyrøy kulturskole (479) 46 500 46 500 46 500 46 500
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Dyrøy : Økonomiske rapporter – Budsjettskjema 1A 

Rapportmal: Budsjettskjema 1A  

 

 

-  

Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

-  

-  

 Dyrøy       

-  

Skatt på inntekt og formue  -24 126 000 -24 947 000 -24 947 000 -24 947 000 -24 947 000 

-  

Ordinært rammetilskudd  -71 949 000 -73 848 000 -72 119 000 -71 765 000 -71 765 000 

-  

Andre generelle statstilskudd  -7 058 140 -6 253 140 -3 503 140 -2 304 140 -1 554 140 

-  

Sum frie disponible inntekter  -103 133 140 -105 048 140 -100 569 140 -99 016 140 -98 266 140 

-  

Renteinntekter og utbytte  -1 353 934 -1 140 000 -1 284 346 -1 404 338 -1 404 338 

-  

Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter  4 406 719 4 680 686 5 311 818 5 450 570 5 433 271 

-  

Avdrag på lån  6 413 750 6 857 975 7 684 200 7 938 700 7 951 200 

-  

Netto finansinntekter/-utgifter  9 466 535 10 398 661 11 711 672 11 984 932 11 980 133 

-  

Til ubundne avsetninger  0 17 621 112 221 112 221 112 221 

-  

Til bundne avsetninger  36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 

-  

Bruk av ubundne avsetninger  -1 000 000 -5 568 549 -1 343 000 -553 000 -553 000 

-  

Bruk av bundne avsetninger  -651 000 -404 000 -404 000 -404 000 -404 000 

-  

Netto avsetninger  -1 615 000 -5 918 928 -1 598 779 -808 779 -808 779 

-  

Til fordeling drift  -95 281 605 -100 568 407 -90 456 247 -87 839 987 -87 094 786 

-  

Sum fordelt til drift fra skjema 1B  95 281 605 100 568 407 90 456 247 87 839 987 87 094 786 
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Dyrøy : Økonomiske rapporter – Budsjettskjema 1B . 

Rapportmal: Budsjettskjema 1B  

 

-  

Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

-  

100  Komm/form/adm/hovedutvalg       

-  

Sum utgifter  1 254 247 1 317 334 1 343 638 1 376 830 1 411 362 

-  

Netto utgift  1 254 247 1 317 334 1 343 638 1 376 830 1 411 362 

-  

102  Eldrerådet       

-  

Sum utgifter  12 021 17 313 17 503 17 731 17 967 

-  

Netto utgift  12 021 17 313 17 503 17 731 17 967 

-  

106  Arbeidsmiljøutvalget       

-  

Sum utgifter  220 390 221 313 221 617 222 655 223 755 

-  

Netto utgift  220 390 221 313 221 617 222 655 223 755 

-  

107  Kommune- og stortingsvalg       

-  

Sum utgifter  19 699 43 111 31 787 73 075 73 899 

-  

Netto utgift  19 699 43 111 31 787 73 075 73 899 

-  

108  Støtte politiske partier       

-  

Sum utgifter  35 190 35 190 35 086 35 086 35 086 

-  

Netto utgift  35 190 35 190 35 086 35 086 35 086 

-  

111  Rådmannskontoret       

-  

Sum utgifter  1 549 796 1 271 802 1 272 972 1 274 208 1 275 513 

-  

Netto utgift  1 549 796 1 271 802 1 272 972 1 274 208 1 275 513 

-  

115  Tiltakskonsulent       

-  

Sum utgifter  681 585 700 641 701 081 701 539 702 015 

-  

Netto utgift  681 585 700 641 701 081 701 539 702 015 

-  

131  Omstillingskommune       

-  

Sum utgifter  3 993 348 4 000 801 4 001 645 4 002 535 4 003 473 

-  

Sum inntekter  -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 

-  

Netto utgift  -6 652 801 1 645 2 535 3 473 

-  

132  Næringsarbeid       

-  

Sum utgifter  284 356 353 004 290 906 213 146 213 172 

-  

Netto utgift  284 356 353 004 290 906 213 146 213 172 

-  
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Dyrøy : Økonomiske rapporter – Budsjettskjema 1B . 

Rapportmal: Budsjettskjema 1B  

-  

Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

 

136  Boligtiltak       

-  

Sum utgifter  215 000 215 000 215 000 215 000 215 000 

-  

Netto utgift  215 000 215 000 215 000 215 000 215 000 

-  

139  Astafjord Vekst  VTA       

-  

Sum utgifter  596 100 596 100 596 100 596 100 596 100 

-  

Netto utgift  596 100 596 100 596 100 596 100 596 100 

-  

151  Kirkelig administrasjon       

-  

Sum utgifter  1 511 597 1 541 597 1 541 597 1 541 597 1 541 597 

-  

Netto utgift  1 511 597 1 541 597 1 541 597 1 541 597 1 541 597 

-  

152  Andre religiøse formål       

-  

Sum utgifter  23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 

-  

Netto utgift  23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 

-  

172  Tilfeldige utg./inntekter       

-  

Netto utgift  -2 045 257 0 0 0 0 

-  

179  Lønnsreg. alle ansvarsomr       

-  

Sum utgifter  1 175 000 1 325 000 1 645 000 1 780 000 1 850 000 

-  

Netto utgift  1 175 000 1 325 000 1 645 000 1 780 000 1 850 000 

-  

190  Drift i NORDAVINDSHAGEN       

-  

Sum utgifter  432 699 242 464 242 464 242 464 242 464 

-  

Sum inntekter  -49 500 -49 500 -49 500 -49 500 -49 500 

-  

Netto utgift  383 199 192 964 192 964 192 964 192 964 

-  

195  Dyrøyseminarsenteret       

-  

Sum utgifter  399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 

-  

Netto utgift  399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 

-  

109  Kontrollutv/revisjon       

-  

Sum utgifter  496 732 502 208 503 592 505 056 506 605 

-  

Sum inntekter  -22 063 -22 063 -22 063 -22 063 -22 063 

-  

Netto utgift  474 669 480 145 481 529 482 993 484 542 

-  
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Rapportmal: Budsjettskjema 1B  

-  

Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

 

112  Økonomiavdelingen       

-  

Sum utgifter  2 297 910 2 340 498 2 342 277 2 346 113 2 348 102 

-  

Sum inntekter  -128 484 -141 316 -144 970 -148 769 -148 769 

-  

Netto utgift  2 169 426 2 199 182 2 197 307 2 197 344 2 199 333 

-  

121  Fellestjenesten       

-  

Sum utgifter  2 451 606 2 499 447 2 439 989 2 440 554 2 441 141 

-  

Sum inntekter  -763 160 -758 160 -758 160 -758 160 -758 160 

-  

Netto utgift  1 688 446 1 741 287 1 681 829 1 682 394 1 682 981 

-  

122  Fellesutgifter       

-  

Sum utgifter  -2 703 021 -3 003 858 -3 001 557 -3 005 021 -2 995 199 

-  

Netto utgift  -2 703 021 -3 003 858 -3 001 557 -3 005 021 -2 995 199 

-  

123  EDB-drift       

-  

Sum utgifter  2 013 734 2 059 096 2 063 257 2 067 486 2 071 781 

-  

Sum inntekter  -147 208 -147 208 -147 208 -147 208 -147 208 

-  

Netto utgift  1 866 526 1 911 888 1 916 049 1 920 278 1 924 573 

-  

180  Bredbåndprosjektet       

-  

Sum utgifter  359 810 410 000 404 923 404 923 404 923 

-  

Sum inntekter  -520 000 -590 000 -590 000 -590 000 -590 000 

-  

Netto utgift  -160 190 -180 000 -185 077 -185 077 -185 077 

-  

290  Kommunalsjef oppvekst og kompetanse       

-  

Sum utgifter  278 108 972 713 973 025 973 348 973 680 

-  

Netto utgift  278 108 172 713 183 025 973 348 973 680 

-  

211  Dyrøy barnehage       

-  

Sum utgifter  7 625 716 7 331 175 7 334 258 7 359 713 7 363 328 

-  

Sum inntekter  -1 902 216 -1 296 731 -1 027 731 -1 027 731 -1 027 731 

-  

Netto utgift  5 723 500 6 034 444 6 306 527 6 331 982 6 335 597 

-  

231  Elvetun skole       

-  

Sum utgifter  15 956 363 16 101 329 16 145 527 16 191 439 16 239 134 

-  

Sum inntekter  -1 913 000 -1 713 000 -1 713 000 -1 713 000 -1 713 000 

-  

Netto utgift  13 653 363 13 633 329 13 677 527 13 723 439 13 771 134 

-  
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Rapportmal: Budsjettskjema 1B  

-  

Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

 

232  Skolefritidsordningen       

-  

Sum utgifter  715 594 722 876 722 947 723 021 723 096 

-  

Sum inntekter  -370 000 -380 000 -380 000 -380 000 -380 000 

-  

Netto utgift  345 594 342 876 342 947 343 021 343 096 

-  

261  VO på grunnskolens område       

-  

Sum utgifter  168 382 852 197 562 197 316 792 316 792 

-  

Sum inntekter  -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

-  

Netto utgift  -911 618 -597 803 -237 803 -83 208 -83 208 

-  

390  Kommunalsjef helse- og omsorg       

-  

Sum utgifter  1 043 949 945 167 945 628 946 104 946 596 

-  

Sum inntekter  0 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

-  

Netto utgift  1 043 949 895 167 895 628 896 104 896 596 

-  

301  NAV sosialadministrasjon       

-  

Sum utgifter  1 279 369 1 619 865 1 620 154 1 620 454 1 620 768 

-  

Sum inntekter  -386 000 -677 500 -677 500 -677 500 -677 500 

-  

Netto utgift  893 369 942 365 942 654 942 954 943 268 

-  

302  Boligstøtte       

-  

Sum utgifter  16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 

-  

Netto utgift  16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 

-  

352  Økonomisk sosialhjelp       

-  

Sum utgifter  685 000 785 000 785 000 785 000 785 000 

-  

Sum inntekter  -285 000 -285 000 -285 000 -285 000 -285 000 

-  

Netto utgift  400 000 500 000 500 000 500 000 500 000 

-  

353  Kvalifiseringsprogram       

-  

Sum utgifter  141 000 146 000 146 000 146 000 146 000 

-  

Netto utgift  0 146 000 146 000 146 000 146 000 

-  

309  Fysioterapi og folkehelse       

-  

Sum utgifter  594 597 751 410 752 930 754 536 756 232 

-  

Sum inntekter  -30 000 -52 000 -52 000 -52 000 -52 000 

-  

Netto utgift  372 057 506 870 508 390 509 996 511 692 

-  
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-  

Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

 

311  Helsesøstertjeneste       

-  

Sum utgifter  987 243 1 310 616 1 298 731 1 302 010 1 305 461 

-  

Sum inntekter  -34 000 -48 000 -48 000 -48 000 -48 000 

-  

Netto utgift  703 243 1 242 616 1 230 731 1 234 010 1 237 461 

-  

321  Legekontoret - drift       

-  

Sum utgifter  4 163 145 4 021 738 4 021 855 4 021 974 4 022 095 

-  

Netto utgift  4 163 145 4 021 738 4 021 855 4 021 974 4 022 095 

-  

322  Offentlig legearbeid       

-  

Sum utgifter  306 000 306 000 306 000 306 000 306 000 

-  

Netto utgift  306 000 306 000 306 000 306 000 306 000 

-  

331  Samhandlingsreformen       

-  

Sum utgifter  1 043 563 1 057 993 1 057 993 1 057 993 1 057 993 

-  

Netto utgift  1 043 563 1 057 993 1 057 993 1 057 993 1 057 993 

-  

355  Flyktningetjenesten       

-  

Sum utgifter  4 641 228 3 358 406 1 552 627 217 942 0 

-  

Sum inntekter  -25 000 -30 000 -30 000 -15 000 0 

-  

Netto utgift  -462 772 -320 594 -26 373 -547 058 0 

-  

361  Barneverntjenesten -drift       

-  

Sum utgifter  1 271 894 1 164 736 1 166 955 1 169 254 1 171 636 

-  

Netto utgift  1 271 894 1 164 736 1 166 955 1 169 254 1 171 636 

-  

362  Barneverntiltak       

-  

Sum utgifter  818 935 819 662 820 427 821 220 822 041 

-  

Netto utgift  818 935 819 662 820 427 821 220 822 041 

-  

371  Sykehjemmet       

-  

Sum utgifter  22 506 668 22 009 727 21 970 489 21 973 449 21 976 545 

-  

Sum inntekter  -4 005 000 -4 066 750 -4 031 750 -4 031 750 -4 031 750 

-  

Netto utgift  18 270 668 17 742 977 17 738 739 17 741 699 17 744 795 

-  
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-  

Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

 

372  Hjemmetjenesten       

-  

Sum utgifter  8 627 354 9 800 916 9 777 659 9 780 115 9 782 657 

-  

Sum inntekter  -1 097 200 -1 181 271 -1 181 271 -1 181 271 -1 181 271 

-  

Netto utgift  7 530 154 8 619 645 8 596 388 8 598 844 8 601 386 

-  

375  Kjøkken og vaskeri       

-  

Sum utgifter  3 143 265 2 980 467 2 973 633 2 973 653 2 973 674 

-  

Sum inntekter  -712 000 -563 400 -563 400 -563 400 -563 400 

-  

Netto utgift  2 431 265 2 417 067 2 410 233 2 410 253 2 410 274 

-  

376  Dagtilbud for hjemmeboende       

-  

Sum utgifter  255 000 264 279 263 634 263 713 263 795 

-  

Sum inntekter  -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 

-  

Netto utgift  160 000 124 279 123 634 123 713 123 795 

-  

377  Tiltak funksjonshemmede       

-  

Sum utgifter  733 869 1 030 997 1 030 466 1 031 694 1 032 966 

-  

Sum inntekter  -600 0 0 0 0 

-  

Netto utgift  733 269 1 030 997 1 030 466 1 031 694 1 032 966 

-  

391  Avdeling Rehabilitering       

-  

Sum utgifter  7 525 607 7 266 969 7 264 835 7 265 047 7 265 264 

-  

Sum inntekter  -3 730 000 -3 488 000 -3 488 000 -3 488 000 -3 488 000 

-  

Netto utgift  3 795 607 3 778 969 3 776 835 3 777 047 3 777 264 

-  

395  Personlig assistent       

-  

Sum utgifter  1 585 661 1 292 567 1 288 487 1 288 487 1 288 487 

-  

Sum inntekter  -120 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 

-  

Netto utgift  1 465 661 1 262 567 1 258 487 1 258 487 1 258 487 

-  

490  Kommunalsjef samfunnsutvikling og 

infrastruktur  

     

-  

Sum utgifter  49 124 0 0 0 0 

-  

Netto utgift  49 124 0 0 0 0 

-  
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-  

Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

 

471  Kulturkontor       

-  

Sum utgifter  797 839 1 245 261 1 245 687 1 246 135 1 246 607 

-  

Sum inntekter  -26 000 -26 000 -26 000 -26 000 -26 000 

-  

Netto utgift  771 839 1 219 261 1 219 687 1 220 135 1 220 607 

-  

472  Bibliotek       

-  

Sum utgifter  462 139 486 701 485 658 486 021 486 399 

-  

Netto utgift  462 139 486 701 485 658 486 021 486 399 

-  

474  Ungdomsråd       

-  

Sum utgifter  57 917 106 877 107 402 108 101 108 831 

-  

Sum inntekter  -25 000 -25 000 -25 000 -25 000 -25 000 

-  

Netto utgift  32 917 81 877 82 402 83 101 83 831 

-  

475  Frivillighetssentralen       

-  

Sum utgifter  587 522 602 296 602 570 603 234 603 932 

-  

Sum inntekter  -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 

-  

Netto utgift  477 522 492 296 492 570 493 234 493 932 

-  

476  Diverse kulturarbeid       

-  

Sum utgifter  132 297 132 297 131 932 131 932 131 932 

-  

Netto utgift  132 297 132 297 131 932 131 932 131 932 

-  

477  Anlegg og lokaler       

-  

Sum utgifter  272 733 272 733 271 796 271 796 271 796 

-  

Netto utgift  272 733 272 733 271 796 271 796 271 796 

-  

478  Museerkulturvern       

-  

Sum utgifter  129 852 129 852 129 508 129 508 129 508 

-  

Netto utgift  129 852 129 852 129 508 129 508 129 508 

-  

479  Dyrøy kulturskole       

-  

Sum utgifter  829 290 832 234 830 381 830 638 830 908 

-  

Sum inntekter  -124 642 -124 642 -124 642 -124 642 -124 642 

-  

Netto utgift  704 648 707 592 705 739 705 996 706 266 

-  
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-  

Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

 

400  Administrasjon       

-  

Sum utgifter  900 685 958 714 955 683 956 140 956 617 

-  

Sum inntekter  -313 687 -313 687 -313 687 -313 687 -313 687 

-  

Netto utgift  586 998 645 027 641 996 642 453 642 930 

-  

401  Oppmålingstjenesten       

-  

Sum utgifter  925 310 946 377 948 997 951 764 954 685 

-  

Sum inntekter  -190 000 -190 000 -190 000 -190 000 -190 000 

-  

Netto utgift  735 310 756 377 758 997 761 764 764 685 

-  

402  Vedlikeholdstjenesten       

-  

Sum utgifter  2 770 587 2 814 449 2 809 016 2 811 270 2 813 600 

-  

Sum inntekter  -1 044 786 -1 044 786 -1 044 786 -1 044 786 -1 044 786 

-  

Netto utgift  1 725 801 1 769 663 1 764 230 1 766 484 1 768 814 

-  

403  Renholdstjenesten       

-  

Sum utgifter  2 749 596 2 846 179 2 838 497 2 838 601 2 838 708 

-  

Sum inntekter  -69 200 -1 100 -1 100 -1 100 -1 100 

-  

Netto utgift  2 680 396 2 845 079 2 837 397 2 837 501 2 837 608 

-  

410  Administrasjonsbygg       

-  

Sum utgifter  949 842 1 057 479 1 055 116 1 055 116 1 055 116 

-  

Sum inntekter  -331 500 -331 500 -331 500 -331 500 -331 500 

-  

Netto utgift  618 342 725 979 723 616 723 616 723 616 

-  

411  Barnehagen       

-  

Sum utgifter  241 758 266 758 266 081 266 081 266 081 

-  

Netto utgift  241 758 266 758 266 081 266 081 266 081 

-  

412  Elvetun skole       

-  

Sum utgifter  1 790 472 1 861 112 1 856 751 1 856 751 1 856 751 

-  

Netto utgift  1 790 472 1 861 112 1 856 751 1 856 751 1 856 751 

-  

413  Omsorgssenteret/adm.TPU       

-  

Sum utgifter  1 044 134 1 079 992 1 075 849 1 075 849 1 075 849 

-  

Sum inntekter  -75 000 -75 000 -75 000 -75 000 -75 000 

-  

Netto utgift  969 134 1 004 992 1 000 849 1 000 849 1 000 849 

-  
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414  Utleieboliger       

-  

Sum utgifter  500 630 521 449 522 270 522 389 522 510 

-  

Sum inntekter  -912 000 -912 000 -912 000 -912 000 -912 000 

-  

Netto utgift  -457 970 -437 151 -436 330 -436 211 -436 090 

-  

415  Omsorgsboliger       

-  

Sum utgifter  380 187 402 248 403 433 403 495 403 559 

-  

Sum inntekter  -830 000 -830 000 -830 000 -830 000 -830 000 

-  

Netto utgift  -449 813 -427 752 -426 567 -426 505 -426 441 

-  

416  Brannstasjon       

-  

Sum utgifter  36 923 76 819 76 714 76 714 76 714 

-  

Netto utgift  36 923 76 819 76 714 76 714 76 714 

-  

417  Biblioteklokaler       

-  

Sum utgifter  26 163 26 069 25 974 25 974 25 974 

-  

Netto utgift  26 163 26 069 25 974 25 974 25 974 

-  

418  Kirkebygg       

-  

Sum utgifter  57 419 57 262 57 104 57 104 57 104 

-  

Netto utgift  57 419 57 262 57 104 57 104 57 104 

-  

420  Lagerhall Tverrveien10       

-  

Sum utgifter  11 099 11 050 11 002 11 002 11 002 

-  

Netto utgift  11 099 11 050 11 002 11 002 11 002 

-  

421  Utleiebygg II       

-  

Sum utgifter  170 496 174 121 173 747 173 747 173 747 

-  

Sum inntekter  -44 600 -44 600 -44 600 -44 600 -44 600 

-  

Netto utgift  125 896 129 521 129 147 129 147 129 147 

-  

423  Fossmoveien 9       

-  

Sum utgifter  109 589 131 010 130 431 130 431 130 431 

-  

Netto utgift  109 589 131 010 130 431 130 431 130 431 

-  
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424  NORDAVINDSHAGEN       

-  

Sum utgifter  283 325 287 325 286 558 286 558 286 558 

-  

Sum inntekter  -105 000 -105 000 -105 000 -105 000 -105 000 

-  

Netto utgift  178 325 182 325 181 558 181 558 181 558 

-  

425  Ambulansestasjon       

-  

Sum utgifter  44 145 44 700 45 255 45 255 45 255 

-  

Sum inntekter  -260 000 -260 000 -260 000 -260 000 -260 000 

-  

Netto utgift  -215 855 -215 300 -214 745 -214 745 -214 745 

-  

426  Espenes Industriområde       

-  

Sum utgifter  74 708 74 890 75 072 75 072 75 072 

-  

Sum inntekter  -38 000 -38 000 -38 000 -38 000 -38 000 

-  

Netto utgift  36 708 36 890 37 072 37 072 37 072 

-  

427  Industrihall Finnlandsmoan Industriområde       

-  

Sum utgifter  29 549 29 888 30 228 30 228 30 228 

-  

Sum inntekter  -69 000 -69 000 -69 000 -69 000 -69 000 

-  

Netto utgift  -39 451 -39 112 -38 772 -38 772 -38 772 

-  

429  Avfallsmottak og miljøstasjon       

-  

Sum utgifter  21 546 22 100 22 674 23 269 23 885 

-  

Netto utgift  21 546 22 100 22 674 23 269 23 885 

-  

432  Vannanlegg       

-  

Sum utgifter  2 763 007 2 486 271 2 539 115 2 507 769 2 507 851 

-  

Sum inntekter  -3 525 000 -3 300 000 -3 991 580 -4 538 618 -4 538 618 

-  

Netto utgift  251 591 -13 729 -515 163 -979 125 -979 043 

-  

433  Avløpsanlegg       

-  

Sum utgifter  1 150 574 1 188 424 1 192 323 1 192 224 1 192 224 

-  

Sum inntekter  -2 108 000 -1 568 000 -1 527 211 -1 526 084 -1 526 084 

-  

Netto utgift  -917 892 -319 576 -274 922 -274 922 -274 922 

-  

434  Slambehandling       

-  

Sum utgifter  430 737 431 210 431 684 431 684 431 684 

-  

Sum inntekter  -565 000 -610 000 -610 000 -610 000 -610 000 

-  

Netto utgift  -134 263 -178 790 -178 316 -178 316 -178 316 
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435  Renovasjon       

-  

Sum utgifter  2 643 740 2 623 217 2 623 662 2 623 662 2 623 662 

-  

Sum inntekter  -2 752 836 -2 760 000 -2 767 000 -2 774 000 -2 774 000 

-  

Netto utgift  -33 280 -81 783 -81 260 -81 662 -81 662 

-  

436  Havner       

-  

Sum utgifter  42 066 41 910 41 755 41 755 41 755 

-  

Sum inntekter  -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

-  

Netto utgift  -57 934 -58 090 -58 245 -58 245 -58 245 

-  

437  Kommunale veger       

-  

Sum utgifter  2 837 526 2 947 660 3 041 040 3 146 283 3 255 316 

-  

Sum inntekter  -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 

-  

Netto utgift  2 827 526 2 937 660 3 031 040 3 136 283 3 245 316 

-  

438  Veglys       

-  

Sum utgifter  326 427 325 484 324 540 324 540 324 540 

-  

Netto utgift  326 427 325 484 324 540 324 540 324 540 

-  

439  Utearealer bygg/anlegg       

-  

Sum utgifter  35 910 35 795 35 681 35 681 35 681 

-  

Netto utgift  35 910 35 795 35 681 35 681 35 681 

-  

451  Primærnæring       

-  

Sum utgifter  847 685 902 477 900 668 901 218 901 793 

-  

Sum inntekter  -16 000 -16 000 -16 000 -16 000 -16 000 

-  

Netto utgift  831 685 886 477 884 668 885 218 885 793 

-  

454  Vilt       

-  

Sum utgifter  40 273 40 253 40 234 40 234 40 234 

-  

Sum inntekter  -38 000 -38 000 -38 000 -38 000 -38 000 

-  

Netto utgift  9 273 9 253 9 234 9 234 9 234 

-  

452  Interkomm skogbrukstjeneste       

-  

Sum utgifter  628 036 652 590 653 028 654 032 655 075 

-  

Sum inntekter  -430 000 -430 000 -430 000 -430 000 -430 000 

-  

Netto utgift  198 036 222 590 223 028 224 032 225 075 

-  
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453  Skogbruk       

-  

Sum utgifter  85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 

-  

Sum inntekter  -85 000 -85 000 -85 000 -85 000 -85 000 

-  

481  Brannvern       

-  

Sum utgifter  1 149 787 1 079 462 1 036 765 1 044 485 1 052 647 

-  

Netto utgift  1 149 787 1 079 462 1 036 765 1 044 485 1 052 647 

-  

482  Feiing       

-  

Sum utgifter  487 005 487 616 488 228 488 280 488 333 

-  

Sum inntekter  -645 000 -648 000 -648 000 -648 000 -648 000 

-  

Netto utgift  -157 995 -160 384 -159 772 -159 720 -159 667 

-  

483  Oljevern       

-  

Sum utgifter  17 000 16 944 16 888 16 888 16 888 

-  

Netto utgift  17 000 16 944 16 888 16 888 16 888 

-  

911  Skatt på inntekt/formue       

-  

Netto utgift  -24 126 000 -24 947 000 -24 947 000 -24 947 000 -24 947 000 

-  

921  Statlige rammetilskudd       

-  

Netto utgift  -71 949 000 -73 848 000 -72 119 000 -71 765 000 -71 765 000 

-  

922  Andre gen. statstilskudd       

-  

Netto utgift  -145 000 -145 000 -145 000 -145 000 -145 000 

-  

925  Momskompensasjon       

-  

Sum utgifter  3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 

-  

Sum inntekter  -3 400 000 -3 400 000 -3 400 000 -3 400 000 -3 400 000 

-  

930  Formidlingslån       

-  

Netto utgift  114 000 114 000 114 000 114 000 114 000 

-  

931  Renter m.v.       

-  

Sum inntekter  -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 

-  

Netto utgift  1 809 851 2 511 686 2 854 126 2 820 394 2 803 095 

-  
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932  Avdrag       

-  

Sum inntekter  -120 000 -120 000 -120 000 -120 000 -120 000 

-  

Netto utgift  6 213 750 6 657 975 7 484 200 7 671 200 7 683 700 

-  

940  Avskrivninger       

-  

Sum utgifter  8 438 200 8 438 200 8 438 200 8 438 200 8 438 200 

-  

Sum inntekter  -10 212 614 -9 946 000 -9 995 980 -9 964 456 -9 964 456 

-  

Netto utgift  -1 774 414 -1 507 800 -1 557 780 -1 526 256 -1 526 256 

-  

944  Likviditetsreserven       

-  

Netto utgift  0 17 621 112 221 112 221 112 221 

-  

951  Årets regnsk.m resultat       

-  

Netto utgift  0 -3 768 549 -7 426 645 -8 274 333 -9 140 627 
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Kontrollutvalget i Dyrøy kommune 

 

Særutskrift 

FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 
KONTROLLUTVALGET Kommunehuset,  

møterom 2 
9.10.2018 

Fra sak: 
Til sak: 

22/18 
33/18 

Fra kl.:     
Til kl.: 

10:00 
14:00 

 
Følgende medlemmer møtte: 

Tom Erik Forså  
Anne Larsen  
Vigdis Sæbbe (vara)  
  

 
IKKE MØTT /IKKE MELDT FORFALL: 
 
 
MELDT FORFALL: 
Per Gunnar Cruickshank (leder) 

 

FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: 
Rådmann Tore Uthaug var tilstede i møtet i forbindelse med behandling av sak 22/18 – 
27/18, sak 30/18 og sak 33/18.1-3. 
 
Leder for NAV Håkon Einar Haug var tilstede i møtet i forbindelse med behandling av sak 
22/18 – 23/18. 
 
Enhetsleder teknisk Geir Fjellberg var tilstede i møtet i forbindelse med behandling av sak 
22/18 – 23/18. 

 
FRA SEKRETARIATET MØTTE: 
Thomas Jensen 

ANDRE: 
Ordfører Marit A. Espenes 
 
Kontaktrevisor Liv Aamnes fra KomRev NORD IKS 

 
 

Sak nr. Sak Møtedato 
29/18 Budsjett for kontroll og tilsyn 

2019 
9. oktober 2018 
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Innstilling til vedtak: 
Kontrollutvalget fremmer sak til kommunestyret om å vedta forslag til budsjett for 2019 for 
kontroll- og tilsynsvirksomheten i Dyrøy kommune med en ramme på kr 500 900,-. 
Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn 2019 bes innarbeidet i 
formannskapets samlede budsjettfremlegg, og kontrollutvalgets vedtak om forslag til 
budsjettramme skal uendret følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til 
kommunestyret. 
 
Sekretariatet hadde i forkant av kontrollutvalgsmøtet laget et forslag til budsjett for 2019 for 
kontroll- og tilsynsvirksomheten i Dyrøy kommune. 
Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn jf. 
kontrollutvalgsforskriften § 18. 
Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen: ”Kontrollutvalget 
utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets 
forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets 
innstilling til kommunestyret”.  
Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme inneholder utgiftene til driften av kontrollutvalget, 
samt utgifter knyttet til kjøp av sekretariatstjenester og revisjonstjenester. Budsjettforslaget er 
basert på regnskapstall fra tidligere år, satser for møtegodtgjørelse, samt prisestimat fra 
KomRev NORD IKS og Hålogaland Revisjon AS, som er partene kommunen kjøper tjenester 
fra. 
 
Forslaget ble gjennomgått i møtet, og kontrollutvalget fattet så følgende 
 
VEDTAK: 
Kontrollutvalget fremmer sak til kommunestyret om å vedta forslag til budsjett for 2019 for 
kontroll- og tilsynsvirksomheten i Dyrøy kommune med en ramme på kr 500 900,-. 
Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn 2019 bes innarbeidet i 
formannskapets samlede budsjettfremlegg, og kontrollutvalgets vedtak om forslag til 
budsjettramme skal uendret følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til 
kommunestyret. 
Enstemmig vedtatt 
 

Kontrollutvalget Dyrøy kommune 9. oktober 2018 

 

 

Tom Erik Forså 

Kontrollutvalgets nestleder 
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Vedlegg 1.

Dyrøy kommune
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid.
Jf kontrollutvalgsforskriften § 18.

 Budsjett 2019

Kommunerevisjonen

Kjøp fra KomRev NORD IKS 346 000
346 000

Kontrollutvalget

Møtegodtgjørelse folkevalgte 17 000

Tapt arbeidsfortjeneste 12 000

Bevertning 500

Opplæring, kurs 20 000

Skyss- og kostgodtgjørelse 3 000

Selskapskontroll 0
52 500

Sekretariatet

Sekretariatstjenester fra Hålogaland Revisjon AS 82 400

Tilleggstjeneste sekretariat 20 000
102 400

Sum kontrollutvalget/sekretariatet og kommunerevisjonen 500 900
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Saksfremlegg kommunestyret 
Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 
 
 
Innstilling til kommunestyret fra kontrollutvalget: 

Kommunestyret vedtar kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019 for kontroll- og 
tilsynsvirksomheten i Dyrøy kommune med en ramme på kr 500 900,-. 

 

Saksutredning: 

Kontrollutvalget behandlet budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomhet i Dyrøy kommune for 
2019 i kontrollutvalgsmøte 9.10.2018. 
Kontrollutvalgets budsjett inneholder utgiftene til driften av utvalget, samt utgifter knyttet til 
kjøp av sekretariatstjenester og revisjonstjenester. Budsjettforslaget er basert på regnskapstall 
fra tidligere år, informasjon fra KomRev NORD IKS og Hålogaland Revisjon AS, som er 
partene kommunen kjøper tjenester fra.  

Kontrollutvalget vil knytte noen kommentarer til enkelte av postene:  

1. Opplæring av kontrollutvalget  

Det er viktig med tilstrekkelig ressurser slik at medlemmene får delta på ulike kurs og seminar 
for å holde seg oppdatert og få faglig påfyll. Det er viktig med god kontakt og 
erfaringsutveksling mellom kontrollutvalgsmedlemmer. Deltakelse på nasjonale og regionale 
samlinger er viktig i denne sammenhengen. Det må være rom for dette i kontrollutvalgets 
budsjett. Sekretariatet arrangerer med jevne mellomrom kurssamlinger for 
kontrollutvalgsmedlemmer. I tillegg har spesielt NKRFs årlige konferanse (i slutten av januar) 
blitt en «institusjon» for de som driver med kontroll og tilsyn. Denne er noe kostbar å delta 
på, men er en svært viktig faglig arena og nettverksskaper. 

 

2. Kjøp av tjenester 

Dyrøy kommune har valgt KomRev NORD IKS som sin eksterne revisor, og Hålogaland 
Revisjon AS er engasjert som kontrollutvalgets sekretariat. Det er innhentet budsjett for 
revisjonen for 2019 fra KomRev NORD IKS som er lagt til grunn i budsjettallene. 
Kostnadsnivået er omtrent som for foregående år. Prisøkning tilsvarer kommunal deflator på 
2,6%. Det faste honoraret omfatter ordinær regnskapsrevisjon og en gitt mengde 
forvaltningsrevisjon. Skulle det oppstå behov for mer forvaltningsrevisjon i løpet av 4-
årsperioden enn det som er avtalt må kommunen enten omprioritere prosjekter, eller kjøpe 
flere timer i tillegg.  

Hålogaland Revisjon AS har rammeavtale med Dyrøy kommune som leverandør av 
sekretariatstjenester til kontrollutvalget. Avtalen innebærer en fast KPI-justert timepris, og 
honorar vil følgelig variere med aktivitet i kontrollutvalget jf. tilbudsbeskrivelse. Det legges 
til grunn i budsjettet at det vil gjennomføres 4 årlige møter. 
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3. Tapt arbeidsfortjeneste/godtgjøring  

Denne posten påvirkes blant annet av aktiviteten i utvalget, hvilke godtgjørelser kommunen 
har, og om medlemmene har krav på/trenger å få dekt tapt arbeidsfortjeneste for å delta i det 
politiske arbeidet. Det er tatt høyde for 4 kontrollutvalgsmøter i året, samt deltakelse på andre 
kurs/møter. Det er lagt til grunn at kontrollutvalgets leder får møtegodtgjørelse på kr 11 000 
pr år, i tillegg til at alle medlemmene får kr 500 i godtgjørelse pr møte. Tapt arbeidsfortjeneste 
er estimert til kr 1 000 pr medlem/møte. 
 
 
Behandling i kontrollutvalget 9.10.2018: 

Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomhet ble behandlet i kontrollutvalgsmøte 9.10.2018, og 
budsjettet ble vedtatt fremmet som sak for kommunestyret med en ramme på  
kr 500 900,-. Budsjettet oversendes fra kontrollutvalget til formannskapet for innarbeidelse i 
formannskapets samlede budsjettforslag. Kontrollutvalgets vedtak om forslag til 
budsjettramme skal uendret følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til 
kommunestyret. 

 
 
 

Vedlegg: 

Detaljert budsjettforslag for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2019 
Særutskrift sak 29_18 kontrollutvalgsmøte Dyrøy kommune 9.10.18 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/84 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 27.11.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Søknad om fritak fra verv 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 74/18 18.12.2018 

 

 

Saksopplysninger 
Skriv av 20.11.18 fra Per Gunnar Cruickshank: 
«Jeg har vært valgt som Dyrøy kommunes representant til Midt Troms Museum siden vår 
kommune ble med i museumsstiftelsen for meir enn 10 år siden. I den første tiden var alle 
kommunenes representanter medlemmer av styret. Etter en omorganisering i 2010 ble det skapt 
representantskap og styre. Representantskapet bestod av alle kommunerepresentantene + ansattes 
representant, mens styret bedtod av 3 frå representantskapet, + 2 utenom. Siden 2010 har eg vært 
valgt som styreleder i Midt Troms Museum.  
 
Mine muligheter for å bidra med arbeid for frivillige organisasjoner eller annen samfunnsgavnlig 
innsats opp mot familien, egen helse og min faste jobb.  
Familien med ungdommer i tenårene har alltid krevd tid og innsats. Min jobb har de siste årene 
tatt mer og mer av min tid, også reisevirksomhet hyppigere enn før. 
Etter å ha kontaktet lege i starten av september viser det seg at kroppen gir signaler om stress og 
påkjenning. Spesielt er dette merkbart når jeg får følelsen av å ikke strekke til eller ikke får tid til 
å gjøre alt det som kreves eller jeg krever av meg selv i de ulike oppgaver jeg har.  
 
Kulturelt arbeid lokalt og Midt Troms Museum regionalt har i disse årene gitt meg svært mye.  
Det sitter derfor langt inne å be om å få fritak fra vervet som vår kommunes representant. 
Like fullt er det nødvendig for meg å fremme denne søknaden om fritak nå, slik at prosessene 
med å erstatte meg kan gå sin gang i organisasjonen.» 
  

Administrasjonens vurdering 
Vedtekter for Stiftelsen Midt-Troms museum: 
§6 punkt 2 – Representantskapet: 

 Skal ha 19 representanter og være et rådgivende organ for styret. Det velges slik: 
- 18 representanter velges fra de deltakende kommuner, 2 fra hver kommune. Det 

velges også en vararepresentant for hver representant. Ett medlem skal være politisk 
valgt og ett skal være valgt av venneforening/historielag. 

- 1 representant og vararepresentant velges fra de ansatte. 
 Representantene velges for 4 år ad gangen. 
 Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv leder. Valg av leder skjer annet 

hvert år.  
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 Representantskapet skal: 
- Velge 3 representanter med vara til styret. 
- Gi styringssignaler for budsjett og virksomhetsplan før påbegynt virksomhetsår, og 

sine kommentarer til årsmelding og regnskap for det året som har gått og i ht Lov om 
stiftelser §36. 

- Gi innspill på saker ang. langtidsplaner, samlingsplaner og satsingsområder for 
museet.  

- Representantskapet møtes normalt minimum 2 ganger per år.  
 
Vedtak i Kommunestyret 09.11.2015: 
 

1. Velges som representant til representantskapet. (politisk valgt) 
- Berit Nikolaisen. 

2. Velges som representant til representantskapet. (fra venneforening/historielag) 
- Per Gunnar Cruickshank 

1. Velges som vararepresentant til representantskapet (politisk valgt) 
- Robert Chruickshank 

2. Velges som vararepresentant til representantskapet. (fra venneforening/historielag) 
- Asbjørg Johnsbøen 

 
Det står ingenting i vedtektene om fritaksgrunner fra verv. Midt-Troms Museum er en 
alminnelig stiftelse, ref. lov om stiftelser §4.  
 
Kommuneloven §15. Uttreden Suspensjon: 
 
Punkt 2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten 
av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 
sine plikter i vervet.  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Per Gunnar Cruickshank innvilges fritak som representant til Representantskapet for Midt-Troms 
Museum for resten av valgperioden i h.h.t. søknad.  
 

Ordførers innstilling: 
 
 

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

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2017/1056 

Saksbehandler: Marlin Antonsen 

Dato: 24.09.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Møteplan 2019 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 97/18 25.10.2018 
Kommunestyret 75/18 18.12.2018 

 

Vedlegg 
1 Møteplan 2019 Midt-Troms Regionråd 
  

 

Saksopplysninger 
Kommuneloven bestemmer at folkevalgte organer holder møter som fastsettes av organet selv, 
og ellers når organets leder, eller minst 1/3 av medlemmene krever det, jfr. § 32. 
 
Den politiske strukturen med gjennomgående representasjon krever en helhetlig møteplan. Det 
samme er nødvendig for å sikre en hensiktsmessig og rasjonell saksgang mellom 
formannskap/utvalg og kommunestyret. Møteplanen må ta hensyn til regional møteplan for 
regionrådet og administrativt råd. 
 
Formannskapets innstilling foreslås og sendes ut til resterende utvalg (omstillingsstyret, Dyrøy 
kontrollutvalg, Dyrøy ungdomsråd) og andre styrer, råd og utvalg som Dyrøy menighetsråd og 
rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, for innspill før kommunestyrets behandling 
6.desember. 

Administrasjonens vurdering 
Administrasjonen legger fram samlet forslag til møteplan for 2019. Regionale møter vises i egen 
oversikt. Administrasjonen har tatt hensyn til skolerute og til dels fylkestingets møteplan. 
Regionrådet i Midt-Troms har lagt til et felles kommunestyremøte den 25. februar, nærmere 
informasjon blir gitt etter regionrådets behandling av innhold for møtet og møtested. 
Kommunestyret gjøres oppmerksom på at 21.februar er et ordinært kommunestyremøte i Dyrøy.  
Siden det er kommune- og fylkestingsvalg 8. og 9.september, vil det være et konstituerende 
kommunestyremøte 10.oktober, administrasjonen vurderer det som nødvendig med et ekstra 
kommunestyremøte i november med tanke på budsjettprosess og eventuelle nye representanter. 
De siste utvalgsmøtene vil i stor grad være delegert til å velge representanter til ulike 
styrer/utvalg. 
 
For å ha en god flyt mellom møtene vurderer administrasjonen det som hensiktsmessig å 
gjennomføre kommunestyremøter og formannskapsmøter på torsdager, møter i plan- og 
naturutvalg, oppvekst- og omsorgsutvalget på tirsdager og møter i eldrerådet på onsdager. 
Styremøter i Nordavind Utvikling KF sammenfaller med andre utvalgsmøter, med unntak av 
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23.mai hvor Nordavind Utvikling ønsker et lengre møte. Formannskapet sitter som styre til 
Nordavind Utvikling KF. Omstillingsstyret, Dyrøy kontrollutvalg og Dyrøy ungdomsråd vedtar 
egne møtedatoer, disse implementeres etter de er vedtatt. Administrasjonen gjør oppmerksom på 
at møtedag ikke er ivaretatt for alle møtene og møtedato vil være gjeldende.  
 
Møtestart for utvalgsmøter foreslås og starte kl. 09:00 med mindre noe annet oppgis i 
innkallingen av uforutsette årsaker. Administrasjonen vil etterstrebe å holde møteplanen slik den 
vedtas, endringer på vedtatte møteplan vil kun forekomme om noe uforutsett dukker opp og vil 
oppdateres på den politiske møteplanen på kommunens hjemmeside.  
 
Administrasjonen ønsker å gjøre kommunestyret oppmerksom på kommunelovens § 40, punkt 1:  
 
§ 40. Rett og plikt til å delta i møter i kommunale og fylkeskommunale organer. Inhabilitet. 
Rett til dokumentinnsyn.  
 

1. Den som er valgt som medlem av kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ, 
plikter å delta i organets møter, med mindre det foreligger gyldig forfall.  

 
 
Forslag til møteplan 2019 
 
 

 KST FSK ADM AMU OpOm PNU ER NUKF OMS DKU DUR 

Januar  31.   29.   31.    
Februar 21. 25.  14. 14.  5.      
Mars  14.   26.  20. 14.    
April 11. 3.    2.      
Mai  9. 15. 15. 28.  29. 23.    
Juni 13. 5.    4.      
Juli            
August  29.          
September  26. 5. 5. 3. 17. 18. 5.    
Oktober 10.ord + 

konst 
24.          

November 7. 14.26.     27.     
Desember 12.  5. 5. 3. 4.  5.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
RR AR 

Januar 29. Berg 16. Tranøy 
Februar 

 
 

Mars 18. Arbeidsmøte 
 

April 5. Bardu   
Mai 6. Arbeidsmøte 22. Lenvik 
Juni 3. Torsken  
Juli   
August 23. Lenvik/Husøy 14. Dyrøy 
September 16. Arbeidsmøte 25. Bardu 
Oktober 7. Tranøy 17. 
November 4. Arbeidsmøte 20. Målselv 
Desember 2. Sørreisa  
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Forklaringer: KST=kommunestyret, FSK=Formannskapet, ADM=administrasjonsutvalget, 
AMU=arbeidsmiljøutvalget, OpOm=oppvekst- og omsorgsutvalget, PNU=plan- og 
naturutvalget, NUKF=styret Nordavind Utvikling KF, ER=eldrerådet, OMS= omstillingsstyret, 
DKU= Dyrøy kontrollutvalg, RR=regionrådet, AR=administrativt råd. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Møteplanen for 2019 vedtas. 

Ordførers innstilling: 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Møteplanen for 2019 vedtas. 

Ordførers innstilling: 
 
 
Møteplan 2019 
 
Behandling i Formannskapet – 25.10.2018:  
 
 
 
Forslag til vedtak Kjell-Jostein Lillegård, SV: 
Det settes opp ekstra møte i KST 10.okt for behandling av ordinære saker.  
Møte i OpOm 12.februar flyttes til 29.januar.  
Forslaget tilføres rådmannens forslag til vedtak.  
Enst. vedtatt.  
  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 25.10.2018  
 
Det settes opp ekstra møte i KST 10.okt for behandling av ordinære saker.  
Møte i OpOm 12.februar flyttes til 29.januar.  
Møteplanen for 2019 vedtas. 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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      2019 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 
1 Ti  1 Fr  1 Fr  1 Ma  1 On Skolefri 1 Lø  1 Ma  1 To  1 Sø  1 Ti  1 Fr  1 Sø  

2 On  2 Lø  2 Lø  2 Ti  2 To  2 Sø  2 Ti  2 Fr  2 Ma  2 On  2 Lø  2 Ma RR  URMT 
Sørreisa 

3 To  3 Sø  3 Sø  3 On  3 Fr  
 3 Ma RR 

Torsken 3 On  3 Lø  3 Ti  3 To Høstferie 
 3 Sø  3 Ti  

 

4 Fr  4 Ma  4 Ma Vinterferie 4 To  4 Lø  4 Ti  4 To  4 Sø  4 On  4 Fr Høstferie 
 4 Ma Arbeidsmøte 

RR 4 On  

5 Lø  5 Ti  5 Ti Vinterferie 5 Fr RR 
Bardu 5 Sø  

 5 On  5 Fr  5 Ma  5 To  5 Lø  
 5 Ti  5 To  

6 Sø  6 On  6 On Vinterferie 6 Lø  6 Ma Arbeidsmøte 
RR 6 To  6 Lø  6 Ti  6 Fr  6 Sø  6 On  6 Fr  

7 Ma Skolestart 7 To  7 To Vinterferie 7 Sø  7 Ti  7 Fr  7 Sø  7 On  7 Lø  7 Ma RR 
Tranøy 7 To  7 Lø  

8 Ti NORD I SØR 8 Fr  8 Fr Vinterferie 8 Ma  8 On  8 Lø  8 Ma  8 To  8 Sø VALG 8 Ti  8 Fr  8 Sø  

9 On  9 Lø  9 Lø  9 Ti  9 To  9 Sø  9 Ti  9 Fr  9 Ma VALG 9 On URMT 
 9 Lø  9 Ma  

10 To  10 Sø  10 Sø  10 On Kom.befar 
URMT 10 Fr  10 Ma  10 On  10 Lø  10 Ti  10 To  10 Sø  10 Ti Fylkesting 

11 Fr  11 Ma  11 Ma Fylkesting 11 To Kom.befar 
TFK 11 Lø  11 Ti  11 To  11 Sø  11 On  11 Fr  11 Ma  11 On Fylkesting 

12 Lø  12 Ti  12 Ti Fylkesting 12 Fr  12 Sø  12 On  12 Fr  12 Ma  12 To  12 Lø  12 Ti  12 To Fylkesting 

13 Sø  13 On  13 On Fylkesting 13 Lø  13 Ma  13 To  13 Lø  13 Ti  13 Fr  13 Sø  13 On Kom.befar 
TFK 13 Fr Fylkesting 

14 Ma  14 To  14 To Fylkesting 14 Sø  14 Ti  14 Fr  14 Sø  14 On AR 
Dyrøy 14 Lø  14 Ma Fylkesting 14 To Kom.befar 

TFK 14 Lø Fylkesting 

15 Ti  15 Fr  15 Fr Fylkesting 15 Ma Påskeferie 15 On  15 Lø  15 Ma  15 To  15 Sø  15 Ti Fylkesting 15 Fr  15 Sø  

16 On AR 
Tranøy 16 Lø  16 Lø  16 Ti Påskeferie 16 To  16 Sø  16 Ti  16 Fr  16 Ma Arbeidsmøte 

RR 16 On Fylkesting 16 Lø  16 Ma  

17 To  17 Sø  17 Sø  17 On Påskeferie 17 Fr  
 17 Ma Fylkesting 17 On  17 Lø  17 Ti  17 To Fylkesting 17 Sø  17 Ti  

18 Fr  18 Ma  18 Ma Arbeidsmøte 
RR 18 To Påskeferie 18 Lø  18 Ti Fylkesting 18 To  18 Sø  18 On  18 Fr Fylkesting 18 Ma  18 On  

19 Lø  19 Ti AR 
Tromsø 19 Ti  19 Fr Påskeferie 19 Sø  19 On Fylkesting 19 Fr  19 Ma Skolestart 19 To  19 Lø  19 Ti  19 To  

20 Sø  20 On Fylkesmann      
februar 20 On  20 Lø  20 Ma  20 To Fylkesting 20 Lø  20 Ti  20 Fr  20 Sø  20 On AR 

Målselv 20 Fr Siste skoledag 
før jul 

21 Ma  21 To samling, 
Tromsø 21 To  21 Sø  21 Ti  21 Fr Fylkesting 

Skoleslutt 
 

21 Sø  21 On  21 Lø  21 Ma  21 To Skolefri 21 Lø  

22 Ti  22 Fr  22 Fr  22 Ma  22 On AR 
Lenvik 22 Lø  22 Ma  22 To   22 Sø  22 Ti  22 Fr Skolefri 

 22 Sø  

23 On  23 Lø  23 Lø  23 Ti  23 To  23 Sø  23 Ti  23 Fr RR 
Lenvik/Husøy 

23 Ma  23 On  23 Lø  23 Ma  

24 To  24 Sø  24 Sø  24 On  24 Fr  24 Ma  24 On  24 Lø  24 Ti  24 To  
 24 Sø  24 Ti  

25 Fr  25 Ma MT  URMT 
kommunestyre 25 Ma  25 To  25 Lø  25 Ti  25 To  25 Sø  25 On AR 

Bardu 25 Fr  25 Ma  25 On  

26 Lø  26 Ti  26 Ti  26 Fr  26 Sø  26 On  26 Fr  26 Ma  26 To  26 Lø  26 Ti  26 To  

27 Sø  27 On  27 On  27 Lø  27 Ma  27 To  27 Lø  27 Ti  27 Fr  27 Sø  27 On  27 Fr  

28 Ma RR 
Berg 28 To  28 To  28 Sø  28 Ti  28 Fr  28 Sø  28 On  28 Lø  28 Ma  28 To  28 Lø  

29 Ti      29 Fr  29 Ma  29 On  29 Lø  29 Ma  29 To  29 Sø  29 Ti  29 Fr  29 Sø  

30 On     30 Lø  30 Ti  30 To Kr.himmel 30 Sø  30 Ti  30 Fr  30 Ma  30 On  30 Lø  30 Ma  

31 To      31 Sø    AU 31 Fr     31 On  31 Lø     31 To     1 Sø  

Rosa= skolerute         URMT= Reg.Ungdomsråd Grønn= Troms fylkesting AR = Administrativt råd (rådmenn) RR = Regionrådet (ordførere+rådmenn) Rød= andre møtet hvor ordførere deltar AU = leder RR og AR+daglig leder 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: L10 

Saksmappe: 2018/317 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 03.12.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Behandling av innsigelser og merknader til kommuneplanens arealdel 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 31/18 10.12.2018 
Kommunestyret 76/18 18.12.2018 

 

Vedlegg 
1 Merknad til arealplan - Espenesområdet 
2 Uttalelse til arealplan Dyrøy kommune 2018-2029 
3 Uttalelse - Dyrøy kommune - Kommuneplanens arealdel 2018-2029 - Dyrøy kommune - 

offentlig ettersyn og høring 
4 Uttalelse til kommuneplanens arealdel Dyrøy kommune, 2018-2029 
5 Vedr. 18-02885-5 - Uttalelse til høring av kommuneplanens arealdel for Dyrøy kommune 
6 Samordnet uttalelse 
7 18_129577-4Uttalelse til kommuneplanens arealdel 2018-2029 for Dyrøy kommune - 

Plandokumenter til offentlig ettersyn og Høring 
8 Høringssvar 
10 Uttalelse fra Kystverket - Offentlig ettersyn og høring - Kommuneplanens arealdel 2018-

2029 - Dyrøy kommune - Troms fylke 
11 SF2 Sørfjord 
12 Merknad til planforslag 
13 Høringsuttalelse fra Demas til forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2029 - saksnr. 

18-317signert 
14 Brev Dyrøy kommune - tomteforespørsel feb 2017 
15 Høringsuttalelse fra Demas AS ifbm. Reguleringsplan Finnlandsmoen, Demas 2 sign. og 

vedlegg 1 orginal 18 des 2017 
16 Ad. forsterkning av vannledning i Brøstadbotn sentrum 
17 Vannledning i Brøstadbotn sentrum - svar på henvendelse i e-post 13.10.2017(10) 
18 Spørsmål angående hensynssoner arealplan 

 

Saksopplysninger 
Kommuneplanens arealdel har vært på offentlig høring og ettersyn, og til plandokumentene er 
det kommet merknader og innsigelser fra regionale og statlige myndigheter, bedrifter og 
privatpersoner. Innkomne dokumenter ligger vedlagt saksframlegget.   
Det har vært gjennomført et dialogmøte med Fylkesmannen med gjennomgang av deres 
innsigelser og merknader, og dette møtet danner grunnlag for den kommunale behandlingen av 
innsigelsene.  
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Administrasjonens vurdering 
Alle merknader er kommentert og behandlet etter følgende oppsett, nummerert fra 1 til 49. Her 
er det gjort planfaglige vurderinger og justeringer i forhold til innkomne merknader, og dette 
danner grunnlag for rådmannens innstilling til endringer i kommuneplanens arealdel. 
 
 
Behandling av innsigelser og merknader - Høringsuttalelser til forslag til 
kommuneplanens arealdel for Dyrøy 2018-2029 
 
Nr Fra/ uttalelse Rådmannens kommentar 

 
Fylkesmann i Troms Fylkesmannens merknader og innsigelser følger benevnelsene i 

KU-en. I høringsversjonen av 15.5.2018 er ikke benevnelsene i 
KU-en koordinert mot de aktuelle områdene i 
planbestemmelser og plankart. Korrigerte benevnelser tas 
fortløpende. Benevnelsene i KU-dokumentet rettes. 

1 BFR2 Fritidsbebyggelse 
Ørnneset.  
Merknad:  
Arealet reduseres pga. for 
stort areal med lav 
utnyttelsesgrad. Anbefaler å 
redusere arealet med bedre 
arrondering. 
Stiller krav til 
friluftsinteressene, 
myrområdene, naturtyper og 
landskap. 

 
Figur 1 

Arealet reduseres for BFR2 og BFR3 og tydeliggjør i større 
grad lokalisering av fritidsbebyggelse og tar ut myrer og 
friluftsområder, jf. kartskisse Figur 1. Antall planlagte 
enheter opprettholdes da på et mindre areal. 

2 BA4 fritidsbebyggelse 
Espejord/ Elvetun. 
Merknad: 
Stiller spørsmål ved omfang 
og lokalisering; mye 
fritidsbebyggelse i denne 
del av kommunen. Dyrka 
mark, jordvernhensyn. 

 
Figur 2 
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Arealet reduseres jf. Kartskisse figur 2. Funksjoner som det 
planlegges for, beskrives med fritid- og turistformål for 
gammelskolen og fritidsbebyggelse lenger sør.  
Området kan egne seg for felles tilrettelegging med 
småbåthavn. Utbygging med fritidsbebyggelse øker 
etterspørselen etter småbåthavn. Viktig å se området i helhet og 
også i sammenheng med eksisterende hyttefelt Furuheim, som 
grenser inntil området i sør-øst. 

3 BA2 Bolig og 
fritidsbebyggelse 
Bjørkebakken. 
Innsigelse: 
Viktig landbruk og 
reindriftsområde. Berører 
reindriftas særverdiområder 
og ikke ønskelig med mere 
hytter og ferdsel i området. 

 

 
Figur 3 

 

 
Figur 4 

BA2 er i planforslaget delt opp med ulike formål; BFR4 
fritidsbebyggelse med inntil 6 enheter og LSB13, spredt 
boligbebyggelse Johaugen, med inntil 4 enheter, jf Figur 3. 
Området omfatter en landbrukseiendom som er uten 
våningshus, og dette kan bygges i LNFR-området. 
Naboeiendommen i sør er også en landbrukseiendom uten 
våningshus, noe som gir mulighet for inntil 2 boliger på 
landbrukseiendom i området. 
Det settes av areal for spredt bolig i LNFR med inntil 3 
boligtomter. Område for fritidsbebyggelse tas ut av planen, jf. 
Figur 4. 

4 N2 Bebyggelse og anlegg 
Espenes 
Merknad:  
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Forslaget vil føre til 
nedbygging av dyrkbar 
mark av god kvalitet og 
gode driftsforhold. Det 
stilles spørsmål ved 
kommunens ambisjon og 
om et næringsareal bør 
lokaliseres et annet sted. 

Figur 5 
 
N1: Området er delvis utbygd etter gjeldende reguleringsplan 
og det er gjort store tilretteleggingstiltak med infrastruktur 
planering av terreng (sprengt ut og planert) og framført V/A. 
Kommunen har etterspørsel fra interessenter som ser potensial 
i området dersom det kan utvides som foreslått. 
Arealet for næringsformål gjelder bare BN1, mens BA2 er 
makebytte for å få frigitt deler av allerede regulert næringsareal 
for videresalg til aktuelle næringsaktører. 
Ingen endring av plankart. 

5 R1 Råstoffutvinning 
Evertmoen: 
Innsigelse: 
Kommunen har ikke gjort 
rede for behovet for den 
foreslåtte utvidelsen, og 
avklart om det eksisterende 
massetaket vil dekke 
behovet for grusressurser i 
en overkommelig fremtid. 
Det går heller ikke fram av 
plandokumentene i hvilken 
grad det gamle massetaket 
er tilbakeført og satt i ny 
landbruksproduksjon, enten 
som skogsmark eller som 
dyrket mark 

 
 

 
Figur 6  
 

 
Figur 7 
 
Område for steinbrudd; BRU2, reduseres til nødvendig 
anleggs- og uttaksområde. 
Kommunen kommer med supplerende informasjon om behov 
og evt. tilbakeføring til landbruksareal av avslutta massetak. 
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6 FT2 Fritids- og 
turistformål 
Mikkelbostad: 
Innsigelse: 
Utbygging i strid med 
nasjonale mål for jordvern. 
Turistvirksomheten må ta 
utgangs-punkt i at den dyrka 
marka sikres. 
Strandsonevern og 
tilgjengelighet for 
allmenheten må hensyntas. 

 
Figur 8 
 
Arealet er redusert av hensyn til jordvern i forhold til 
opprinnelig forslag som er presentert i KU. Området som er 
berglendt og lite egnet til landbruksformål er tatt inn i arealet. 
Aktiv reiselivsvirksomhet på arealet i dag.  

7 I2 Leirduebane, 
Evertmoen 
Innsigelse: 
Etterlyser moment som 
tilsier at landbruks-
interessene skal vike til 
fordel for andre 
samfunnsinteresser. 

 

 
Figur 9 
 
I forhold til KU er området flyttet og redusert i størrelse, først 
i arealplankartet og nå ytterligere redusert (se BIA1). 
Hensynssone legges til ihht. markering i figur 9. Området 
brukes på kveldstid og dekker skyttermiljøet for hele 
kommunen. Vanskelig å dekke behovet for de ulike 
skyttergrenene uten parallelle baner.  

8 LSB2 spredt boligbygging 
i LNFR, Faksfjord 
Innsigelse: 
Den østlige delen vil berøre 
pågående verneprosess for 
Grønlikollen, og det vestlige 
område omfatter deler av 
kartlagt område Sørberg 
som er verdisatt til verdi 
viktig B. 
 

KU-versjon: 

 
Figur 10 
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Området er redusert til ett område i planforslaget, LSB8, og 
ligger i sin helhet på nedsiden av kraftlinja, jf Figur 11. 
Området berører hverken forslag til skogsvern for Grønlikollen 
(Kastnesåsen) eller kartlagt naturtype «Langberget»; 
naturbase.no ID: BN00038646. 

 
Figur 11 
 

9 SB Sæter (LSB7 i kart).  
Merknad: 
FM ønsker at bredden på 
korridoren gjøres smalere 
av hensyn til jordvern. 

 
Figur 12 
 
Innafor den forholdsvis lange korridoren er det satt av inntil 4 
tomter til boligformål. Disse tomtene er tenkt plassert der det er 
«restarealer» av mindre interesse for landbruket mellom 
eksisterende boliger og gode dyrkede arealer. Utstrekning i 
lengderetningen er noe redusert i forhold til KU-versjonen. 

10 SB6 Furstrand (LSB1 og 
LSB2 i kart).  
Innsigelse: 
Her uttaler FM at den vestre 
delen må settes til LNFR av 
hensyn til jordvern og 
landbruksinteresser. 

 
Figur 13 
 
Det vestre området (LSB2) er endret if KU. Det er nå holdt 
utenfor fulldyrka areal, og ligger plassert langs allerede etablert 
vei til boliger. Området er vurdert til at det kan etableres inntil 
2 nye boliger innafor LSB2. 
LSB1 er i tillegg redusert i nordøstlig retning. 

11 SF1 Hompan (LSF1 i 
kart).  
Merknad: 

Opprinnelig innspill gjaldt fritidsboliger på dyrka mark, og 
disse ble flyttet av hensyn til jordvern. Forslaget inneholder 
plassering av inntil 2 fritidsboliger innenfor området. 
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Her uttaler FM at det tas 
særlig hensyn til plassering 
av hytter i området, og at 
det ved forrige vurdering 
ble forutsatt at det ble 
utarbeidet plan med omfang 
og plassering. Det er ikke 
ønskelig med en gradvis 
bygging av hytter langs en 
eksisterende skogsbilvei. 

Plassering av disse kan settes med en minimumsavstand fra 
skogsbilvei. 

12 SF2 Sørfjord (LSF2 i 
kart).  
Innsigelse: 
Kreves tatt ut av planen og 
satt til LNFR med bakgrunn 
i områdets viktighet for 
reindrifta. Viser også til 
uttalelse fra Hjerttind 
reinbeitedistrikt. 

Området tas ut av plan. 

13 GS1 Gang- og sykkelsti  
Merknad: 
Brøstadelva-Finnlandsnes. 
FM ber om vurdering av 
forlengelse til 
Finnlandsholmen. 

 
Figur 14 
 
Forslaget er tegnet fram til Finnlandsholmen. 

14 BFT1 Sandvika (BFT3 i 
kart). 
Merknad: 
Viktig at ikkje strandsonen 
bygges ned. Østre del av 
strandområdet er svært 
viktig naturtype 
bløtbunnsområde i 
strandsonen. 

Det tas hensyn FMs merknader. Foreslår byggegrense for 
avgrensing av tiltak i området: 

 
Figur 15 
 

15 BA3 Laukeberget. Tas til orientering 
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Merknad: 
Ved etablering av hotell 
mellom to viktige 
badeplasser er det viktig at 
disse ikke privatiseres 

16 Planbeskrivelsen:  
FM slutter seg til 
planbeskrivelsen og har 
ingen vesentlige merknader. 

Tas til orientering 

17 Planbestemmelsene:  
FM kan i hovedsak slutte 
seg til bestemmelsene, men 
det er deler av 
bestemmelsene som må 
omarbeides for å ivareta 
nødvendige 
forvaltningskrav. 
Dette gjelder  
- opplisting av plankrav   
- unntak fra plankrav  
- anvendelse av § 11-

10 for boligformål og 
fritidsformål.  

- «Situasjonsplan» som 
plantype  

- Angivelse av hvilken 
landbruksaktivitet 
som skal være tillatt i 
100-mteresbelte. 

Foreslåtte justeringer søkes innarbeidet. 

18 Plankart: 
100-metersbelte langs sjø 
og vassdrag må angis i 
kartet som et eget formål. 

Tas til etterretning 

19 Konsekvensutredning:  
FM har ingen merknader til 
KU. 

Tas til orientering 

Troms fylkeskommune 
20 Merknad:  

Forstår det slik at regulert 
hytteområde i PlanID 
1995001/002 ikke er fullt 
utbygd. Vi anmoder om at 
også oppfylling av dette 
området (inkludert 
fortetting) tas med som 
vilkår før man kan 
igangsette utbygging av 
feltet Klauvhamnveien. 

Tas til etterretning. Nytt rekkefølgekrav tilføyes. 

21 BFR2 og BFR3 i 
bestemmelsenes pkt. 3.2 er 
bytta om i forhold til pkt. 
2.5 og i plankartet. 

Oppdateres 

22 Merknad:  
Langs foreslått g/s-veg fra 
Elvetun skole og til 

Tas til orientering 
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Finnlandsholmen er det 
registrert automatisk freda 
kulturminner. Det er stor 
sannsynlighet for ytterligere 
funn av hittil ukjente 
automatisk freda 
kulturminner. Eventuell 
konflikt på dette plannivået 
vil måtte vurderes på neste 
plannivå. 

23 TFK har endret omfanget av 
den automatisk freda 
fangstlokaliteten, ID 68361, 
ved Klauvhamna og ber om 
at rett omfang tas inn på 
plankartet som hensynssone 
d) 

Justeres 

24 Ved Laukeberget (BA3) er 
det registrert et 
friluftsområde langs 
strandsonen. Det er viktig at 
kvalitetene og tilgangen til 
dette 
friluftsområdet 
opprettholdes også ved 
fremtidig utbygging i 
nærområdet 

Tas til orientering 

25 For næringsareal i Sørfjord 
(BN2), der det er snakk om 
utvidelse av eksisterende 
settefiskanlegg, ligger et 
svært viktig friluftsområde 
tilgrensende mot vest. Det 
er viktig at nye utvidelser av 
næringsarealet ikke 
forringer kvaliteten på 
frilufts-området og ikke går 
ut over tilgangen til 
turvegen langs fjæra 

Tas til orientering 

26 Det er positivt at området 
ved Sandvika (BFT3) kan 
tilrettelegges for lettere 
tilgjengelighet, 
men samtidig er det viktig 
at strandsonen holdes åpen 
for allmenn ferdsel og bruk 

Tas til orientering. Se også pkt. 14, merknad fra 
Fylkesmannen i samme sak. 

27 I bestemmelsenes pkt. 3.7 
finner vi noen 
uoverensstemmelser i 
forhold til angivelsene på 
plankartet og beskrivelsens 
side 40. 

Justeres 

Sametinget 
28 SF2, fritidsbebyggelse ved 

Nervatn  
Merknad: 

Jf. punkt 12: Området tas ut av plan 
 

139



Ber om at området 
Sørfjorden, tas ut 
av planen for å sikre 
reindriften fortsatt tilgang 
til området. 

29 LSB1 Øvre Espenes samt 
BA2- LSB7 Bjørkebakken 
Merknad: 
Utbyggingen vil være 
uheldige inngrep for 
reindriften. Ved eventuelt 
utbygging der ber vi Dyrøy 
kommune om å gå i dialog 
med reinbeitedistriktet for å 
sikre at de fortsatt har 
tilgang til områdene 

Området justeres jf. pkt. 3 for Bjørkebakken. Øvrige 
punkter hensyntas i det videre planarbeidet. 

30 Samiske kulturminner 
Sametinget oppfordrer 
Dyrøy kommune til å 
utarbeide kulturminneplan 
for å oppnå bedre kunnskap 
og bedre forvaltningen av 
kulturminner i kommunen. 

Tas til orientering 

Direktoratet for mineralforvaltning 
31 Kommunen bidrar til god 

forvaltning av 
mineralressursene ved å 
sette 
krav til reguleringsplan ved 
større inngrep, hvor det skal 
inngå konsultering av 
landskapsarkitekt og 
beskrivelse av sluttføring og 
lukking av uttaket. DMF 
anbefaler at kommunen i 
tillegg setter krav til 
bergfaglig vurdering og 
egnethet til drift 

Tas til etterretning. 
Krav om bergfaglig vurdering og egnethet tas inn. 

32 DMF ser positivt på at man 
i arealplanens arealstrategi 
fremhever som et 
overordnet 
mål at hensynssoner for 
mineralressurser skal 
kartfestes. Anbefaler å 
benytte hensynssone for 
forekomstene av sand og 
grus på Evertmoen og for 
mineralressursene over 
Espenes 

Det settes av hensynssone for forekomstene av sand og grus på 
Evertmoen 

Kystverket 
33 Kystsoneplanen er ikke 

nevnt under "Lokale 
føringer" i planbeskrivelsen. 
Kystverket Troms og 
Finnmark ser ikke 
sammenhengen mellom 

Tas til etterretning. Planbeskrivelsen oppdateres. 
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KPA og kystsoneplanen og 
forventer at Dyrøy 
kommune belyser denne 
sammenhengen mellom 
KPA, kystsoneplan vedtatt i 
2015 og pågående 
revidering av Kystplan 
Midt- og Sør-Troms. 

Mattilsynet 
34 Ut fra Mattilsynets 

interesseområder er 
hovedinntrykket at planen 
virker fornuftig. Har videre 
informasjon om viktigheten 
av å tenke klima-endringer i 
sikringsarbeidet med 
drikkevannskilder, legge til 
rette for gode 
toalettløsninger og 
avfallshåndtering i møte 
med økende turisme og 
unngå å legge til rette for 
turløyper i nedslagsfelt for 
drikkevann. 

Tas til orientering 

Statens vegvesen 
35 Ved utarbeidelse av 

reguleringsplan for de 
enkelte 
utbyggingsområdene vil 
Statens vegvesen komme 
tilbake med krav knyttet til 
blant annet 
byggegrense, adkomst, 
ivaretakelse av myke 
trafikanter, trafikksikkerhet 
mm 

Tas til orientering 

36 Statens vegvesen anbefaler 
en restriktiv politikk når det 
gjelder etablering av boliger 
i områder der det er 
mangelfull infrastruktur. 
Det er særlig hensynet til 
trafikksikkerhet og trygg 
skoleveg som gjør oss 
betenkt. Behov for bedring 
av vegnettet, bygging av 
nye gang- og sykkelveger, 
kollektivtilrettelegging, 
belysning, nedsetting av 
fartsgrenser osv. vil være en 
naturlig konsekvens av økt 
spredt boligbygging. 

Tas til orientering 

37 Viser til at alle 
utbyggingsplaner for g/s-
veger må innarbeides i 
Regional transportplan og 

Tas til orientering 
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Handlingsprogram for 
finansiering. 

Demas AS 
38 Viser til tidligere uttalelser 

om ønske om at ny 
vannledningstrasé legges 
utenom deres tomt og at de 
ønsker å utvide sin tomt helt 
ned til Stadheim 
 

Området ligger i reguleringsplan 2004001; Brøstadbotn 
sentrum. Eventuelle endringer må løses i mer detaljerte planer 
for kommunens vannforvaltning og for arealforvaltningen i 
Brøstadbotn sentrum. 

Berit Nikolaisen 
39 Det bør settes av areal til 

framtidig utvidelse av 
kirkegårdene, spesielt på 
Brøstad, men også gjerne 
Moen 
og Holm. 

Området vurderes å ha tilstrekkelig kapasitet for denne 
planperioden. Tas opp ved neste rullering av arealplanen.  

40 Nedslagsfelt til vannverket 
på Vinje bør kanskje 
skraveres ut 

Hensynssone vann markeres i plankartet. 

41 Heimly bygdetun i 
Bjørkebakken kunne også 
vært merka slik som 
Kastnes bygdetun 

Tas inn som offentlig og privat tjenesteyting 

42 Kvalnes og Gjeskevik bør 
merkes som friluftsområder 

Disse områdene er ikke registrert i kommunens 
friluftskartlegging. 
 

Britt Rosenvold og Edgar Pettersen 
43 Ber om at deres eiendom, 

Kaffeveien 40, blir tatt 
hensyn til i det videre arbeid 

Eiendommen ligger i område BA2 hvor det ved eventuelle 
endringer og utbyggingstiltak må utarbeides reguleringsplan. 
Som berørt part vil de bli involvert i framtidig planprosess. 

Harald Killi Hansen 
44 Er sterkt kritisk til at B2 

settes av til framtidig 
boligformål slik at 
eiendommen Gnr/bnr 3/1 
får ytterligere redusert sine 
landbruks-arealer. Det 
forringer mulighetene for 
framtidig landbruksdrift på 
2eiendommen og 
nåværende jordleiearealer 
må termineres. 
Ut fra 
befolkningsframskrivingene 
fra SSB, vil folketallet i 
Dyrøy gå ned med ca. 200 
fram mot 2040. En nedgang 
i folketallet og sterk aldring 
i kommunen vil neppe føre 
til særlig boligbygging. 

Dette området må sees i sammenheng med de endringer som 
gjøres fra gjeldene arealplan og kommunedelplan for 
Brøstad/Finland. B2 erstatter både planlagt boligbebyggelse på 
nedsiden av kraftlinja i samme område, og området Bakåsen. 
Dette vises nå som framtidig LNFR i plankartet. 
Områder for framtidig boligbebyggelse er betydelig redusert i 
forhold til gjeldene plan. B2-området er skog av middels eller 
lav bonitet og impediment. Ut fra et helhetlig syn blir viktige 
landbruksareal og dyrka mark mindre berørt med disse 
omdisponeringene for framtidig boligutvikling i Brøstadbotn 
sentrum. 

Thor M Sørensen 
45 Sier at Lillevannet og 

Storvannet ikke er 
drikkevannskilde og at det 
ikke er gitt tillatelser for å ta 

Vannet som benyttes til settefiskproduksjon, brukes i tillegg til 
drikkevann for ansatte. Hensynssone består, jf merknad og 
mail fra Mattilsynet. 
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ut vann til produksjon av 
settefisk. Anmoder om å 
endre hensynssone for 
drikkevann her. 

46 Ønsker å opprettholde sitt 
innspill om 
fritidsbebyggelse ved 
Lillevannet og Storvannet. 
Forslag til fritidsbebyggelse 
behøver ikke ta hensyn til 
nedslagsfelt for drikkevann 
jamfør pkt. 44. 

Rådmann tilrår å ta område SF2 ut av planen, jamfør innsigelse 
fra Fylkesmann (pkt. 12) og merknader fra Sametinget (pkt 28) 
og Hjerttind reinbeitedistrikt (pkt. 49).  

47 Ber om at areal for teknisk 
infrastruktur og 
infrastruktur i Sørfjorden, 
STI1 blir redusert til å bare 
omfatte rørgata 

Arealet reduseres til å omfatte rørgata. 

48 Næringsareal N2 berører 
Sørensens eiendom på 
nordsida av Storelva. Er 
avhengig av å disponere 
tilgang til egen eiendom for 
eget formål. Det er uheldig 
at næringsareal utvides på 
bekostning av 
landbruksareal og hensynet 
til hekkende sjøfugler. 
Føler seg overkjørt av 
kommunen. 
 

De lys lilla arealene på nordsida av Storelva viser gjeldene 
arealbruk som er næringsformål. Dersom eiendommen gnr/bnr 
21/7 benyttes til landbruk eller næring som er basert på gården 
ressurser, endres arealformålet til LNFR. Området BN2 er satt 
av som framtidig næringsareal; mørk lilla. 

Hjerttind reinbeitedistrikt 
49 Går imot område for 

fritidsbebyggelse SF2 
Sørfjord/Nervatnet fordi 
dette er viktig for høst-
vinter, vinter og vårbeite. I 
området rundt Storvatn er 
det ofte gode vinterbeiter 
når beitene på fjellet er låst 
og er 
derfor særs verdifullt.  

Rådmannen tilrår å ta område SF2 ut av planen, jamfør 
innsigelse fra Fylkesmann (pkt. 12) og merknader fra 
Sametinget (pkt 28). 
 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Dyrøy kommune endrer plandokumentene for kommuneplanens arealdel 2018-2029 ihht. pkt. 1-

49.  
2. Dokumentet «Behandling av innsigelser og merknader - Høringsuttalelser til forslag til 

kommuneplanens arealdel for Dyrøy 2018-2029» sendes til berørte parter. 
 
 

Utvalgsleders innstilling: 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Dyrøy kommune endrer plandokumentene for kommuneplanens arealdel 2018-2029 ihht. pkt. 1-

49.  
1. Dokumentet «Behandling av innsigelser og merknader - Høringsuttalelser til forslag til 

kommuneplanens arealdel for Dyrøy 2018-2029» sendes til berørte parter. 
 
 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
Behandling av innsigelser og merknader til kommuneplanens arealdel 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 10.12.2018:  
 
 
 
Til behandling av pkt. 12, 25, 28, 45, 46, 47, 48 og 49 trådte Tone Sørensen fra møtet som inhabil.  Dag 
Agnar Solbakk kom inn i stedet på disse sakene. 
Til behandling av pkt. 3 og 29 trådte Terje Johansen fra møtet som inhabil. Dag Agnar Solbakk kom inn i 
stedet på disse sakene. 
  
Til avstemming i pkt. 12 fremmet utvalgsleder følgende forslag: 
Dyrøy kommune opprettholder sitt forslag om to hyttetomter som opprinnelig foreslått i plan. Vedtatt 
mot Kine M H Berteussens stemme.   
  
Til pkt. 13 foreslo utvalgsleder følgende tilføyelse: Ved forlengelse av gang- og sykkelsti fram til 
Finnlandsholmen bør denne legges/bygges slik at den ikke legger beslag på næringsareal på nordsiden 
av fylkesveien mot campingplassen. Enstemmig vedtatt. 
  
Til avstemming i pkt. 28 fremmet utvalgsleder følgende forslag: 
Dyrøy kommune opprettholder sitt forslag om to hyttetomter som opprinnelig foreslått i plan. Vedtatt 
mot Kine M H Berteussens stemme.   
  
Til avstemming i pkt. 40 fremmet Tone Sørensen følgende forslag: 
Hensynssoner markeres ikke i kartet før involverte grunneiere/vannverk er informert angående 
konsekvenser får uttalt seg.  Forslaget falt med 2 mot 1 stemme, Tone Sørensen stemte for forslaget, 
Terje Johansen og Kine M H Bertheussen stemte mot. 
  
Til avstemming i pkt. 46 fremmet utvalgsleder følgende forslag: 
Dyrøy kommune opprettholder sitt forslag om to hyttetomter som opprinnelig foreslått i plan. Vedtatt 
mot Kine M H Berteussens stemme.   
  
Til pkt. 48 foreslo rådmannen følgende tilføyelse: Området merket BN2 avgrenses til sørsiden av 
elveløpet nærmest Akvafarms eiendom. 
  
Til avstemming i pkt. 49 fremmet utvalgsleder følgende forslag: 
Dyrøy kommune opprettholder sitt forslag om to hyttetomter som opprinnelig foreslått i plan. Vedtatt 
mot Kine M H Berteussens stemme.   
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 10.12.2018  
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1. Dyrøy kommune endrer plandokumentene for kommuneplanens arealdel 2018 – 2029 
ihht. pkt. 1-49 under «Behandling av innsigelser og merknader – Høringsuttalelser til 
forslag til kommuneplanens arealdel for Dyrøy 2018 – 2029» med følgende endringer:  

a. Nytt pkt. 12: Dyrøy kommune opprettholder sitt forslag om to 
hyttetomter som opprinnelig foreslått i plan.   

b. Tilføyelse til pkt. 13: Ved forlengelse av gang- og sykkelsti fram til 
Finnlandsholmen bør denne legges/bygges slik at den ikke legger beslag 
på næringsareal på nordsiden av fylkesveien mot campingplassen. 

c. Nytt pkt. 28: Dyrøy kommune opprettholder sitt forslag om to 
hyttetomter som opprinnelig foreslått i plan. 

d. Nytt pkt. 46: Dyrøy kommune opprettholder sitt forslag om to 
hyttetomter som opprinnelig foreslått i plan. 

e. Tillegg til pkt. 48: Området merket BN2 avgrenses til sørsiden av 
elveløpet nærmest Akvafarms eiendom. 

f. Nytt pkt. 49: Dyrøy kommune opprettholder sitt forslag om to 
hyttetomter som opprinnelig foreslått i plan.   

2. Kommunestyret ber kommunen om å gå i forhandlinger med Fylkesmannen på dette 
grunnlaget.  

 
 
 

  
  
Terje Johansen Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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Dyrøy kommune, v/ Kjell Rune Martinsen 

Merknad angående ny arealplan – Espenesområdet 

 

Jeg viser til telefonsamtale i dag. 

Jeg er først nylig blitt oppmerksom på at en endring av arealplanen i Dyrøy er under arbeid og sendt 
ut på høring. 

Min bror Edgar Pettersen og jeg eier sammen Kaffeveien 40. Dette huset er vårt barndomshjem, og vi 
bruker det nå som feriebolig. For vår del er det planen om å utvide industrikaia på Espenes som er av 
interesse. Den er planlagt nordover til «Haugeiendommen» (jfr. Sak RS 30/18 i formannskapet nå i 
august). Dessuten vet vi at det er planlagt en småbåthavn sør for den gamle kaia og lageret som eies 
av vår niese Tone Pettersen. 

Vi ber om at det tas tilbørlig hensyn til vår eiendom i det videre arbeidet, slik at vi og våre 
etterkommere fortsatt kan ha glede av huset. 

 

Med hilsen 

Britt Rosenvold        Edgar Pettersen 

Kjelleviktoppen 3       Kløfterhagen 77 

4637 Kristiansand       1067 Oslo 

90513306        95854511 
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Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 

Strandveien 13 77 78 80 00  4700 04 00064 864870732 
Postadresse  

Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 

postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 

 

 

 

Dyrøy kommune  

Dyrøytunet 1 

9311  BRØSTADBOTN 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

18/6039-8 Bjørg Kippersund 140 SAKSARKIV 

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 

51658/18 77 78 81 57 2018/317-9  04.09.2018 

 

 

Uttalelse - Dyrøy kommune - Kommuneplanens arealdel 2018-2029 - Dyrøy kommune - 

offentlig ettersyn og høring 

 
Fylkeskommunen skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver. 

Fylkeskommunens innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og bygningsloven inkluderer kulturminne-, 

kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, kjøpesenter, 

regional plan eller planstrategi, barn og unges interesser, universell utforming, fylkesveger og 

havbruksinteresser/akvakultur. Fylkeskommunen har etter folkehelseloven også et folkehelseansvar innenfor sine 

sektorer. 

 

Vi viser til deres oversendelse, datert 30.05.2018, med avtale om utsatt høringsfrist til 

04.09.2018. Planavdelingen hos stabssjefen gir her en samordnet uttalelse fra Troms 

fylkeskommune på vegne av våre ulike fagetater. 

 

Formålet med planarbeidet er jfr. planbeskrivelsen «å få på plass en arealplan som både er 

oppdatert i forhold til plan- og bygningsloven av 2008, inneholder relevant og oppdatert 

arealinformasjon, og som tar høyde for kommunens utviklings- og arealbehov for de neste 12 

år.» 

 

Generelt innspill 

Planen har vært tema på regionalt planforum tre ganger, i ulike faser av planarbeidet. Første 

gang var i desember 2014 i forbindelse med arealstrategi samfunnsdelen/oppstart arealdelen, 

videre i april 2017 underveis i planarbeidet og sist i januar 2018 i sluttfasen av arbeidet med 

planforslaget. Dette gjør at vi har kunnet følge kommunens vurderinger og prioriteringer 

underveis, og har hatt anledning til å gi konkrete innspill både til foreslått arealbruk og 

utforming av bestemmelser. Denne prosessen mener vi har bidratt til at vi har få merknader, 

og ingen innsigelser, til planforslaget som nå er på høring.  

 

Planbeskrivelsen redegjør godt for kommunens nåsituasjon og utfordringer, samt løsninger i 

plan og virkningen av disse. Sammenhengen med kommuneplanens samfunnsdel er tydelig. 

 

Nye byggearealer er i all hovedsak lagt inntil/tilknyttet eksisterende bebyggelse. For ny 

arealbruk er det lagt inn rekkefølgebestemmelser som skal sikre at igangsatte områder skal 

utnyttes før nye tas i bruk. Vi er tilfreds med at det stilles krav om detaljregulering for nye 

byggeområder, og at det er tydelige bestemmelser der det ikke kreves reguleringsplan. 
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Merknader  

Fritidsbebyggelse Ørnneset, Andreasmyra, Klauvhamnveien (BFR2 og 3, samt eksisterende 

reguleringsplaner) 

Vi forstår at regulert hytteområde i PID 1995001/002 ikke er fullt utbygd. Vi anmoder om at 

også oppfylling av dette området (inkludert fortetting) tas med som vilkår før man kan 

igangsette utbygging av feltet Klauvhamnveien (bestemmelse 2.5, kulepkt. 4. under 

utbyggingsrekkefølge). 

 

Det ser ut som om BFR2 og BFR3 er bytta om i bestemmelsenes pkt 3.2 i forhold til pkt. 2.5 

og kartet – sjekk også samsvar med tabell i beskrivelsen s. 40. 

 

Merknader – Kulturminnevernet: 

Planforslaget legger til rette for etablering av en gang- og sykkelvei mellom Elvetun skole og 

Finnlandsholmen. Innenfor dette arealet er det registrert et automatisk freda kulturminne som 

kan være i konflikt med formålet. Det er også et stort potensiale for ytterligere funn av hittil 

ukjente automatisk freda kulturminner. Vi har ikke tilstrekkelig kunnskap til å vurdere en 

eventuell konflikt på dette plannivået. Dette vil vi måtte vurdere på neste plannivå. 

 

Vi har endret omfanget av den automatisk fredete fangstlokaliteten, ID 68361, ved 

Klauvhamna og ber om at rett omfang tas inn på plankartet som hensynssone d).  

 

Ut over dette har kulturminnevernet ingen merknader til planforslaget.  

 

Merknader - Friluftsliv 

I det aktuelle området for hotell eller boligformål ved Laukeberget (BA3) er det registrert et 

friluftsområde langs strandsonen. Det er viktig at kvalitetene og tilgangen til dette 

friluftsområdet opprettholdes også ved fremtidig utbygging i nærområdet. 

  

For næringsareal i Sørfjord (BN2), der det er snakk om utvidelse av eksisterende 

settefiskanlegg, ligger et svært viktig friluftsområde tilgrensende mot vest. Det er viktig at 

nye utvidelser av næringsarealet ikke forringer kvaliteten på friluftsområdet og ikke går ut 

over tilgangen til turvegen langs fjæra. 

  

Det er positivt at området ved Sandvika (BFT3) kan tilrettelegges for lettere tilgjengelighet, 

men samtidig er det viktig at strandsonen holdes åpen for allmenn ferdsel og bruk. Det er også 

positivt at Dyrøy kommune legger opp til utfartsparkering ved de viktige friluftsområdene ved 

Hompan og Finnlandsstrand og dermed åpner opp for lettere og ordnet tilgjengelighet til disse 

områdene.  

 

Plankartet/Bestemmelser:  

I bestemmelsenes pkt. 3.7 finner vi noen uoverenstemmelser i forhold til angivelsene på 

plankartet og beskrivelsens side 40.  

 

Avslutning 

Vi takker for god anledning til medvirkning, og ønsker lykke til med sluttføringen av planen. 

Ta gjerne kontakt ved videre behov for avklaringer, råd og veiledning.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Stine Larsen Loso 

ass. stabssjef Bjørg Kippersund 

 seniorrådgiver   
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

Kopi: 

Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105,  9291 TROMSØ 

Statens vegvesen, Region Nord, Postboks 1403 8002 BODØ 

Sámediggi/Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50,  9730 KARASJOK 
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Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Áššemeannudeadji 

saksbehandler 

Silje Hovdenak 

Tel: +47 78 48 42 80 

  
 
 

 

Dyrøy kommune 
Dyrøytunet 1 
9311 BRØSTADBOTN 

 

 

ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 

18/3196 - 3 18/22921 2018/317-9 03.09.2018  

 

Uttalelse til kommuneplanens arealdel 2018-2029  
 
Viser til brev som vi mottok fra dere 08.06.2018. Vi takker for imøtekommelse av utsatt frist for 
svar på høringen til 4.09.18, jamfør e-post fra dere saksbehandler 24.08.18.  
 
I vår uttalelse til planprogrammet for arealdelen datert 28.11.13 viser vi til bruk av Sametingets 
planveileder, medvirkning av samiske interesser og merknad i henhold til fortetning av bolig og - 
fritidsbebyggelse, jamfør planveilederens punkt 4.3 og 5.4. I tillegg uttalte vi oss om at det må 
utredes og synliggjøres for samiske kulturminner i kommunen. 
 
Merknad samisk natur og kulturgrunnlag, herunder reindrift 
Reindriften har tilhørighet i Dyrøy kommune og er en viktig identitetsbærer for samisk næring, 
språk og kultur i kommunen. Næringen er arealkrevende og er stadig under press for 
utbygginger. Sametinget er stort sett tilfreds med at Dyrøy kommune har hatt dialog med 
Hjerttind reinbeitedistrikt, som har sitt tilhold i kommunen, og i de fleste tilfellene har tilrettelagt 
for bolig og fritidsutbygging til allerede eksisterende utbygginger. Men vi registrerer at det er 
noen tilfeller av utbygging som vil være kritisk for reindriften. 
 
Vi har mottatt tilbakemelding fra reinbeitedistriktet om at det er tatt inn et område for spredt 
fritidsutbygging ved SF2 Sørfjorden Nervatn. Dette er et område som tidligere ikke er utbygd og 
som er et viktig og uforstyrret område for reindriften. Det er også uheldig at det tas inn et slik 
forslag i planen i etterkant av dialogmøte med reindriften. Sametinget ber om at området tas ut 
av planen for å sikre reindriften fortsatt tilgang til området. 
 
I dialog med Fylkesmannen er vi også informert om at utbygging LSB1 Øvre Espenes samt 
BA2- LSB7 Bjørkebakken vil være uheldige inngrep for reindriften. Ved eventuelt utbygging der 
ber vi Dyrøy kommune om å gå i dialog med reinbeitedistriktet for å sikre at de fortsatt har 
tilgang til områdene. 
 
 
Samiske kulturminner 
Sametinget oppfordrer Dyrøy kommune til å utarbeide kulturminneplan for å oppnå bedre 
kunnskap og bedre forvaltningen av kulturminner i kommunen.  
 
Dyrøy kommune har i liten grad vært arkeologisk undersøkt. Det gjelder ikke minst 
innlandsområdene, men også kystnære områder. Dette gjenspeiles tydelig i det lave antallet 
automatisk fredete kulturminner. Gamle etnografiske kart og stedsnavn, tyder på at det har vært 
betydelig med samisk bosetting og bruk i kommunen. Det er derfor svært sannsynlig at det 
finnes automatisk fredete samiske kulturminner i kommunen som ikke er registrert.  
 
Vi minner om at fredningsgrensen for samiske kulturminner nå er fast og er satt til 1917, dette 
etter vedtak i Stortinget 22.05.2018. Sametinget har delegert forvaltningsansvar for samiske 
kulturminner.  Sametinget kan bistå med faglig støtte og minner Dyrøy kommune om at 
arealsaker skal sendes oss på høring. 
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Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
 
 
Sten Olav Heahttá Silje Hovdenak 
seniorráđđeaddi/seniorrådgiver ráđđeaddi/rådgiver 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:    
Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 

 
Kopiija / Kopi til:    
Fylkesmannen i Troms Romssa 
Fylkkamánni 

Miljøvernavdelingen 9291 TROMSØ 

Romssa fylkkasuohkan - Troms 
fylkeskommune 

Potboks 6600 9296 Tromsø 

Stállonjárga / Hjerttind 
reinbeitedistrikt 

v. Ante Johan Oskal 9310 SØRREISA 
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Dyrøy kommune 
Dyrøytunet 1 
9311 BRØSTADBOTN 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  04.09.2018 
Vår ref:  18/02885-5 
Deres ref:      

 

Uttalelse til høring av kommuneplanens arealdel for Dyrøy 
kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 28. juni 2018. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker. 
 
Om saken 
Høring av kommuneplanens arealdel for Dyrøy kommune. 
 
Uttalelse 
DMF bifaller at det i arealplanen påpekes viktigheten av en oversikt over kommunens 
mineralressurser for å kunne bruke disse til egnede formål og se muligheter for 
kommersiell virksomhet. DMF minner om at ressursene også bør sees på i en regional 
sammenheng, jfr. Regjeringens forventninger til forvaltning av mineralressurser i 
planarbeidet. Kommunen bidrar til god forvaltning av mineralressursene ved å sette 
krav til reguleringsplan ved større inngrep, hvor det skal inngå konsultering av 
landskapsarkitekt og beskrivelse av sluttføring og lukking av uttaket. DMF anbefaler at 
kommunen i tillegg setter krav til bergfaglig vurdering og egnethet til drift.  
 
DMF ser positivt på at man i arealplanens arealstrategi fremhever som et overordnet 
mål at hensynssoner for mineralressurser skal kartfestes. Dette er et nyttig verktøy for 
å sikre at disse ikke-fornybare ressursene bygges ned uten at man har avveid dette 
mot andre løsninger, og gir mulighet til å nyttiggjøre eventuelle forekomster av sand, 
grus og pukk som byggeråstoff hvis området skal bygges ut.  
 
DMF registrerer at det ikke er lagt inn hensynssoner for mineralressurser i plankartet 
som ligger ute til høring. Vi oppfordrer kommunen å benytte muligheten til å bruke 
hensynssoner allerede nå slik at ressursene sikres fram til neste planperiode. På denne 
måten vil den enkelte forekomst bli hensyntatt ved arealavklaringer og nye 
reguleringsplaner som kan båndlegge ressursen. Kanskje kan man prioritere andre 
områder til utbygging inntil man har utarbeidet en oversikt over mineralressursene i 
kommunen og regionen, og gjort vurderinger om hvilke ressurser som er viktige for 
kommunen. Som et eksempel kan forekomsten av sand og grus på Evertmoen nevnes. 
Denne forekomsten har ifølge Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) sine databaser 

Leiv Erikssons vei 39 

Postboks 3021 Lade 

N-7441 Trondheim  

 

TELEFON + 47 73 90 46 00  

E-POST mail@dirmin.no  

WEB www.dirmin.no  

 

GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 

IBAN NO5376940505883   

ORG.NR. NO 974 760 282  

 

SVALBARDKONTOR 

TELEFON +47 79 02 12 92 
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stor utbredelse og er av større lokal betydning. Her bør kommunen vurdere å legge 
hensynssone over de deler av ressursen som ikke allerede er avsatt til råstoffutvinning, 
og som ikke er i konflikt med landbruk og eksisterende bebyggelse. Dette for å sikre at 
forekomsten kan bli utnyttet i sin helhet, man kan unngå å unødig åpne nye uttak 
andre steder i kommunen, og man kan sikre seg at ressursen drives ut før man 
eventuelt bebygger området. 
 
DMF minner om at kommunen ifølge NGU også har flere forekomster av jernmetaller, 
karbonatmineraler og silika. Det kan være slik at disse mineralene ikke er økonomisk å 
ta ut i dag, men med ny teknologi og endret etterspørsel i markedet kan dette endre 
seg i fremtiden. Her bør man også, allerede nå, sikre forekomstene med hensynssone 
for fremtidige generasjoner.  
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 

Dragana Beric Skjøstad Åshild Grønlien Østmoe 
seksjonsleder seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

Saksbehandler: Åshild Grønlien Østmoe 
 
 
Mottakere: 

Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 

Kopi  ti l:  

Troms fylkeskommune Postboks 6600 Langnes 9296 TROMSØ 
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Dyrøy kommune   
Dyrøytunet 1  
9311  Brøstadbotn 
 
 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018-2029 FOR DYRØY KOMMUNE – 
SAMORDNET HØRINGSUTTALELSE. 
 
Fylkesmannen i Troms viser til nevnte plan med høringsfrist den 15.08.18.  Fylkesmannen har 
bedt om forlenget høringsfrist til den 04.09.18 for å ivareta nødvendige rutiner i samband med 
samordningsrutinen. Kommunen har i imøtekommet anmodningen. 
 
Kommunen har lagt ut på høring og offentlig ettersyn alle relevante dokumenter; 
planbeskrivelse, konsekvensutredning, planbestemmelser og kart. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kommuneplanens arealdel for Dyrøy kommune vil legge grunnlaget for en målrettet 
utvikling og forvaltning av kommunen. I kombinasjon med kommuneplanens 
samfunnsdel, vil Dyrøy kommune nå ha gode styringsverktøy. 
 
Fylkesmannen skal samordne regionale statsetaters uttalelser med innsigelser og 
eventuelt avskjære en innsigelse.  Ingen regionale statsetater har reiset innsigelse, og 
samordningsbehovet er derfor ikke til stede i denne saken. 
 
Fylkesmannen reiser følgende innsigelser: 

 Arealformål: 
Følgende områder må tas ut av planen og arealene avsettes som LNFR-sone: 
BA2, R1, FT2, I2, LSB2, SB6, SF2, 
 

 Planbestemmelser: 
Kommunen må justere planbestemmelsene i samsvar med Fylkesmannens 
kommentarer.  

 
 
Fylkesmannen reiser følgende merknader: 

 Arealformål: 
Følgende områder anbefales justert i samsvar med våre faglige råd: 
BFR2, BA4, N2, LSB2 – vestre del, SB Sæter, GS1, BFT1, BA3 
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Fylkesmannen stiller seg til rådighet for spørsmål og drøftinger i det videre arbeidet 
med planen. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Fylkesmannen har i brev av 13.01.14 gitt innspill til varsel om oppstart av planarbeidet.  
Dyrøy kommune har også lagt planen fram i Planforum den 20.04.17 og fått kommentarer til 
plankartet med formål, lokalisering og arrondering før planen ble lagt ut til offentlig ettersyn 
og høring. Kommunen har ført en hyppig og god dialog med ulike offentlige 
sektormyndigheter og private aktører, og har slik sett søkt å avklare og løse mulige konflikter 
for omfang og lokalisering av ulike formål i en tidlig fase. Planen bygger på en god dialog, og 
slik sett er det noen formål hvor det er forventet en uenighet mellom sektormyndigheter og 
kommunens ønsker og ambisjoner for en utvikling. 
 
Kommunen har hatt fokus på bosettingsmønster og sysselsetting. Det er et senter i Dyrøy 
kommune, og kommunen har søkt å forsterke bosetting i sentrum samtidig som spredt 
bosetting og næringsutvikling i distriktene skal ivaretas.   Kommunen har gode jord- og 
skogressurser og det gir gode vilkår for landbruksnæringen.  Næringen er stedbunden og det 
er derfor viktig å sikre ressursgrunnlaget.  Kartfestingen av landbrukets kjerneområder er også 
et viktig virkemiddel for plan- og byggesaksforvaltningen.   
 
Kommunen har også hatt møte med det berørte reinbeitedistriktet og hatt en god dialog om 
reindriftsinteressene. Det er positivt at kommunen har tatt med reindriftas flyttveier som 
hensynsone reindrift i arealplanen. 
 
 
SAMORDNING: 
Statens vegvesen Region Nord har avgitt sin uttalelse den 208.08.18 og reiser ikke innsigelse, 
men fremmer merknader. 
 
Kystverket har avgitt sin uttalelse i brev av 23.07.18 og reiser ikke innsigelse, men fremmer 
merknader. 
 
NVE Region Nord har ikke avgitt innen fristens utløp, men det forventes at etaten avgir sin 
uttalelse direkte til kommunen.  Sikker byggegrunn er et sentralt fagområde som NVE har 
ansvaret for, og dette er et hensyn som alltid må imøtekommes av fremtidige utbyggere.  
NVE har en kapasitets utfordring med et stort antall saker i øyeblikket.  Derfor ettersendes en 
uttalelse. 
 
I samsvar med rutinene for samordning har de regionale statlige fagmyndigheter sendt sin 
uttalelse direkte til kommunen fordi det ikke reises innsigelse men kun merknader.  Det er 
dermed ikke behov for en samordning og en eventuell avskjæring av en innsigelse fra en 
sektormyndighet. 
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FYLKESMANNENS UTTALELSE: 
 
Fylkesmannen vil kun kommentere punkter hvor vi har et annet syn enn kommunens forslag 
til formål, kart og bestemmelser. 
 
Det er uklarheter mellom konsekvensutrednings navnsetting og tabell 5.8 i planbeskrivelsen.  
Fylkesmannen tar derfor utgangspunkt i nummer og navn angitt i konsekvensutredningen. 
 
 
AREALFORMÅL MED KONSEKVENSUTREDNING 
Fylkesmannen har ingen merknader til konsekvensutredningen.  Den er laget etter samme 
modell som er anvendt av flere kommuner tidligere, og angir berørte interesser.  Kommunen 
har anvendt relevante datakilder og laget en konklusjon om området.  Fylkesmannen kan ha 
en annen vekting av berørte interesser og dermed komme til en annen konklusjon for 
enkeltområder.  
 
 
BFR2 Fritidsbebyggelse Ørnneset:  
Kommunen angir i tabell 5.8 at det skal bygges 12 enheter.  Dette gir en lav utnyttelse dersom 
arealet skal omdisponeres.  En omdisponering vil føre til privatisering av et attraktivt 
friluftsområde for både kommunens innbyggere men også for regionen. Fylkesmannen reiser 
spørsmål ved lokalisering, arrondering og størrelsen på det foreslåtte området, og anbefaler 
kommunen om å redusere arealet og i større grad vektlegge mer konsentrert utbygging av 
mindre områder samtidig som Ørnneset sikres for friluftsliv gjennom et LNFR-formål. 
 
Det settes et plankrav for utbyggingen, og det må forventes at friluftsinteresser og 
skoginteresser må ivaretas når en reguleringsplan utarbeides, noe som vil føre til at areal må 
avsettes til landbruk/friluftsliv i kombinasjon med byggeformålet.  Fylkesmannen anbefaler at 
en eventuell avgrensing tas på overordnet nivå, slik at utarbeidelsen av en reguleringsplan vil 
følge et mer forutsigbart spor for forslagstiller/tiltakshaver i forhold til tilgjengelig areal som 
kan omdisponeres. 
 
Dette er et nokså stort areal som gjennomskjæres av en sti til Klauvhamna. Myrene bør 
undersøkes for fugl, og eventuelt for naturtype. Det er også viktig å tenke på landskap ved 
plassering av nye hytter.  
 
 
BA4 fritidsbebyggelse, Espejord/Elvetun  
Det legges opp til en relativt omfattende utbygging av fritidsbebyggelse i denne delen av 
kommunen.  Det kan reises spørsmål om omfang og lokalisering av formålet i forhold til den 
samlede belastningen av hytter/fritidsboliger i denne delen av kommunen.   
 
Planområdet omfatter dyrket mark og dyrkbar mark.  Kommunen bør derfor vurdere om 
jordvern skal veie tyngre enn en omdisponering til hytteformål.  Behovet for hytter kan 
dekkes gjennom de andre nærliggende områdene som er satt av til formålet. 
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BA2 bolig og fritidsbebyggelse, Bjørkebakken  
Kommunens konsekvensutredning viser at dette er viktige landbruks- og reindriftsområder. 
En utbygging vil føre til nedbygging av dyrket mark i drift og dyrkbar skogsmark, og være i 
strid med nasjonale interesser. For å ivareta jordvern og sikre landbrukets ressursgrunnlag, må 
området opprettholdes som et LNFR-område. 
 
Dette feltet ses i sammenheng med LSB7 Bjørkebakken. BA2 ligger innenfor vår, høst, 
høstvinter og seinvinterbeiter for rein. I tillegg berører det avsatte området flytt og trekkvei 
for rein. Dette fremkommer ikke i kart, men det ble tatt opp i møte kommunen hadde med 
distriktet og fylkesmannen i juni 2017. Kommunen vurderer området til å ha middels negativ 
konsekvenser for reindriften i området. Tiltaket berører reindriftas særverdiområder, samt 
vinterbeiter for rein. Vinterbeiter er minimumsfaktor i Hjertind reinbeitedistrikt. Det er ikke 
ønskelig med flere hytter og mer ferdsel i området. Det antas at behovet for boliger kan 
dekkes i allerede avsatt boligfelt og i LSB7. 
 
Arealet må tas ut av planen og avsettes som LNFR-område.  En eventuell utbygging bør 
presiseres mer i forhold til omfang og lokalisering av de ulike formålene. 
 
 
N2 Bebyggelse og anlegg, Espenes.  
Forslaget vil føre til nedbygging av dyrkbar mark av god kvalitet og med gode driftsforhold.  
På begge sider av det foreslåtte arealet er det dyrket mark.  Det kan reises spørsmål om 
kommunens ambisjon og et næringsareal bør lokaliseres et annet sted.  Det bør vurderes om 
deler av arealet skal avsettes som LNFR og gå inn i landbrukets kjerneområde som en 
dyrkingsreserve.  Arealet er av svært god kvalitet, og det er ikke lagt fram momenter som 
tilsier at landbruksinteressene skal vike til fordel for andre samfunnsinteresser. 
 
 
R1 Råstoffutvinning, Evertmoen 
De foreslåtte utvidelsene ligger i tilknytning til et større massetak.  Kommunen har ikke gjort 
rede for behovet for den foreslåtte utvidelsen, og avklart om det eksisterende massetaket vil 
dekke behovet for grusressurser i en overkommelig fremtid.  Det går heller ikke fram av 
plandokumentene i hvilken grad det gamle massetaket er tilbakeført og satt i ny 
landbruksproduksjon, enten som skogsmark eller som dyrket mark. Tilbakeføringen har vært 
et sentralt tema i tidligere drøftinger med regionale landbruksmyndigheter. 
 
Det foreslåtte arealet er lettdrevet dyrkbar skogsmark som må sikres som en dyrkingsreserve.  
Det er ikke lagt fram momenter som tilsier at landbruksinteressene skal vike til fordel for 
andre samfunnsinteresser. Arealet må avsettes som LNFR-område for å sikre 
landbruksinteressene og jordvern. 
 
 
FT2 Fritids- og turistformål, Mikkebostad 
Arealet er i sin helhet dyrket mark i drift med gode driftsforhold. Det er ikke lagt fram 
momenter som tilsier at landbruksinteressene skal vike til fordel for andre samfunnsinteresser. 
Arealet må avsettes som LNFR-sone. En utbygging vil være i strid med nasjonale mål for 
jordvernet. 
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Dersom det skal etableres en turistvirksomhet i denne delen av kommunen, må 
utgangspunktet for en satsing være at den dyrkede marka sikres.  Videre må hensynet til 
strandsonevernet og allmennhetens adgang til strandområdet i denne delen av kommunen 
ivaretas. 
 
 
I2 leirduebane, Evertmoen 
Det foreslåtte arealet er lettdrevet dyrkbar skogsmark som må sikres som en dyrkingsreserve.  
Det er ikke lagt fram momenter som tilsier at landbruksinteressene skal vike til fordel for 
andre samfunnsinteresser. Arealet må avsettes som LNFR-område for å sikre 
landbruksinteressene. 
 
Formålet bør kunne dekkes innenfor eksisterende skytebane, evt at det foreslås en ny 
begrenset utvidelse.  
 
 
LSB2 spredt boligbygging i LNFR, Faksfjord 
Det er inntegnet to områder i KU-en. Den østlige delen av LSB2 vil berøre verneprosessen, 
noe kommunen er gjort oppmerksom på i e-post datert den 22.03.18. Ovenfor kraftlinja har 
Fylkesmannen gitt endelig tilråding til Miljødirektoratet om vern av Grønlikollen (tidligere 
kalt Kastnesåsen) naturreservat. Skogreservat skal etableres gjennom en frivillig vern-prosess 
i løpet av 2018. I arealplanen må det nevnte området avsettes som LNFR med hensynssoner 
iht pbl § 11-8, d: «Båndlegging etter lov om naturvern». Boligbygging vil være i strid med 
nasjonale interesser. 

 
Det vestligste boligområdet i KU er tenkt nedenfor vegen. Et område registrert som 
Slåttemark (forhenværende) og eller Sørberg/sørskrent er kartlagt og verdisatt til verdi viktig 
B. Området er artsrikt og med vamekjære arter.. Området har litt overlapp på det foreslåtte 
skogvernområdet i vest. Av hensyn til skogvernet bør også dette arealet tas ut av planen, 
alternativt reduseres slik at naturkvalitetene sikres i samsvar med verneprosessen. 
 
 
SB Spredt boligbygging i LNFR, Sæter 
Av hensyn til jordvern. Må bredden på korridoren smales inn.   
Området er i sin helhet dyrket mark egnet for moderne maskinell drift.  Jodvernet må veie 
tungt, samtidig somn hensynet til distriktsbosetting må ivaretas.  Jordvern kan derfor vike, 
men avgangen av dyrket mark må begrenses mest mulig. 
 
 
SB6 spredt boligbygging i LNFR, Furstrand 
Området er delt i to, og den vester delen ligger på dyrket mark med gode driftsforhold. 
 
Det vestre området må avsettes som LNFR område av hensyn til jordvern og 
landbruksinteressene. Det er ikke lagt fram momenter som tilsier at landbruksinteressene skal 
vike til fordel for andre samfunnsinteresser. En omdisponering vil være i strid med nasjonale 
mål for jordvern. 
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SF1 spredt fritidsbebyggelse i LNFR, Hompan. 
I reindriften er området benyttes til flere årstidsbeiter, vårbeiter, høstvinterbeiter og 
vinterbeiter. Fylkesmannen ønsker at det tas særskilt hensyn til plassering av hytter i dette 
området. Ved sist revisjon ble det forutsatt at utbyggingen av området skulle gjennomføres på 
en slik måte at reindrifts interessene ble ivaretatt og at det ble utarbeidet en plan for omfang 
og plassering. Dette er ønskelig med tanke fremtidig utnyttelse av området slik at det ikke blir 
en «bit for bit» bygging av hytter langs en eksisterende skogsbilvei. Mrk!! 
 
 
SF2 spredt fritidsbebyggelse i LNFR, Sørfjorden. 
Området mellom Faksfjorden og kommunegrensa mot Salangen benyttes som vår, sommer, 
seinhøst og vinter. Spesielt vinterstid kan dette være svært viktige områder. Vinterbeiter 
karakteriseres som minimumsbeiter. Dvs. det beitet som avgjør distriktets øvre reintall. Dette 
gjorde distriktet og daværende sektormyndighet, områdestyret for Troms reinbeiteområde, 
kommunen oppmerksom på. Områdets viktighet fremkommer også i distriktets uttalelse hvor 
de ber kommunen ta dette området ut av arealplanen. Området er i kommunens 
«verdivurdering» gitt -2, middels negativ verdi.  Arealet må avsettes som LNFR-område. 
 
 
GS1 Gang- og sykkelveg  Brøstadelva - Finnlandsnes.  
Det bør vurderes om det kan etableres gang-og sykkelveg på fyllingen over til det statlig 
sikrete friluftsområdet Finnlandsholmen og til Dyrøy båtforenings båthavn. Det er da kanskje 
behov for mer utfylling/bredere veg for sikker adkomst for f.eks barn som sykler alene. 
 
 
BFT1 Sandvika Fritids og turistformål Sandvika 
Viktig at strandområdene ikke bygges ned.  Østre del av strandområdene er svært viktig 
naturtype bløtbunnsområder i strandsonen, som innehar verdi for vadefugl ved næringstilgang 
mv.  
 
 
BA3 Laukeberget 
Hotellet vil etablere seg midt mellom de to viktigste badeplassene i kommunen. Det er viktig 
at disse ikke privatiseres. 
 
 
 
PLANBESKRIVELSE 
Kommunen har utarbeidet en god planbeskrivelse som gir gode koblinger med 
kommuneplanens samfunnsdel.   
 
Det er en klar målsetting om å sikre primærnæringene, reindrift og landbruk, samtidig som 
hensynet til bosetting ivaretas. Lokalisering og omfang av ulike formål støtter godt opp om 
dette målet.  
 
Kommunen har gode jord- og skogressurser og det er en klar målsetting om å ivareta 
grunnlaget for stedbunden næring.  Kommune har gjort en god jobb med «Landbrukets 
kjerneområder» og har avsatt disse i samsvar med «Regional landbruksplan». Kartfestingen 
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vil synliggjøre de sentrale driftsarealene i kommunen og gi bedre forvaltningsgrunnlag for 
både landbruks- og byggesaksforvaltningen. 
 
Kommunen må gå gjennom navnsetting og nummerering i tabell 5.8 slik at tabellen og KU-en 
er lik. 
 
Fylkesmannen kan slutte seg til Planbeskrivelsen og har ingen vesentlige merknader. 
 
 
 
PLANBESTEMMELSER 
Fylkesmannen kan i hovedsak slutte seg til bestemmelsene, men det er deler av 
bestemmelsene som må omarbeides for å ivareta nødvendige forvaltningskrav.  
Fylkesmannen kommenterer kun de bestemmelsene som må justeres, og forutsetter at 
kommunen retter opp disse opp. Dette er en teknisk innsigelse, som ikke er gjenstand for et 
kommunalt skjønn.   
 
Det er angitt hvilke paragrafer i plan- og bygningsloven som bestemmelsene bygger på.  Dette 
er en viktig opplysning som letter forståelsen av bestemmelsene. 
 
2.1 Plankrav 
Kommunen bør liste opp alle nye områder med plankrav i retningslinjene.  Det vil klargjøre 
for alle hvilke områder som er gjenstand for dette vilkåret.  Det bør også utarbeides en 
liste/tabell over hvilke reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde og dermed vil gjelde foran 
kommuneplanens bestemmelser.  
 
2.2. Unntak fra plankrav. 
Punkt b)bolig, c)fritidsbebyggelse og d)næring gjelder bestemmelser for spredt utbygging i 
LNFR for bolig, hytter og næring. Vilkårene må flyttes til punkt 6 som angir utbygginger i de 
nummererte LNFR-områdene.  Det er et vilkår at omfang og lokalisering er konkret angitt for 
hvert område. 
 
Fylkesmannen har ikke merknader til lokaliseringskriteriene, men vil anbefale at det angis 
presist antall enheter for hvert område. 
 
Punkt e) dispensasjon skal angis som en retningslinje og ikke som en bestemmelse.  Det er 
informasjon om hvilke momenter kommunen skal vektlegge ved enkeltsøknader som ikke er i 
samsvar med plankartet. 
 
 
3.1 Boligformål. 
For å anvende § 11-10 må områdene konkret angis hvor de aktuelle vilkårene skal gjelde. 
Områdene må avsettes i plankartet med nummer og navn. 
 
Fylkesmannen har ellers ikke merknader til de aktuelle vilkårene som listes opp. 
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3.2 Fritidsbebyggelse 
For å anvende § 11-10 må områdene konkret angis hvor de aktuelle vilkårene skal gjelde.  
Områdene må avsettes i plankartet med nummer og navn. 
 
Fylkesmannen har ellers ikke merknader til de aktuelle vilkårene som listes opp. 
 
 
3.3 Fritids- og turistformål 
«Situasjonsplan» er ikke en plantype forankret i plan- og bygningsloven.  Det er derfor en 
uklarhet mellom kommunens krav og vilkår til en mulig utbygging.  
 
 
5.1 Friområder 
«Situasjonsplan» er ikke en plantype forankret i plan- og bygningsloven.  Det er derfor en 
uklarhet mellom kommunens krav og vilkår til en mulig utbygging.   
 
 
6. Landbruk-, natur og friluftsområder samt reindrift. 
Dette kapittelet må justeres i samsvar med kommentarene til punkt. 2.2.  Lokalisering og 
omfang for spredt utbygging i LNFR må innarbeides i bestemmelsene knyttet til de ulike 
formålene, bolig, fritidsboliger og næring. 
 
 
7.1 Byggeforbud langs sjø og vassdrag. 
I 2. avsnitt må kommunen tydelig angi hvilken landbruksvirksomhet som skal være tillatt i 
100-metersbeltet langs sjø og vassdrag, jfr. Pbl. § 11-11 nr. 4.  Fylkesmannen anser at 2. 
avsnitt angir kommunens intensjon, men anbefaler at virksomheten for primærnæringene 
angis mer utfyllende med angivelse av nevnte paragraf i pbl.  
 
«100-metersbeltet langs sjø og vassdrag» må også angis i plankartet som et eget formål, jfr 
pbl § 1-8.  Kommunen har angitt bredde i teksten, men sonen må også avsettes i kart. 
. 
 
 
PLANKART 
Statens kartverk Troms har tatt en SOSI-kontroll av plankartet.  Kommentarer og tekniske 
anvisninger sendes over i egen fil.  Kommentaren for Statens kartverk er ikke egnet for å 
legges inn i dette tekstdokumentet. 
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AVSLUTNING  
Fylkesmannen stiller seg til rådighet for spørsmål og drøftinger i det videre arbeidet med 
planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Elisabeth Vik Aspaker  
fylkesmann  

 

  
Per Elvestad 
plandirektør  

 
 
 
Kopi til: 
Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 Tromsø 
Kystverket, Postboks 1502, 6025 Ålesund 
Statens vegvesen region Nord, Postboks 1403, 8002 Bodø 
NVE Region Nord, Kongens gate 14-18, 8514 Narvik 
 
  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Mellomveien 40 Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9007 TROMSØ Regnskap 

Postboks 1403     Postboks 702 

8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Dyrøy kommune 

Dyrøytunet 1 

9311 BRØSTADBOTN 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Andreas Schultz Olsen / 

77617291 

18/129577-4 2018/317-9 20.08.2018 

     

      

Uttalelse til kommuneplanens arealdel 2018-2029 for Dyrøy kommune - 

Plandokumenter til offentlig ettersyn og Høring 

Viser til oversendelse datert 30.05.2018 vedrørende offentlig ettersyn av kommuneplanens 

arealdel for Dyrøy kommune 2018-2029.. 

 

Vår rolle 

Statens vegvesens ansvar i planarbeidet er først og fremst knyttet til arealbruken langs riks- 

og fylkesveg. Vi har også ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler 

oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av 

fylkeskommunen og som statlig sektoransvar på vegtransport. 

 

Saksopplysninger 

Planen håndteres etter «Samordningsrutinen» hvor Fylkesmannen skal samordne innsigelser 

fra regionale statlige fagmyndigheter og eventuelt avskjære en innsigelse fra en regional 

statlig faginstans. 

 

Arealplanens hovedformål er å følge opp visjon og mål fra kommuneplanens samfunnsdel: 

«Dyrøy skal være en attraktiv kommune som skal legge til rette for bosetting og 

næringsutvikling».  

 

Statens vegvesen har følgende innspill til planforslaget som er lagt ut på høring; 

Nye områder for bebyggelse og/eller anlegg 

I forslag til kommuneplanens arealdel for Dyrøy kommune legges det opp til flere nye tiltak 

og utbyggingsområder. Før utvikling av disse områdene kan igangsettes skal det, slik 

Statens vegvesen har forstått, utarbeides og foreligge vedtatt reguleringsplan eller 
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områdeplan. I prosessen med utarbeidelse av reguleringsplan for de enkelte 

utbyggingsområdene vil Statens vegvesen komme tilbake med krav knyttet til blant annet 

byggegrense, adkomst, ivaretakelse av myke trafikanter, trafikksikkerhet også videre. 

 

Spredt boligbygging 

Statens vegvesen anbefaler en restriktiv politikk når det gjelder etablering av boliger i 

områder der det er mangelfull infrastruktur. Det er særlig hensynet til trafikksikkerhet og 

trygg skoleveg som gjør oss betenkt. Behov for bedring av vegnettet, bygging av nye gang- 

og sykkelveger, kollektivtilrettelegging, belysning, nedsetting av fartsgrenser osv. vil være 

en naturlig konsekvens av økt spredt boligbygging. 

 

Gang- og sykkelveg 

I bestemmelsen er det listet opp flere strekninger langs fylkesvegnettet hvor man har lagt 

inn framtidige gang- og sykkelveg. Statens vegvesen viser til at alle utbyggingsplaner må 

innarbeides i Regional transportplan og Handlingsprogram for finansiering. 

 

Veglister  

I forbindelse med lokalisering av utbyggingsområder/ større anlegg som vil generere 

tungtrafikk vises det til veglistene. Her ligger opplysninger om vegens tillatte bruksklasse 

sommer og vinter, tillatt totalvekt og dimensjon på kjøretøy. Dette er en viktig premissgiver i 

kommunens arealdisponering. 

 

Statens vegvesen har ingen flere innspill til kommuneplanens arealdel. 

 

Plan - og forvaltning - Troms 

Med hilsen 

 

 

 

Olsen Andreas Schultz 

Rådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 TROMSØ 

Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ 
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Fra: Berit Nikolaisen (beriniko@online.no)
Sendt: 16.08.2018 01:03:27
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Innspill arealplan
Vedlegg: 
Kommer med noen innspill til arealplanen:
‐ Det bør settes av areal til framtidig utvidelse av kirkegårdene, spesielt på Brøstad, men også gjerne Moen
og Holm.
‐ Nedslagsfelt til vannverket på Vinje bør kanskje skraveres ut.
‐ Heimly bygdetun i Bjørkebakken kunne også vært merka slik som Kastnes bygdetun
‐ Kvalnes og Gjeskevik bør merkes som friluftsområder
Jeg kan komme bortover å vise på kartet om ønskelig.
 
Berit Nikolaisen, Vinje
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Region Kystverket Troms og Finnmark 
Sentral postadresse: Kystverket 

Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

Telefon: +47 07847 Internett: 
E-post: 
 

www.kystverket.no 
post@kystverket.no 
 

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242 
 

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson 

 
  
 
 
 

Dyrøy kommune 
Dyrøytunet 1 
9311 BRØSTADBOTN 
 
   

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
2018/317-9 

Vår ref.: 
2018/1966-4 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Jannicke Røren 

Dato: 
23.07.2018 

Uttalelse fra Kystverket - Offentlig ettersyn og høring - Kommuneplanens 
arealdel 2018-2029 - Dyrøy kommune - Troms fylke 
Vi viser til Deres brev datert 30.05.2018 vedrørende overnevnte. Dyrøy kommune legger 
kommuneplanens arealdel 2018-2029 ut på offentlig ettersyn og høring. Planforslaget 
gjelder landområdene i kommunen.  
Kystverket forutsetter at sjøarealene i kommunen blir en integrert del av kommuneplanens 
arealdel (KPA). I den forbindelse er det viktig at dette blir en plan som er fremtidsrettet, 
avklarer arealbruken og gir en forutsigbar arealforvaltning.  
Dyrøy kommune deltok i det interkommunale samarbeide Kystplan Midt- og Sør-Troms og 
vedtok kommunens kystsoneplan oktober 2015. Denne planen er ikke nevnt i 
plandokumentene og er heller ikke en del av arealplankartet for Dyrøy kommunes 
landområder. Det er kun kystplanen fra 2002 som blir nevnt et sted i planbeskrivelsen.  
Kystsoneplanen er heller ikke nevnt under "Lokale føringer" i planbeskrivelsen. Kystverket 
Troms og Finnmark ser derfor ikke sammenhengen mellom KPA og kystsoneplanen og 
forventer at Dyrøy kommune belyser denne sammenhengen mellom KPA, kystsoneplan 
vedtatt i 2015 og pågående revidering av Kystplan Midt- og Sør-Troms. 
Kystverket Troms og Finnmark har videre ingen merknader til planen og ønsker lykke til 
videre med arbeidet.  
 

Med hilsen 
 
 
 
Liisa Himanka 

 
 
 
 
Jannicke Røren 

fungerende regiondirektør rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 

Eksterne kopimottakere: 
FYLKESMANNEN I TROMS Postboks 6105 9291 TROMSØ 

Troms og Finnmark
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KOMMUNEPLANS AREALDEL 2018/2029 
 
Hjerttindreinbeite distriktet går i mot SF2 Sørfjord/nervatnet. Området er viktig høst-vinter, vinter-
og vår beite. Vinter beite situasjon for hjerttind er svært vanskelig fortiden på grunn av manglende 
reinbeitekonvensjon, derfor blir gjenverende vinterbeite områder svært viktig for hjerttindreinbeite 
distrikt. I området rundt Storvatn er det ofte gode vinterbeiter når beitene på fjellet er låst og er 
derfor særs verdifullt. Distriktet ber om at SF2 Sørfjord/Nervatn strykes fra arealplan.  
 
Mvh Hjerttind Reinbeitedistrikt ved Ante Johan Oskal
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Fra:                                    Rakel Jensen
Sendt:                                fredag 13. oktober 2017 12.11
Til:                                      Dyrøy kommune postmottak;Marit Alvig Espenes;Erla Sverdrup
Cc:                                      Per Jensen;Levi Jensen;Ann Brith Jensen
Emne:                                Ad. forsterkning av vannledning i Brøstadbotn sentrum
Vedlegg:                           11.10.2017. Vannledningskart med inntegnet forslag til ny vl.trase Brøstadbotn 
sentrum.pdf

Til Rådmann og Ordfører i Dyrøy kommune,
 
Vi har fått kjennskap til at det i forbindelse med planer om forsterkning av eksisterende vannledning i 
Brøstadbotn sentrum også er foreslått en ny trasé for vannledningen, se vedlagt kartutsnitt hvor dette 
fremkommer. Vi har i tillegg vært i kontakt med Svein Eriksen i Sweco for å få bekreftet forslag til endring 
av trasé. Vi er klar over at dette foreløpig bare er et forslag, men da dette er av svært stor betydning for 
oss ønsker vi å være i forkant før kommunen går videre med dette forslaget. I følge vedlagt kartutsnitt vil 
ny trasé gå over betydelig deler av tomten til Demas. Dersom forslag til endring av traseen blir en realitet 
må det graves langs hele tomten til Demas som vender opp mot utleiebygget og fotballbanen samt tvers 
over tomten som vender mot lokalene til Teknisk Enhet. Dette vil medføre en stor inngripen i Demas` 
naturtomt og ikke minst i steinlagt gårdsplass med tilhørende belysning. Vi i Demas bruker og har brukt 
svært mye tid og ressurser på våre utearealer. Dette fordi vi ønsker å gjøre vårt for at sentrum av 
Brøstadbotn skal se både pent, ryddig og ordentlig ut. Til informasjon har vi benyttet over 9 MNOK på 
utearealene våre i Brøstadbotn sentrum. En endring av traseen som går over vår tomt slik det er skissert 
i vedlegget vil, slik vi ser det, ødelegge mye av det vi har brukt enormt med tid og penger på å få til – og 
vi vil derfor gjøre alt vi kan for å forhindre at dette skjer da det vil bli både kostbart og arbeidskrevende å 
få det tilbake i den stand det er i dag.  
 
Vi har forståelse for at Dyrøy kommune har behov for økt kapasitet og at eksisterende vannledning må 
forsterkes, men vi må be om at det lages nye forslag der vannledningen ikke går langs og rett over den 
opparbeidede industritomten til Demas. Arealer er det nok av i Dyrøy og det bør være tungtveiende 
argumenter som legges til grunn dersom man i fremtiden ikke kan bruke eksisterende trasé eller en trasé 
som ikke vil medføre så betydelige økonomiske og ødeleggende konsekvenser for Demas` og sentrums 
utearealer som vedlagte forslag vil medføre.  
 
Vi ber om rask tilbakemelding på hvor realistisk overnevnte forslag til endring av trasé til vannledning er 
– og hvilke tungtveiende argumenter som ligger til grunn for at ny trasé er foreslått lagt over store deler 
av industritomten til Demas.  
 
 
Med vennlig hilsen/Best Regards
 

Rakel Jensen
Business Controller Hovedkontor Brøstadbotn og Avdeling Øst, Eggemoen

e-post: rakel@demas.no
tlf.: +47 77 18 91 35
mob.: +47 976 47 678

web: www.demas.no | e-post: demas@demas.no
tlf.: +47 77 18 91 00 | faks: +47 77 18 91 30
adr.: Demas AS, avd. Øst, Flyplassveien 31, 3514 Hønefoss
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

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

 

 
 DEMAS AS 

Tverrveien 27 
9311  BRØSTADBOTN 
 
Att.: Business Controller Rakel Jensen 

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

 
2017/1048 
Øystein Rørslett 
 
M03 
 
09.11.2017 

 
 

Vannledning i Brøstadbotn sentrum - svar på henvendelse i e-post 13.10.2017 

Vi viser til Deres henvendelse i nevnte e-post 13.10.2017 og vedlagte kartskisse hvor 
eksisterende vannledninger og kummer var inntegnet etter befaring. I tillegg var det dratt en tykk 
tusjstrek benevnt «ny vl.trasé». 
 
Kartskissen er et internt arbeidsdokument i første fase av planleggingen av en ny forsterket 
vannledning i Brøstadbotn sentrum. Den unøyaktige tusjstreken er ment å illustrere at en naturlig 
trasé for vannledningen kan være å følge den kommunale veien (veigrøft eller veiskulder). Det er 
vanlig løsning i tettbygde områder, men det vil naturligvis være mulig å holde seg på utsiden av 
private eiendommer. 
 
Det presiseres at planleggingsarbeidet nettopp er påbegynt og at ingen beslutninger er tatt på 
nåværende tidspunkt. Deres henvendelse vil inngå som et innspill til planleggingsprosessen. 
 
 
Med hilsen  
 
 
 
Øystein Rørslett 
fungerende rådmann 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Fra: Øivind Fossli (Oivind.Fossli@mattilsynet.no)
Sendt: 16.11.2018 10:51:35
Til: Ragnvald Tollefsen
Kopi: Margareth Bergesen

Emne: Spørsmål angående hensynssoner arealplan
Vedlegg: 
Hei. Viser til telefon forrige uke. Lovte å sende epost denne uken.
 
Dette gjelder settefiskanlegg i Sørfjorden, og vannkilden. Bedriften bruker kilden til drikkevann for de ansatte,
mens hovedbruken er selvfølgelig til smolten. Siden vannet også brukes til drikkevann, så blir det definert som et
vannverk. Jeg kjenner ikke til vannverket, men det vil være naturlig for meg å ta en befaring i løpet av neste år,
siden jeg jobber med drikkevann.
 
Har pratet kort med Margareth som jobber med fiskehelse, og hun sier det vil være strengere regler på
drikkevannsområdet i forhold til vannkvaliteten til smolten. Dog skal også smolten få godt vann.
 
Mitt svar vil være at det må være hensynssoner også rundt denne vannkilden, siden det defineres som en
drikkevannskilde. Vi i Mattilsynet ønsker hensynssoner eventuelt klausulering rundt alle vannkilder. Noen ganger
pålegger vi det, andre ganger oppfordrer vi til det ved uttalelser i plansaker. Det er selvfølgelig forskjell mellom
vannverkene. Ved et stort vannverk med mange abonnenter vil fokuset vårt være større for å få dette i orden.
Siden dette vannet også brukes til smolt, så tenker jeg at det også er et godt argument for å ha hensynssone.
 
Med vennlig hilsen
 
Øivind Fossli
seniorinspektør/næringsmiddelteknolog
Mattilsynet, Avdeling for Troms og Svalbard, seksjon fisk og mat.
Kontorsted Finnsnes.
Telefon:22 77 87 76 mobil:95 11 40 90
Besøksadresse: Sjøgata 39, 9300 Finnsnes
 
Felles postadresse: Mattilsynet, hovedkontoret, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal
postmottak@mattilsynet.no
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 026 

Saksmappe: 2017/1139 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 11.12.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Vertskommunesamarbeid - felles NAV kontor Salangen 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 118/18 18.12.2018 
Kommunestyret 77/18 18.12.2018 

 

Vedlegg 
1 Samarbeidsavtale NAV Salangen 

 

Saksopplysninger 
Kommunene Dyrøy, Salangen og Lavangen har gjennom forprosjekt utarbeidet et grunnlag for 
etablering av et felles NAV kontor. Arbeidet har vært gjennomført med arbeidsgruppe og 
styringsgruppe. Der arbeidsgruppen bestod av NAV-ledere, 4 representanter for de ansatte og en 
innbygger representant. Styringsgruppen bestod av fylkesdirektør, rådmenn og representanter for 
ansatte, med arbeidsgruppas leder som sekretær.  Det er utarbeidet en sluttrapport med 
synliggjøring av ulike løsninger. Det har dermed vært medbestemmelse i alle prosjektets faser.  
NAV Troms har vært en sentral og viktig aktør både i utredningsarbeidet som så langt er 
gjennomført, samt i etableringen av et hovedprosjekt som bygger på de tre kommunestyrenes 
beslutning om å slå sammen NAV-kontorene. Arbeidet med hovedprosjektet er ledet av 
fremtidig leder for NAV kontoret. I dette viktige arbeidet har alle parter et gjensidig ansvar for å 
etablere gode NAV-tjenester for befolkningen i våre tre kommuner.  
Kommunene går inn med stillinger i det nye kontoret på følgende måte: 

- Dyrøy   1 årsverk 
- Lavangen  1 årsverk 
- Salangen  1,8 årsverk 

Med statlige arbeidsplasser vil det totalt være 13 ansatte ved det nye kontoret.  
Samarbeidsavtalen er utarbeidet etter kommuneloven kapittel 5. Det vil bli tegnet en egen 
samarbeids- og driftsavtale med NAV-Troms i henhold dagens praksis.  
Kommunene og NAV-Troms har et felles mål om å få etablert det nye kontoret fra 1.10. 2019.  
 

Administrasjonens vurdering 
Kommunestyret har behandlet saken knyttet til omstrukturering av NAV, hvor en reduksjon av 
antall kontorer har vært et sentralt tema, i flere runder. I kommunestyrets behandling av saken 
den11.10.18 (sak 49/18) fattet følgende vedtak: 

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

2. Ved etablering av ny kontorstuktur for NAV Troms, sluttet kommunestyret i Dyrøy seg til NAV 
Troms sin anbefaling om å etablere NAV kontor med felles ledelse for kommunene Lavangen, 
Salangen og Dyrøy, men med krav om lokalisering og tjenester i Dyrøy. 
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Rådmannen tolker vedtaket slik at Dyrøy kommune slutter seg til, og blir en del av det nye 
NAV-kontoret som nå etableres på Sjøvegan. Med dette som bakgrunn så anbefaler rådmannen 
at Dyrøy kommune slutter seg til «Avtalen om vertskommunesamarbeid om NAV kontor», som 
legger til grunn at Salangen kommune blir vertskommune for et kontor på Sjøvegan. 
 
Rådmannen vurderer det slik at vertskommune modellen er velegnet organisasjonsform for 
interkommunale drift av kommunale NAV tjenester. Omstruktureringen av NAV er i tråd med 
Stortingsmelding 33, som innebærer en styrking av NAV kontorene i landet. Det legges til grunn 
at de ansatte vil ha alle tre kommunene som sitt arbeids- og ansvarsområde.  
 
Når det gjelder kravet om lokalisering og tjenester i Dyrøy slik det fremkommer i vedtaket i sak 
49/18, så har samarbeidsavtalens pkt. 1.2 en formulering som følgende «Tjenesten skal være 
tilgjengelig i deltagerkommunene». Rådmannen forutsetter at innholdet i dette blir ytterligere 
utdypet i den videre planlegging og organisering av tjenesten, som igjen vil fremkomme i 
partnerskaps- og samarbeidsavtalen som skal etableres mellom NAV Troms og kommunene. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Dyrøy kommune vedtar avtale om vertskommunesamarbeid om NAV kontor for kommunene 

Salangen, Lavangen og Dyrøy.  
2. Kommunestyret instruerer rådmannen om å gi sine medfølgende fullmakter til 

administrasjonssjefen i vertskommunen, jfr kommuneloven § 28-1 b nr 3.  

Ordførers innstilling: 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Dyrøy kommune vedtar avtale om vertskommunesamarbeid om NAV kontor for kommunene 

Salangen, Lavangen og Dyrøy.  

1. Kommunestyret instruerer rådmannen om å gi sine medfølgende fullmakter til 
administrasjonssjefen i vertskommunen, jfr kommuneloven § 28-1 b nr 3.  

Ordførers innstilling: 
 
 
Vertskommunesamarbeid - felles NAV kontor Salangen 
 
Behandling i Formannskapet – 18.12.2018:  
 
 
 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 18.12.2018  
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Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Mellom Lavangen, Salangen og Dyrøy kommuner er det inngått avtale om 
administrativt vertskommunesamarbeid om kommunale sosialfaglige tjenester i 
et felles NAV-kontor for nevnte 3 kommuner. Samarbeidsordningen er hjemlet i 
kommunelovens kapittel 5.  
  
 

1 Allmenne bestemmelser 
 

1.1 Navn og omfang 
Avtalen gjelder vertskommunesamarbeid om kommunale sosialfaglige tjenester som skal 
inngå i et felles NAV-kontor for Lavangen, Dyrøy og Salangen. Dette 
vertskommunesamarbeidet skal være avtalepart i partnerskapsavtale med NAV Troms. 

1.2 Vertskommune og samarbeidskommune 
Salangen kommune er vertskommune for samarbeidsordningen, mens kommunene 
Dyrøy og Lavangen er samarbeidskommuner.  

Vertskommunen har oppgaver i forbindelse med administrasjon av ordningen, herunder 
støttefunksjoner og andre tjenester som bidrar til kostnadseffektiv drift.  

1.3 Formål 
Formålet med samarbeidet er å skape gode og likeverdige tjenester til innbyggerne i de 
tre kommunene. Samarbeidet vil gi et større og mer robust fagmiljø som vil bidra til en 
åpen og tilgjengelig tjeneste for brukere og samarbeidspartnere, og gi:  

 

 Bedre tjenester for brukerne i kommunene   
 Flere i arbeid og færre på stønad  
 Økt habilitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen  
 Sikre enhetlig forvaltningspraksis  
 Effektiv og stabil drift  
 Oppnå en bedre kostnadseffektivitet for kommunene og samfunnet for øvrig 

 
1.4 Rettsgrunnlag 
Samarbeidsløsningen er opprettet og organisert med hjemmel i kommuneloven § 28-1 
bokstav b), jmf. også NAV-loven LOV-2006-06-16-20 § 14 siste ledd og 
sosialtjenesteloven LOV-2009-12-18-131 § 3 siste ledd. 
 

1.1 Tjenestens oppgaver 
Det ansvar og de oppgaver som til enhver tid er gitt kommunene etter lov om sosiale 
tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen, denne avtalen, kommunestyrenes vedtak og 
av vedtak i ansvarlige organ i kommunene. 
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1.2 Kontorsted 
Tjenesten har hovedkontor i vertskommunen. Tjenesten skal være tilgjengelig i 
deltakerkommunene. 
 

2 Administrasjon 

2.1 Arbeidsgiverforhold 
Vertskommunen er arbeidsgiver for kommunalt tilsatte i tjenesten. Som arbeidsgiver skal 
vertskommunen ivareta partenes rettigheter og plikter i henhold til lov- og avtaleverk.  
 

2.2 Organisering av tjenesten 
Leder av NAV-tjenesten er også administrativ leder for tjenesten, og er organisert etter 
vertskommunens organisasjonsstruktur og i henhold til partnerskapsavtale med NAV 
Troms. 
 
Oppmøtested for ansatte er NAV kontoret i Salangen. Alle ansatte har kommunene 
Lavangen, Salangen og Dyrøy som sitt tjenesteområde og utfører oppgaver i hele det 
geografiske området. Kommunene legger samme tjenesteinnhold til felles NAV kontor.  
 

2.3 Prinsipper for tilsetting 
Tilsetting av ledere og medarbeidere skjer etter retningslinjer som gjelder for 
vertskommunen, og i henhold til partnerskapsavtale med NAV Troms. 
 

3 Delegasjon og kontroll 

3.1 Delegering av myndighet 
Etter instruksjon fra respektive kommunestyrer delegerer rådmennene i 
samarbeidskommunene til administrasjonssjef i vertskommunen å løse 
samarbeidskommunens oppgaver på sine vegne. 
 
Det forutsettes at administrasjonssjef i vertskommunen videre delegerer myndighet i 
overensstemmelse med vertskommunens organisasjonsstruktur og reglement.  
 
Delegeringen omfatter den berørte myndighet som til enhver tid er delegert fra politisk 
nivå til administrasjon i samarbeidskommunene.  
 
Vertskommunen forutsettes å utføre oppgaver på samarbeidskommunens vegne etter de 
retningslinjer som gjelder for samarbeidskommunen. 
 
Saker som etter samarbeidskommunens delegeringsreglement og organisasjonsstruktur 
forutsetter politisk behandling utredes av vertskommunen for beslutning i 
samarbeidskommunen. 
 
Delegering til vertskommunen gjelder følgende myndighet og tjenester: 
 

1. Myndighet til å treffe beslutninger om tildeling av kommunale tjenester hjemlet i lov 
om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen § 17 Opplysning, råd og 
veiledning.   
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2. Myndighet til å treffe beslutninger om tildeling av kommunale tjenester hjemlet i lov 

om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen § 18 stønad til livsopphold.   
   

3. Myndighet til å treffe beslutninger om tildeling av kommunale tjenester hjemlet i lov 
om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen § 19 stønad i særlige tilfeller.   

   
4. Myndighet til å treffe beslutninger om bruk av vilkår for tildeling av økonomisk 

stønad hjemlet i lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen § 20 bruk 
av vilkår.   

   
5. Myndighet til å treffe beslutninger om tildeling av kommunale tjenester hjemlet i lov 

om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen § 15 Boliger til vanskeligstilte 
og § 27 Midlertidig botilbud. Dette i samarbeid med øvrige tjenesteutøvere i 
kommunene.  
   

6. Myndighet til å treffe beslutninger om tilbakebetaling av økonomiske ytelser hjemlet i 
lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen § 23. Følgen av at det er 
gitt uriktige opplysninger.   
   

7. Myndighet til å treffe beslutninger om inndrivelse av utbetalte økonomiske ytelser 
hjemlet i lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen § 23. Følgen av at 
det er gitt uriktige opplysninger og § 24 inndrivelse av lån og andre former for 
dekning.   
   

8. Myndighet til å treffe beslutninger om og utarbeidelse av individuell plan for brukere 
med behov for langvarige og koordinerte tjenester hjemlet i lov om sosiale tjenester i 
arbeids og velferdsforvaltningen § 28 rett til individuell plan.   

   
9. Myndighet til å treffe beslutninger som underinstans i klagesaker som ikke er av 

prinsipiell betydning og klagesaker hvor vedtaket er hjemlet i lov om sosiale tjenester 
i arbeids og velferdsforvaltningen § 15 § 18, § 19 § 20, § 23 og § 24.   
   

10. Myndighet til å treffe beslutninger om tildeling av kommunale tjenester hjemlet i lov 
om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen § 29   
Kvalifiseringsprogram, § 30 Kvalifiseringsprogrammets innhold, § 31 Iverksetting av 
programmet og § 32 programmets varighet   

   
11. Myndighet til å treffe beslutninger om utlevering av opplysninger til 

kommuneadministrasjonen.   
   

12. Myndighet til å treffe beslutninger om utlevering av opplysninger til fylkesmannen.   
    

   
13. Myndighet til å utarbeide virksomhetsplan, budsjett, økonomirapporter og årsmelding.   
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14. Myndighet til råd, veiledning og tiltak i forbindelse med gjeldsrådgivning.   

 
 

 
Delegeringen gjelder ikke saker av prinsipiell karakter.  
 

3.2 Internt tilsyn og kontroll 
Bestemmelsene i kommuneloven, arkivloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven 
gjelder med den presisering at vertskommunes kontrollutvalg er kontrollutvalg for 
tjenesten. 
 

3.3 Klagesaksbehandling 
Klagesaksbehandling skjer i.ht. bestemmelsene i forvaltningsloven og kommunelovens § 
28-1 f. (Klage ved administrativt vertskommunesamarbeid). Vertskommunen forestår 
saksbehandlingen. 
 

3.4 Samarbeid 
Tjenesten skal holde god kontakt med deltagerkommunene og tilgrensende fagorganer. 
Tiltak som blir iverksatt i den enkelte kommune, skal så langt det er formålstjenlig 
samordnes med kommunens øvrige tjenesteproduksjon og ressursinnsats. 
 
Det etableres tjenlig møteplass for strategisk ledelse og tilstøtende fagmiljøer for å drøfte 
tjenesteutvikling og medvirke til god intern samhandling, med NAV leder som sekretær. 
 

4 Økonomi 

4.1 Budsjett 
Vertskommunen utarbeider årlige driftsbudsjett for tjenesten. Ønske om endring for 
neste års budsjett tas opp med kommunene i samarbeidet innen 1. mai foregående år.  
 
Deltakerkommunene vedtar tjenestens budsjett. Budsjett og økonomiplan er gyldig når 
deltakerkommunene har vedtatt dette.  
 

4.2 Regnskap 
Vertskommunen fører regnskap for tjenestens drift. Regnskapet følger bestemmelsene 
som gjelder for interkommunalt samarbeid og føres i vertskommunens driftsregnskap.  
 
Utgifter som gjelder tiltak og ytelser rettet mot samarbeidskommunenes innbyggere 
føres i vedkommende kommunes regnskap ved bruk av relevant dataverktøy 
 

4.3 Fordeling av utgifter 
Driftsutgiftene til fellesløsningen fordeles slik mellom deltakerkommunene: 
 
Fordelte utgifter  
Alle kostnader som ikke er direkte knyttet mot enkeltbrukere skal fordeles etter samme 
hovedprinsipp. Hovedprinsipp for fordeling mellom deltakerkommunene er:  

193



  
  Samarbeidsavtale drift av NAV-tjeneste Side 5 av 6 sider

  
- 30% deles likt mellom kommunene og 70% etter befolkningstall pr 31.12. ved siste 
årsskifte (heretter benevnt «30/70-modell»).  
  
For kostnader som fordeles skal vertskommunen fakturere samarbeidskommunen for a-
konto beløp 30.04 og 31.08. Avregning skal foretas innen utgangen av januar påfølgende 
år.  
 
Bemanning  
Kommunal andel av lederlønn samt øvrige bemanningskostnader fordeles mellom 
kommunene etter 30/70-modell.  
 
Lederlønn finansieres etter avtale med NAV stat.  
Lønnsnivået fastsettes av vertskommunen med unntak av leder hvor staten har 
arbeidsgiver ansvar.  
 
Husleie  
Kommunal andel av husleie fordeles mellom kommunene etter 30/70-modell.  
Husleie består av to komponenter:  

 
Kapitalkostnader fra tilpasning av lokaler. Det tas utgangspunkt i en kvadratmeter 
pris på kr xxxx. (avklares etter anbudsrunde for kontorlokaler)  

  
FDV-kostnader (forvaltning, drift, vedlikehold av bygget slik som strøm, renhold, 
kom avgifter, brøyting etc).  
 

Begge komponentene skal være beregnet ut fra den andel arealet som NAV-kontoret 
bruker.  
 
Før fordelingen mellom kommunene gjøres skal den statlige andel trekkes ut. Dette 
uttrekket gjøres ut fra årsverk for hhv. stat/kommune.  
 
Husleie reguleres årlig med konsumprisindeks (kpi). Dette skjer med telledato juli – juli 
året etter. Første gangs regulering blir for året 2020. 
  
Overheadkostnader  
Med overheadkostnader menes vertskommunens generelle utgifter til administrasjon, 
herunder IKT, personalforvaltning, økonomitjenester mv. ( eget budsjett vedlegg)  
Den beregnede overheadkostnad fordeles mellom kommunene etter 30/70-modell.  
 

4.4 Ansvar 
Den enkelte kommune står rettslig og økonomisk ansvarlig overfor egne innbyggere 
(eller tidligere bosatte) for de vedtak som treffes i fellesordningen. 
 

5 Informasjon, rapportering og evaluering 

5.1 Rapportering 
Tjenesten skal rapportere til deltagerkommunene om ressursbruk, tilstand og 
prioriteringer i forbindelse med kommunens budsjettbehandling og gjennom de årlige 
regnskaper og årsmeldinger. Øvrig rapportering skjer etter deltakerkommunenes 
retningslinjer. 
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Vertskommunen har ansvar for innrapportering av all statistikk, brukerdata og andre 
opplysninger knyttet til tjenesten til statlige myndigheter og SSB. 

5.2 Informasjon 
Tjenesten har ansvaret for å gjøre tjenesten kjent overfor brukerne i 
deltakerkommunene og andre relevante instanser. 
 
Det tilligger vertskommunen å gi melding til fylkesmannen i Troms om opprettelsen av 
vertskommunesamarbeidet. 
 

5.3 Evaluering og samarbeid 

Vertskommunen sørger for at det årlig avholdes et samarbeidsmøte mellom 
deltakerkommunene. I dette møtet tas det blant annet stilling til behov for evaluering og 
omfang av dette. 
 

6 Endringer og oppløsning av samarbeidet 

6.1 Uttreden av samarbeidet 
Kommunene kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i 
vertskommunesamarbeidet og kreve seg utløst. Ved oppløsing gjelder kommunelovens 
bestemmelser.  
 

6.2 Endring av avtalen 
Denne avtalen kan endres dersom krav om dette fremsettes av en av kommunene i 
samarbeidet. Eventuelle endringer krever godkjenning av deltakerkommunenes 
kommunestyrer.  
 

6.3 Utvidelse 
Utvidelse av samarbeidet med flere deltakerkommuner krever godkjenning i 
deltakerkommunenes kommunestyrer. Vertskommunen forestår forhandlingene med 
eventuelle nye kommuner om betingelsene for inntreden i samarbeidet. 
 

6.4 Ikrafttredelse 
Avtalen er gyldig i det øyeblikk kommunestyrene har godkjent avtalen.  
 
Avtalen trer i kraft 1.1.2019 eller så snart det er praktisk mulig. 
 
 

 
 
 

 
Lavangen kommune                  Dyrøy kommune                         Salangen kommune 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/1152 

Saksbehandler: Merethe Elisabeth Kvalheim 

Dato: 11.12.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Rullering anleggsplan 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 78/18 18.12.2018 
   

 

 

Saksopplysninger 
Kulturplan for Dyrøy kommune ble vedtatt i kommunestyremøte 16.2 15. 
 
Det er et vilkår for å kunne søke om spillemidler at anlegget er del av en vedtatt kommunal plan 
som omfatter idrett og fysisk aktivitet. 
 
Følgende aktivitetsplan ble vedtatt 07.12 17: 
 
K=kommuneanlegg N= nærmiljøanlegg  
1. Nærmiljøanlegg for utetrening i sentrum (N)  
 I tilknytning til skoleområdet/idrettsparken  
2. Rehabilitering ballbingen, Elvetun (K)  
3. Rehabilitering av Klubbhuset, Idrettsparken (K)  
 Rehabilitering av garderober og tak  
4. Turveier langs Brøstadelva (N)  
 Tiltak for å bedre ferdsel og skape rasteplasser, rydding av turveier  
5. Oppgradering av gocartbanen (K)  
 Tilrettelegging for sykling og knøttekross  
6. Garasje/lager til kunstgressbanen, Idrettsparken (K)  
 Til 4-hjuling, utstyr osv.  
7. Rehabilitering av svømmeanlegget ved Elvetun skole (K)  
 Utskiftning av skvalperenne, rehabilitering garderober, generell opprusting.  
 Tilstandsrapport må utarbeides.  
8. Grusing av lysløypa Espenes-Brøstadbotn (N)  
 
9. Badeanlegg Kastneshamn (N)  
 Tilrettelegging for bading alle årstider  
 
10. Utendørs garderobeanlegg, Idrettsparken (K)  
 Ny fasilitet ved eksisterende anlegg  
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Administrasjonens vurdering 
Mye aktivitet styres ut fra personlig engasjement og forutsetninger. Frist for Dyrøy kommune til 
å oversende søknader til Troms Fylkeskommune er 15.01.18. 
 
Status:  
Tiltak 1 - videreføres.  
Tiltak 2 - ferdig utført, slettes fra lista 
Tiltak 3 - beholdes på lista 
Tiltak 4 - beholdes på lista 
Tiltak 5 - beholdes på lista – søknad om tilskudd til dekke gocartbane sendes januar 2019 
Tiltak 6 - beholdes på lista 
Tiltak 7 - beholdes på lista 
Tiltak 8 - beholdes på lista – søknad om tilskudd sendes januar 2019 
Tiltak 9 - beholdes på lista 
Tiltak 10 - beholdes på lista 
 
Dyrøy kommune har mottatt to nye søknader. Rådmannen tilrår på dette grunnlag slikt forlag til 
prioritert liste over anlegg for idrett og fysisk aktivitet som ønskes realisert i planperioden: 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Nærmiljøanlegg for utetrening i sentrum (N)  
 I tilknytning til skoleområdet/idrettsparken  
2. Oppgradering av gocartbanen (K)  
 Tilrettelegging for sykling og knøttekross  
3. Rehabilitering av Klubbhuset, Idrettsparken (K)  
 Rehabilitering av garderober og tak  
4. Grusing av lysløypa Espenes-Brøstadbotn (N) 
5. Miniatyrskytebane – Elvetun skole (K) 
6. Garasje/lager til kunstgressbanen, Idrettsparken (K)  
 Til 4-hjuling, utstyr osv.  
7. Rehabilitering av svømmeanlegget ved Elvetun skole (K)  
 Utskiftning av skvalperenne, rehabilitering garderober, generell opprusting.  
 Tilstandsrapport må utarbeides.  
8. Turveier langs Brøstadelva (N)  
 Tiltak for å bedre ferdsel og skape rasteplasser, rydding av turveier  
9. Badeanlegg Kastneshamn (N)  
 Tilrettelegging for bading alle årstider  
10. Utendørs garderobeanlegg, Idrettsparken (K)  
 Ny fasilitet ved eksisterende anlegg  
 
 

Ordførers innstilling: 
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Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/1112 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 22.11.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Retningslinjer for bruk av næringsfondet 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 113/18 27.11.2018 
Kommunestyret 79/18 18.12.2018 

 

Vedlegg 
1 Vedtekter - kommunalt utviklingsfond 
2 Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler 

 

Saksopplysninger 
I kommunestyremøte 07.12 17, sak 65/17, ble det fattet slikt vedtak (pkt. 2) 
 
 «2. Retningslinjer for bruk av næringsfondet legges fram for kommunestyret i 2018» 

Administrasjonens vurdering 
Retningslinjer for praktisering av kommunalt utviklingsfond (næringsfondet) ble sist vedtatt i 
kommunestyremøte 5.10 2014. Disse følger som vedlegg 1.  
I tillegg er de lagt ut på kommunens hjemmeside på følgende link:  
 
https://www.dyroy.kommune.no/naeringsutvikling-laan-og-tilskudd.86912.1522802.tkt.html 
 
Kommunale retningslinjer er basert på «Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms». 
Disse følger som vedlegg 2.  
 
«Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms» er igjen basert på EØS-avtalens regler 
for offentlig støtte:  
 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/konkurransepolitikk/offentlig-
stotte/offentlig_stotte_veildere_2011.pdf 
 
Som det fremgår av ovennevnte baserer kommunale retningslinjer seg på et grunnlag som klart 
definerer hva det er anledning til å bruke næringsfondet til. Rådmannen vil imidlertid poengtere 
at det før 2003 ikke var anledning til å benytte næringsfondet til næringsvirksomhet som mottok 
støtte over statsbudsjettet, f.eks. landbruksformål. Dette ble opphevet fom. 2003, der også 
landbruksnæringen ble søkerberettiget.  
 
 
 
Rådmannens kommentarer til ovennevnte:  
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Mht. investeringsstøtte er det begrensninger til hva som er støtteberettiget. Dette fremgår av 
EØS-avtalens bestemmelser:  
 

«Støtte etter det alminnelige gruppeunntaket kan gis til SMB for nyinvesteringer, uten 
nærmere angitte formål. Regelverket omfatter investeringer både i materielle og 
immaterielle aktiva. 
Med nyinvesteringer i materielle aktiva menes investeringer i faste materielle 
anleggsmidler, for eksempel bygninger eller maskiner. Dette kan gjøres ved opprettelse av 
et nytt foretak, utvidelse av et eksisterende foretak, eller igangsetting av virksomhet som 
innebærer en grunnleggende endring i et eksisterende foretaks produkt eller 
produksjonsprosess (særlig gjennom rasjonalisering, omstrukturering eller 
modernisering). Dette omfatter også investeringer i anleggsmidler i form av overtakelse av 
et foretak som er nedlagt, eller som ville blitt nedlagt dersom det ikke var blitt overtatt.» 

 
Det poengteres her at med investeringer menes faste materielle anleggsmidler, for eksempel 
bygninger eller maskiner. Dette innebærer igjen at lett omsettelige investeringer og rullende 
materiell, dvs. traktorer og biler ikke kan finansieres over næringsfondet. 
 
Unntak:  
I utgangspunktet kan ikke investeringsstøtte/bevilgninger over næringsfondet overstige 25 % lån 
eller tilskudd. Imidlertid er det et unntak fra denne regelen:  
 
I «Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler» er det unntak fra 25%-regelen 
hvis støtten defineres som bagatellmessig støtte: 
 

7.4 Bagatellmessig støtte  
Bagatellmessig støtte kan tildeles hver enkelt virksomhet med inntil 200 000 euro over en 
periode på tre regnskapsår. Det kan bare gis bagatellmessig støtte dersom det er mulig å 
omregne støtten til brutto tilskudd. 

 
Bagatellmessig støtte er støtte av et omfang som ikke anses å påvirke konkurransen eller 
handelen mellom EØS-landene. 

 
Rådmannen har tidligere anbefalt at vedtektene for kommunalt næringsfond i størst mulig grad 
benyttes.  
 
Bagatellmessig støtte er likevel unntaksregelen som kan benyttes der særlige forhold tilsier at 
dette kan eller bør gjøres.  
 
Velger en å benytte bagatellmessig støtte som støttegrunnlag, er det således positivt at Dyrøy 
kommune bidrar til å finansiere ønskelige prosjekter – eller en ønsket utvikling, som ellers 
vanskelig lar seg finansiere. En evt. negativ konsekvens er imidlertid at næringsfondsvedtektene 
«vannes ut», og rådmannen ikke har tilstrekkelig forutsigbarhet eller faste retningslinjer i 
administrativ behandling av slike søknader.  
 
Dyrøy formannskap som kommunens næringsutvalg har i svært liten utstrekning benyttet 
bagatellmessig støtte som grunnlag for kommunal støtte. Således har formannskapet innvilget 
støtte i overenstemmelse med rådmannens anbefaling for bruk av bagatellmessig støtte. 
 
Rådmannen finner på dette grunnlag ikke det ikke nødvendig å endre retningslinjene for 
kommunens næringsfond og tilrår at kommunestyret fatter slikt vedtak:  
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Dyrøy kommune opprettholder gjeldende retningslinjer for kommunalt utviklingsfond 
(næringsfondet) i Dyrøy kommune.  
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Dyrøy kommune opprettholder gjeldende retningslinjer for kommunalt utviklingsfond 
(næringsfondet) i Dyrøy kommune.  
 

Ordførers innstilling: 
 
 
Retningslinjer for bruk av næringsfondet 
 
Behandling i Formannskapet – 27.11.2018:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 
  
Forslag om vedta fra Kjell-Sverre Myrvoll, SP: Endring av siste avsnitt i §5:  

 I særlige tilfeller der hensynet til samfunns- og næringsutvikling sier det, kan overnevnte 
støttesatser fravikes, jf. fylkeskommunens retningslinjer pkt. 10- bagatellmessige støtte. 

Enst. vedtatt. 
  
  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 27.11.2018  
 
Dyrøy kommune opprettholder gjeldende retningslinjer for kommunalt utviklingsfond (næringsfondet) i 
Dyrøy kommune.  
  
I særlige tilfeller der hensynet til samfunns- og næringsutvikling sier det, kan overnevnte støttesatser 
fravikes, jf. fylkeskommunens retningslinjer pkt. 10- bagatellmessige støtte. 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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DYRØY KOMMUNESTYRE VEDTAR FØLGENDE RETNINGSLINJER 
FOR PRAKTISERING AV KOMMUNALT UTVIKLINGSFOND: 
 
§1 Målsetning 
Utviklingsfondet skal bidra til å legge til rette for kompetanseheving, omstilling, nyetablering, 
innovasjon og nyskaping i Dyrøy kommune. 
 
§2 Støtteformål 
Følgende aktiviteter skal prioriteres 
 

• Utviklingsprosjekter 
• Samarbeidsprosjekter 
• Prosjekter og tiltak der målgruppen er kvinner og ungdom 

 
Det kan ikke gis tilskudd til gjeldssanering, driftstilskudd, ordinære kommunale oppgaver. 
 
§3 Støtteformer 
Støtte fra utviklingsfondet kan gis som lån og/eller tilskott. Herunder ansvarlige og betingede 
lån, samt rentenedsettelse/rentefritak) 
 
§4 Støttevilkår 
Tilsagn om lån eller tilskudd over utviklingsfondet gjelder for inneværende år og pr. 31.12. 
etterfølgende år. Ubenyttede midler tilbakeføres utviklingsfondet. 
 
§5 Støttekriterier og støtteformer 
For alle prosjekter/tiltak der støtteberettige kostnader (tilskuddsgrunnlaget) utgjør opp til kr. 
300.000,- skal søknad om støtte sluttbehandles av Dyrøy kommune.  
 
Samlet støtte fra utviklingsfondet skal ikke overstige følgende fastsatte grenser: 
 
 Investeringsstøtte .................. 25% 
 Støtte til konsulentbistand……… 50% 
 Nettverk / samarbeidstiltak…….. 50% 
 Støtte til opplæring 

 - Spesifikk opplæring…………... 40 % 
- Generell opplæring……………. 75% 
Utviklingsakt. før konkurransest.. 40% 
Industriell forskning……………. 65% 
Tekniske forstudier…………….. 65% 
 

I særlige tilfeller kan ovennevnte støttesatser fravikes, jf. fylkeskommunes retningslinjer pkt. 
10 – bagatellmessig støtte.   
 
§6 Forvaltning 
Fondet forvaltes av Dyrøy kommune. Fondet tilføres midler ved årlige budsjetteringer over 
kommunes budsjett og ved statlige tilskudd. Renter og avdrag på lån tilføres fondet sammen 
med fondsrentene. 
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Utviklingslån skal være rente- og avdragsfritt de første 2 år. Deretter nedbetales lånet over 
maksimum 8 år med halvårlige terminer. Renter på lånet skal til enhver tid være 1% høyere 
enn det kommunen får på fondets plassering i bank. For lånet tas det fortrinnsvis pant i 
låneobjektet eller annen tilfredsstillende sikkerhet. I lånetiden må panteobjektet holdes 
forsikret. 
 
Alle omkostninger ved det enkelte låneopptak, såsom tinglysningegebyr mv. bæres av 
lånetaker. I helt spesielle tilfeller gis det etter søknad mulighet for å få forlenget rente- og 
avdragsfrihet utover 2 år.  
 
Formannskapet gis fullmakt til å avtale endrede betingelser for lån i utviklingsfondet. 
Formannskapet kan ikke vedta å ettergi gjeld til utviklingsfondet. 
 
§7 Behandling 
Dyrøy formannskap avgjør hver enkelt søknad.   
 
§8 Opphør av virksomhet 
Ved avvikling eller salg av virksomheten kan kommunen kreve hele lånet tilbakebetalt. 
Dersom virksomheten opphører innen 3 år fra utbetalingstidspunktet kan inntil 50% av 
tilskottsbeløpet  kreves tilbakebetales. Dette avgjøres av formannskapet.  
 
§9 Mislighold 
Misligholdt lån skal innrapporteres til Dyrøy formannskap. For lån som ikke blir betalt 
rettidig avdrag og renter på, påløper det etterskuddsrenter som for sparebankslån bestemt. 
 
For misligholdte lån skal kommunestyret ta stilling til om inndrivelse skal iverksettes 
 
§10 Kommunal  brukskonto - tiltaksarbeid 
Det bevilges et årlig tilskudd fra utviklingsfondet som disponeres av tiltaksapparatet til 
diverse løpende utgifter i dennes arbeid med næringssaker. Størrelsen avgjøres av Dyrøy 
formannskap. Det fremlegges årlig oversikt til Dyrøy formannskap over disponeringen av 
midlene. Tilskuddet skal ikke brukes til driftsutgifter. 
 
§11 Utbetaling 
Innvilget lån eller tilskudd blir attestert til utbetaling på formannskapskontoret etter at 
dokumentasjon på påløpte kostnader er fremlagt. Dersom prosjektet ikke er påbegynt innen  
31.12. etterfølgende år bortfaller tilsagnet. 
 
§12 Klage på vedtak 
Etter forvaltningslovens §28 annet ledd kan vedtak fattes av formannskapet påklages til 
kommunestyret. Når vedtak er truffet av kommunestyret som 1. instans, er fylkesmannen 
klageinstans. Klageberettiget er den som er part i saken eller annen med rettslig 
klageinteresse.  
 
Etter kommunelovens §59 kan tre eller flere medlemmer av kommunestyret sammen bringe 
avgjørelse truffet av formannskapet eller den kommunale administrasjon inn for 
fylkesmannen til kontroll av avgjørelsens lovlighet.  
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§13 Årsregnskap 
Ved hvert års regnskapsavslutning settes opp en fortegnelse over samlet utlån og tilskott fra 
utviklingsfondet. Oppgaven følger kommunens regnskap som legges fram for kommune-
styret. 
 
 
Vedtektene er utarbeidet på bakgrunn av ”Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i 
Troms” vedtatt av fylkeskommunes plan- og næringsutvalg 07.04.2003 og vedtatt av Dyrøy 
kommunestyre 5.10.2004. 
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Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler  

Side 1 

 

 
 
 

 

Innledning  

 

Følgende retningslinjer, forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler og det 

årlige oppdragsbrevet til fylkeskommunene regulerer forvaltningen og bruken av 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) kapittel 551: 

1. Post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling  

2. Post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt 

arbeidsgiveravgift. 

 

Det årlige statsbudsjettet og det årlige oppdragsbrevet til fylkeskommunene setter de 

overordnede politiske føringer og rammer for bruken av virkemidlene.  

Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler regulerer forholdet mellom 

forvalter og søker. Forskriften fastsetter hovedsakelig søkers rettigheter og plikter.  

Retningslinjene retter seg mot forvalterne og fastsetter bestemmelser for forvaltningen 

og bruken av midlene.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tildeler øremerket ramme til 

fylkeskommunene gjennom årlig oppdragsbrev. Fylkeskommunen skal påse at 

forvaltningen organiseres på en effektiv, forsvarlig og hensiktsmessig måte.  

 

Fylkeskommunene er ansvarlig ovenfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

for at midlene forvaltes og brukes i tråd med de overnevnte regelverkene og under 

enhver tid gjeldende lover og regler. 

 

Retningslinjene er vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og trer i 

kraft 1.1.2015. 
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Side 4 VEDLEGG 7 RETNINGSLINJER FOR KAP 551, POST 60 OG 61.DOCX 

1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 

1.1 Formål 

De distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene skal bidra til å realisere nasjonale og 

fylkeskommunale mål for regional utvikling tilpasset regionale forutsetninger.  

1.2 Geografisk virkeområde 

De distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over post 60 skal hovedsaklig brukes 

innenfor det distriktspolitiske virkeområdet.1 Midlene over post 61 skal hovedsakelig 

brukes innenfor de områdene som ikke fikk gjeninnført den differensierte 

arbeidsgiveravgiften, eller gjeninnført ordningen med en høyere sats enn i 2003.  

En del av midlene kan brukes utenfor virkeområdet for å skape verdier og utvikle 

attraktive regioner for befolkning og næringsliv i alle deler av landet.  Dette gjelder for 

blant annet etablerertilskudd, støtte til Interreg-prosjekter og omstilling. 

1.3 Regionalt samarbeid og partnerskap 

Fylkeskommunene tar som folkevalgt organ den endelige avgjørelsen om 

prioriteringen av virkemidlene. Fylkeskommunene skal legge til rette for prosesser 

som sikrer god dialog med regionale og lokale aktører om mål, utfordringer og 

strategier som bidrar til samarbeid om tiltak og bruk av ressurser og legge vekt på 

virkemidler som erfaringsmessig gir best resultat. Det skal sikres god forankring av 

fylkeskommunenes prioriteringer i regionale partnerskap hvor kommuner, næringsliv, 

virkemiddelaktører, private organisasjoner, FoU- og utdanningsinstitusjoner, 

Sametinget og samiske næringsorganisasjoner samt eventuelt andre aktører der dette 

er formålstjenlig, er representert. Roller og mandat innenfor de enkelte 

samarbeidsforumene må avklares, inkludert forståelsen av partnerskapsbegrepet i de 

konkrete situasjonene. Fylkeskommunene, kommunene og Innovasjon Norge må 

avklare en passende ansvarsfordeling og samordning i de tilfeller flere kan støtte 

samme tiltak i tråd med gjeldende regelverk.   

1.4 Fylkeskommunene  

Fylkeskommunen har fullmakt til å: 

a) Bestemme i hvilket år tilsagnet skal gis.  

b) Avgjøre hvor lenge tilsagnet skal gjelde. 

c) Behandle søknader om forlengelse.  

d) Bevilge ubenyttede midler til nye tiltak i tråd med de målene som er satt for 

bevilgningene.  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Jf. Forskrift om virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte § 3.  
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Fylkeskommunene kan gjøre følgende med midlene: 

1. Forvalte midlene selv ved å utarbeide tilskuddsordninger.2 Unntaksvis kan 

fylkeskommunen tildele enkelttilskudd ved særskilt å navngi mottakeren i 

budsjettvedtak fattet av fylkestinget.  

2. Delegere forvaltningen til kommuner, regionråd, Innovasjon Norge, SIVA, 

Forskningsrådet, andre offentlige forvaltere og unntaksvis til ikke offentlig 

heleide aktører.3  

3. Finansiere utviklingsprosjekter/programmer i regi av fylkeskommunen.  

4. Medfinansiere nasjonale programmer og satsinger. 

5. Renteinntekter skal ikke brukes til andre formål.  

 

1.5 Konsekvenser ved feil bruk av midlene 

Dersom departementet oppdager feil forvaltning eller bruk av midlene vil 

fylkeskommunen dette gjelder bli varslet i eget brev. Fylkeskommunen har mulighet til 

å komme med sin vurdering av saken før departementet konkluderer.  

Alle fylkeskommunene vil bli varslet ved feil bruk av midlene i andre fylkeskommuner, 

slik at de kan korrigere tilsvarende bruk av midler. Gjentatt feilbruk kan medføre krav 

om tilbakebetaling ved en reduksjon av bevilgningen på tilsvarende beløp det 

påfølgende budsjettår.  

 

Dersom departementet eller fylkeskommunene oppdager gal forvaltning eller feil bruk 

av midlene hos andre forvaltere gjelder punkt. 3.2 nr. 6 i retningslinjene eller 

bestemmelser fastsatt i kontrakten som regulerer delegasjonen.  

 

2. BRUK AV MIDLENE 

2.1 Godtgjørelse for forvaltningsoppgaver 

Alle4 forvaltere kan bruke inntil fem prosent av midlene de forvalter selv, til å dekke 

egne administrasjons- og gjennomføringskostnader.5  

For Technical Assistance i gjennomføringen av Interreg VA kan inntil seks prosent av 

administrasjons- og gjennomføringskostnadene dekkes. I tillegg kan midlene dekke 

kostnader ved eventuell evaluering av forvaltningen og tilskuddsordningene.  

 

Administrasjons- og gjennomføringskostnadene skal være tilknyttet de ansatte hos 

tilskuddsforvalteren som utfører følgende oppgaver:  

                                                 
2
 Se punkt 4 for etablering av tilskuddsordninger.  

3
 Se punkt 3 for delegasjon av forvaltningen.  

4
 Dette gjelder ikke for de nasjonale virkemiddelaktørene, Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.   

Egenregi er tilfellene der for eksempel en fylkeskommune eller kommune selv er tilskuddsforvalter. I et slikt 

tilfelle foreligger det ingen anskaffelse, og regelverket kommer dermed heller ikke til anvendelse. Utvidet 

egenregi er tilfeller der et offentlig organ tildeler oppdrag til en enhet som ikke tilhører samme rettssubjekt, men 

der den enheten som tildeles oppdraget har så nær tilknytning til det offentlige organet, at det er naturlig å 

likestille det med egenregitildeling. 
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a) Fordeling av midler til innsatsområder, herunder tildeling og oppfølging av 

rammer til Innovasjon Norge, kommuner og regioner med videre rapportering.  

b) Forvaltning av tilskuddsordninger, herunder kunngjøring, registrering av faste 

data, søknadsbehandling, registrering av gitte tilsagn, utbetalinger, registrering i 

regnskapet, behandling av dokumentasjon, veiledning, prosjektoppfølgning, 

rapportering, kontroll og eventuell klagebehandling.   

 

Administrasjons- og gjennomføringskostnader er følgende: 

 

Personalkostnader:  Lønnsutgifter, pensjon, sosiale kostnader og lignende. 

Overhead:   Indirekte kostnader tilknyttet medarbeidere, IT,         

kontorutgifter og tilhørende administrative tjenester. 

Reisekostnader:  Midlene kan brukes til å kompensere for utgifter hos aktører fra 

næringslivet, herunder tapt arbeidsfortjeneste, møtegodtgjørelse 

og reiseutgifter i forbindelse med deltakelse i partnerskapsarbeid 

ved forvaltningen av midlene, innenfor statens reiseregulativ.6 

2.1.1 Innovasjon Norge 

Fylkeskommunene skal dekke administrasjons- og gjennomføringskostnader for 

oppdrag de gir Innovasjon Norge og som blir finansiert over postene 60 og 61, dersom 

disse ikke er dekket av departementet. 

2.1.2 Ungt entreprenørskap 

For Ungt Entreprenørskap i hvert fylke kan fylkeskommunen dekke samtlige 

kostnader tilknyttet drift og aktiviteter i programperioden.  

 

2.2 Hvem som kan motta midler og hva de kan brukes til   

a) Fylkeskommunene og kommunene kan tildele tilskudd til prosjekt/tiltak med hjemmel 

i forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler. Tilskuddet skal ha utløsende 

effekt.  

 

Tilskudd kan tildeles til følgende typer prosjekt/tiltak: 

a) Prosjekt/tiltak hvor formålet er å utvikle tilbud og rammebetingelser som kan 

styrke og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet. 

b) Prosjekt/tiltak som bidrar til at regioner og lokalsamfunn blir mer attraktive å bo 

i og flytte til.  

 

Tilskudd under a) og b) over kan også tildeles til virksomheter, så framt tilskuddet er 

innenfor gruppeunntakene i lov om offentlig støtte og tjenestene ikke blir tilbudt av 

Innovasjon Norge.  

                                                 
6
 Godtgjørelsen kan også dekke utgifter hos aktører fra næringslivet innenfor rammene statens reiseregulativ 

fastsetter, se: Statens reiseregulativ 
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Med prosjekt og tiltak menes oppgaver og aktiviteter som: 

1. Er tidsbegrenset, tilskudd kan kun gis i inntil 5 år, selv om prosjektet har lenger 

varighet. 

2. Har fokus på utprøving, initiering og oppstart.  

3. Har organisering, kostnader og finansiering som er direkte tilknyttet 

prosjektets/tiltakets formål 

4. Skal lede frem til et bestemt resultat.  

 

Tilskudd til nasjonale program for nærings- og samfunnsutvikling, som for eksempel 

NCE, ARENA, Næringshageprogrammet, VRI og Inkubatorprogrammet kan tildeles på 

de samme vilkårene som de notifiserte ordningene, og gå utover tidsbegrensingen på 

fem år.  

 

Fylkeskommunene skal ikke gi støtte til investerings- og utviklingsprosjekt i 

enkeltbedrifter eller til etablerere, men har et strategisk ansvar for bruk av midlene til 

dette formål. Fylkeskommunene skal bruke Innovasjon Norge som operatør.  

Kommunene kan med de kommunale og regionale næringsfondene gi tilskudd til 

bedrifter, næringshager og inkubatorer.  

Samtlige tilskudd/støtte må tildeles i samsvar med EØS-avtalen. Se kapittel 7.  

 

Innovasjon Norge forvalter følgende bedriftsrettede tilskudd: 

1. Distriktsrettede investeringstilskudd og utviklingstilskudd til enkeltbedrifter og 

til etablerere 

2. Risikolån, herunder ansvarlige lån, gjeldsbrevslån og pantelån 

3. Garantier for investeringslån og driftskreditter 

2.3 Avgrensning av virkemiddelbruken 

Fylkeskommunen eller andre forvaltere skal ikke bruke midlene til eller tildele midler 

til følgende: 

1. Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner.  

2. Kausjon eller annen økonomisk garanti.  

3. Direkte eller indirekte investeringer i virksomheters egenkapital.  

4. Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter. 

5. Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte 

oppgaver utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre. 

6. Å avsette midler til uspesifiserte fond. Delegerte midler til kommuner og 

regionråd, eventuelt andre forvaltere regnes ikke som fond. 

7. Politikkforberedende aktiviteter internt hos forvalter eller i regi av forvalter, 

herunder kjøp av tjenester i samband med utforming av nye tiltak og lovpålagte 

eller egeninitierte plan- og strategiprosesser. 

 

Punkt 1, 2 og 3 gjelder ikke for Innovasjon Norge.  
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2.4 Skatteplikt- og fritak 

Enkelte former for bedriftsstøtte er skattepliktige, jf. skatteloven § 5-30.  

Dette gjelder blant annet for transportstøtte, opplæringstilskudd og andre tilskudd som 

reduserer driftskostnadene. Investeringstilskudd som er gitt i tråd med forskrift om 

geografisk virkeområde og bruk av de regional- og distriktspolitiske virkemidlene, er 

ikke skattepliktige i det distriktspolitiske virkeområdet. Skattefritaket gjelder også for 

investeringstilskudd gitt gjennom kommunale og regionale næringsfond. Dersom en 

bedrift har mottatt investeringstilskudd og fått skattemessige fordeler av dette, og 

driftsmiddelet selges innen fem år, skal bedriften betale skatt av tilskuddet.  

 

3. DELEGERING AV FORVALTNINGEN 

3.1 Delegering av forvaltningsoppgaver 

Fylkeskommunen er ansvarlig ovenfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

for de midlene som er delegert til andre forvaltere og at forvaltningen skjer i henhold til 

forskrift for distrikts- og regionalpolitiske og disse retningslinjene. 

Fylkeskommunen kan delegere hele eller deler av forvaltningen til: 

1.  Kommunene, regionråd og Innovasjon Norge.  

2.  Andre offentlig heleide forvaltere.7  

3.  Unntaksvis til ikke offentlig heleide forvaltere. 8 Det skal gis skriftlig beskjed 

til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om slik delegasjon.9 

Delegasjonen skal skje i samsvar med reglene om offentlig anskaffelser.  

 

Godtgjørelse for forvaltningsoppgaver jf. punkt 2.1. 

 

3.2 Stadfestelse av delegasjon 

Delegasjon skal fastsettes i oppdragsbrev eller kontrakt som: 

 

1. Fastsetter hvilke forvaltningsoppgaver som er delegert. Det er viktig at det 

fremgår tydelig hvem som har bevilgningsmyndighet, ansvar for kunngjøring, 

saksbehandling, oppfølging og kontroll.  

2. Fastsetter hvilken del av midlene som skal dekke kostnader tilknyttet 

tilskuddsforvaltningen og hvilken del av midlene som det skal lages 

tilskuddsordning for.   

3. Gir vilkår om at midlene skal forvaltes i samsvar med disse retningslinjene, 

forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler og gjeldende 

                                                 
7
 Ved delegasjon til offentlig heleide virksomheter skal fylkeskommunen og/eller kommunen å vurdere om 

tilskuddsforvaltningen kan delegeres direkte etter regelen om utvidet egenregi eller om delegasjonen er å anse 

som en anskaffelse. 
8
 Eksempelvis aksjeselskap, stiftelser, privat virksomhet, selvstendige rettssubjekt som staten eier delvis, mv. 

9
 Når det ikke er aktuelle offentlige instanser å overlate forvaltningsansvaret til kan fylkeskommunene og 

kommunene unntaksvis delegere hele eller deler av forvaltningen til ikke offentlig heleide forvaltere., jf. 

Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 6.2.2.4. 
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lover/regelverk, herunder blant annet forvaltningsloven, offentlighetsloven og 

regelverk for offentlig anskaffelser. 

4. Informerer om at Riksrevisjonen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 

fylkeskommunen eller kommunen kan føre kontroll med at midlene blir forvaltet 

og brukt etter angitte forutsetninger.  

5. Vilkår om at tilskuddsforvaltningen ikke kan videredelegeres til andre.10 

6. Fastsetter reaksjoner for feil forvaltning og/eller bruk av midlene. 

 

Retningslinjene og forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler skal legges 

ved oppdragsbrevet eller kontrakten.  

 

Relevante lenker:  

- Veileder til reglene om offentlig anskaffelser  

- Forskrift om offentlig anskaffelser  

- Håndhevelse av offentlig anskaffelser 

 

4. ETABLERING AV TILSKUDDSORDNINGER 

Tilskuddsforvalterens oppgave er å ivareta formålet med tilskuddsordningen og følge 

opp at de konkrete mål som er fastsatt oppnås. 

Den som har forvaltningsansvaret for midler gitt over post 60 og 61 skal som 

hovedregel etablere tilskuddsordninger med hjemmel i forskrift for distrikts- og 

regionalpolitiske virkemidler. Et regelverk for tilskuddsordning skal inneholde 

følgende hovedelementer: 

 

1. Mål for ordningen 

2. Kriterier for måloppnåelse 

3. Tildelingskriterier, herunder beregningsregler 

4. Oppfølging og kontroll  

5. Evaluering 

 

Punkt 1-3 skal uformes i samsvar med retningslinjene 2.2 og 2.3 og forskriftens §§ 6-9.  

 
Relevante lenker: 

Reglementet og bestemmelser for økonomistyring i Staten 

Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten”, veileder utarbeidet av 

Direktoratet for Økonomistyring 

Sjekkliste for utvalgte prosesser i tilskuddsforvaltningen 

4.1 Kunngjøring  

Alle tilskuddsordninger skal være søknadsbaserte og kunngjøres på 

regionalforvaltning.no,11 forvalterens nettside og på en slik måte at hele målgruppen 

                                                 
10

 Dette punktet gjelder ikke for kommunene.  
11

 Dette gjelder ikke for tilskuddsordninger som forvaltes av de nasjonale virkemiddelaktørene.  

214

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/veiledninger_og_brosjyrer/2012/veileder-til-reglene-om-offentlige-anska.html?id=437022
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060407-0402.html#1-3
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/nouer/2010/NOU-2010-2/12/2/2.html?id=600483
http://www.regjeringen.no/upload/FIN/Vedlegg/okstyring/Reglement_for_okonomistyring_i_staten.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/FIN/Vedlegg/okstyring/Veileder_etablering_og_forvaltning_av_tilskuddsordninger.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/FIN/Vedlegg/okstyring/Veileder_etablering_og_forvaltning_av_tilskuddsordninger.pdf
http://www.dfo.no/Documents/FOA/publikasjoner/veiledere/sjekkliste_tilskuddsforvaltningen_revidert_2012.pdf%0c


Side 10 VEDLEGG 7 RETNINGSLINJER FOR KAP 551, POST 60 OG 61.DOCX 

nås. Kunngjøringen skal inneholde formål med tilskuddsordningen, tildelingskriterier, 

alle opplysninger og/eller dokumentasjon søkeren må oppgi i søknaden og eventuell 

søknadsfrist. 

4.2 Søknadsbehandling 

Forvaltningslovens12 alminnelige regler om saksbehandling gjelder alle faser av 

saksbehandlingsprosessen. 

4.2.1 Veiledningsplikt 

Tilskuddsforvalterne har alminnelig veiledningsplikt ovenfor alle som ønsker å søke om 

tilskudd.13  

4.2.2 Saksbehandlingstid og foreløpig svar 

Forvalteren skal forbrede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Det skal gis 

foreløpig svar dersom en søknad ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er 

mottatt.14  

4.2.3 Habilitet 

I behandlingen av enkeltsøknader skal beslutningstakere og saksbehandlere vurdere 

sin habilitet.15  

4.2.4 Vedtak om avslag 

Vedtak om tildeling eller avslag skal sendes skriftlig til søker og inneholde følgende:16  

1. En begrunnelse for vedtaket med en henvisning til hjemmelsgrunnlaget 

vedtaket bygger på. 

2. Informasjon om søkerens rettigheter: 

a) rett til innsyn i sakens dokumenter 

b) klageadgang, hvor klagen skal sendes og klagefrist 

4.2.5 Vedtak om tildeling  

Vedtak om innvilgelse av tilskudd skal stadfestes med et tilskuddsbrev. 

Tilskuddsbrevet skal sendes hver enkelt mottaker, eller den instans som er legitimert 

til å formidle opplysninger om tilsagn videre.  

Tilskuddsbrevet med eventuelle vedlegg skal inneholde: 

1. Formål med tilskuddet og hvilke kostnader tilskuddet skal dekke.  

2. Tilskuddsbeløp og utbetalingsplan. 

3. Eventuelt andre vilkår for bruken av midlene  

4. Frist for at mottakeren aksepterer vilkårene. 

                                                 
12

 Jf. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker, av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven).  
13

 Jf. forvaltningsloven kap. III § 11 og forvaltningsforskriften av 15.12.2006 kap. 2. 
14

 Jf. forvaltningsloven § 11 a.  
15

 Jf. forvaltningsloven kap. II, etiske retningslinjer i staten og Bestemmelser for økonomistyring i staten punkt 

6.3.3 tredje ledd. 
16

 Jf. forvaltningsloven kap. V, gir utfyllende informasjon om krav til vedtakets innhold.  
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5. Krav til rapportering 

6. Informasjon om at kontrolltiltak kan bli iverksatt, med henvisning til 

bevilgningsreglementet § 10 andre ledd og forskrift for distrikts- og 

regionalpolitiske virkemidler § 14.  

7. Mulighet om krav om tilbakebetaling dersom mottakeren ikke bruker tilskuddet 

i samsvar med angitte forutsetninger. 

 

Tilskuddsbrev skal undertegnes av en person med budsjettdisponeringsmyndighet 

eller bemyndiget medarbeider for den aktuelle tilskuddsbevilgningen.17  

 

Alle anmodninger om utbetalinger skal være attestert før utbetaling kan skje. Den som 

attesterer skal kontrollere at utbetalingsforslaget er i samsvar med vedtaket om 

tilskuddet18 og at tilskuddsmottaker har sendt inn dokumentasjon som fastsatt i 

tilskuddsbrevet. 

 

For tilskuddsordninger der det inngås kontrakt med den enkelte tilskuddsmottaker, 

kan hele eller deler av innholdet i et tilskuddsbrev omtalt ovenfor, i stedet tas inn i 

kontrakten.  

4.2.6 Registrering av tilsagn 

Tilsagn om tilskudd skal registreres elektronisk slik at tilskuddsforvalteren til enhver 

tid har oversikt over alle inngåtte forpliktelser. 

4.2.7 Utbetaling 

Utbetalingen skal i utgangspunktet skje etterskuddsvis.19  

Minst 25 prosent av tilskuddet skal holdes tilbake til prosjektet/tiltaket er avsluttet og 

tilskuddsforvalteren har mottatt sluttrapport eller resultatskjema i 

regionalforvaltning.no og /eller rapport.  

 

Relevant lenke: 

       Forvaltningsloven 

Reglement og bestemmelser om økonomistyring i staten 

Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler  

4.2.8 Innsyn 

Tilskuddsforvalteren skal praktisere partsinnsyn20 og stor grad av åpenhet. 

Reglene om innsynsrett gjelder for alle saksbehandlingens faser, også i oppfølging. 

 

Relevant lenke: 

Rettleier til offentlighetlova (2010) 

                                                 
17

 Jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 6.3.3 andre avsnitt. 
18

 Tilskuddsbrevet. 
19

 Jf. Bestemmelser for økonomistyring i staten punkt 6.3.5. 
20

 Jf. forvaltningsloven kap. IV §§ 18 og 19, Offentlighetsloven. 
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4.2.9 Klage 

Tilskuddsforvalteren skal etablere rutiner for klagebehandling. Det skal gis klar og 

oppdatert informasjon om klageadgang- og behandling til søkeren. Dette omfatter 

hvordan klagen skal leveres, hvilke opplysninger klager må gi og kontaktinformasjon til 

riktig klageorgan som klagen skal sendes til. 

Klager skal også få informasjon om forventet behandlingstid holdes informert om den 

videre behandlingen av klagen. Forvalteren må svare klager uten unødig opphold og 

redegjøre for avgjørelsen. Avgjørelsen må være skriftlig. 

 

4.3 Oppfølging, kontroll og evaluering 

4.3.1 Oppfølging og kontroll 

Den som har budsjettdisponeringsfullmakt er ansvarlig for  oppfølging og kontroll som 

skal sikre at tilskuddet er brukt i henhold til tilskuddsbrevet.  

Dette innebærer følgende: 

1. påse at avtalte rapporter faktisk kommer inn.   

2. å gi tilbakemelding og treffe eventuelle tiltak dersom rapporteringen eller 

eventuell kontrollen avdekker forhold som ikke er tilfredsstillende.  

3. å dokumentere gjennomførte kontrolltiltak på en etterprøvbar måte. 
 

Oppfølging og eventuell kontroll må tilpasses den enkelte tilskuddsordning og ha et 

rimelig omfang i forhold til nytten og kostnadene ved kontrollen.  

Departementet kan eventuelt fastsette ytterligere krav til oppfølgings- og 

kontrollaktiviteter i det årlige oppdragsbrevet t til fylkeskommunene. 

 

Relevant lenke: 

 

- Veileder; ”Om etablering og forvaltning av tilskuddordninger i staten”  

4.3.2 Evaluering av tilskuddsordningene 

Departementet, fylkeskommunene og kommunene skal med visse mellomrom evaluere 

tilskuddsordningene de forvalter og/eller andre forvalter på vegne av det offentlige.  

 

Relevant lenke: 

 

- Veileder; Evaluering av statlige tilskuddsordninger 

5. INNOVASJON NORGE 

5.1.1 Risikolån 

Risikolån, herunder ansvarlige lån, gjeldsbrevslån og pantelån, kan gis på vilkår. For 

risikolån kan det avtales rett til konvertering til aksjekapital. Renten på nye risikolån 

skal settes høyere enn renten på nye lavrisikolån med tilsvarende 
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rentebindingsperiode. Tilsvarende gjelder renteregulering av allerede opprettede 

risikolån. Nye pantelån kan sikres med prioritet etter langsiktige pantelån fra andre 

kredittinstitusjoner. Rentemarginen på risikolånene skal dekke 

administrasjonskostnadene for forvaltningen. Det eventuelle gjenværende nettobeløpet 

skal tilbakeføres til fylkeskommunene. Det eventuelle negative nettobeløpet skal 

dekkes av tilsagnet fra fylkeskommunene eller ved overføring fra fylkeskommunene.  

5.1.2 Garantier 

Garantiordningen skal sikre finansiering av prosjekt med høy risiko, med realistisk mål 

for å kunne oppnå lønnsomhet. Garanti stilles som simpel tapsgaranti der Innovasjon 

Norge og andre finansieringsinstitusjoner deler risikoen.  

5.1.3 Tapsfond 

Innovasjon Norge skal opprette og forvalte et felles tapsfond for distriktsrettede 

risikolån og garantier for alle årganger innenfor tilskuddsordningen.  

Innovasjon Norge er ansvarlig for å fylle opp tapsfondet med midler fra 

fylkeskommunene. Tapsfondet skal reflektere den reelle risikoen for utlånsporteføljen 

til tilskuddsmottakeren og de samlede tapene som kan oppstå, ved at det blir satt av 

midler til forventede fremtidige tap. Midler som blir avsatt til tapsfond skal normalt 

svare til vurdert risiko i hver enkelt låne- og garantiordning. Innovasjon Norge skal årlig 

vurdere størrelsen på tapsfondet mot vurdert risiko i låne- og garantiporteføljen. 

Dersom det er et negativt avvik på 5 % skal fylkeskommunen og departementet varsles. 

Dersom det er et negativt avvik på over 10 % fra porteføljerisikoen skal tapsfondet 

etterfylles. Dette skal skje etter en fordelingsnøkkel der den delen fylkeskommunene 

har av risikolån og garantiporteføljen per 1. januar skal legges til grunn, uavhengig av 

hvor tapet har oppstått.  

 

6. KRAV TIL INTERNKONTROLL21 

Alle forvaltere skal etablere internkontroll. For å sikre korrekt saksbehandling ved 

tildeling og utbetaling av tilskudd, skal alle tilskuddsforvaltere etablere systemer, 

rutiner og tiltak som blant annet har som formål å forebygge, avdekke og korrigere feil 

og mangler. Tilskuddsforvalterens ledelse bør tilpasse internkontrollen til lokale 

forhold, virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Internkontrollen 

skal dokumenteres. Dokumentasjonskrav bør ikke føre til unødig byråkratisering. 

 

Den interne kontrollen har til formål å forhindre styringssvikt, feil og mangler slik at: 

a) Beløpsmessige rammer ikke overskrides 

b) Måloppnåelse og resultater står i et tilfredsstillende forhold til fastsatte mål og 

resultatkrav, og at eventuelle vesentlige avvik forebygges, avdekkes og 

korrigeres i nødvendig utstrekning 

c) Ressursbruken er effektiv 

d) Regnskap og informasjon om resultater er pålitelig og nøyaktig 

                                                 
21

 Jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 6.3.8.1 og punkt 2.4. 
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e) At midlene forvaltes på en forsvarlig måte 

f) Økonomistyringen er organisert forsvarlig og utføres i samsvar med gjeldende 

lover og regler  

g) Misligheter og økonomisk kriminalitet forebygges og avdekkes 

 

Tiltakene skal bidra til å sikre korrekt: 

a) Registrering av faste data 

b) Søknadsbehandling 

c) Registrering av gitte tilsagn om tilskudd 

d) Utbetaling av tilskudd til rett mottaker til rett tid 

e) Registrering i regnskapet. 

f) Behandling av dokumentasjon fra tilskuddsmottaker 

 

For å kunne utøve den nødvendige internkontrollen skal det rettes fokus mot følgende: 

a) Ledelsens og tilsattes kompetanse og holdninger til resultatoppfølgning og 

kontroll 

b) Identifisering av risikofaktorer som kan medvirke til at virkemidlenes mål ikke 

nås, og korrigerende tiltak som med rimelighet kan redusere sannsynligheten 

for manglende måloppnåelse. 

c) Sikring av kvaliteten av den interne styringen, herunder forsvarlig arbeidsdeling 

og effektivitet i arbeidsprosessene. 

d) Informasjonsrutiner som sikrer at relevant informasjon av betydning for 

måloppnåelse kommuniseres på en effektiv måte. 

e) Rutiner for behandling og lagring av vesentlig informasjon som sikrer 

konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.  

 

Relevant veiledning/lenke: 

- Reglementet og bestemmelser for økonomistyring i Staten 

- Resultatmåling. Mål- og resultatstyring i staten 

- Regionalforvaltning 
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7. TILSKUDD OG EØS AVTALENS REGLER OM OFFENTLIG STØTTE  

7.1 Generelt  

Alle tilskuddsforvaltere skal:  

1. Foreta en konkret vurdering av om  reglene om offentlig støtte får anvendelse på 

tilskuddet før det fattes vedtak om tildeling. 

2. Dersom reglene om offentlig støtte får anvendelse skal tilskuddet tildeles  i 

samsvar med en av unntaksbestemmelsene som følger av reglene om offentlig 

støtte.  

7.2 Hva er offentlig støtte?  

Det er seks vilkår som må være oppfylt for at reglene om offentlig støtte i EØS-avtalen 

artikkel 61 (1) får anvendelse og tilskuddet må tildeles i henhold til en av 

unntaksbestemmelsene som følger av EØS-avtalen. 

1. Støtten må innebære en økonomisk fordel for mottakeren
22

 

2. Støtten må være gitt av staten eller av offentlige midler
23

 

3. Støtten må begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer eller 

tjenester (selektivitet) 

4. Støttemottaker må være et foretak som driver økonomisk aktivitet.   

5. Støtten må vri konkurransen eller true med å vri konkurransen 

6. Støtten må være egnet til å påvirke samhandelen mellom EØS-landene 

 

Ved tildeling av tilskudd vil vilkårene 1-3 og 5-6 som hovedregel være oppfylt.  

Det relevante for den videre vurderingen er hvorvidt tilskuddet skal finansiere et tiltak 

eller et prosjekt som er å anse som økonomisk aktivitet jf. punkt 4. 

 

Spørsmålet om et foretak driver økonomisk aktivitet, er uavhengig av enhetens 

juridiske status og hvordan enhetens virksomhet finansieres. Både offentlige enheter 

og virksomheter, ideelle organisasjoner, idrettsklubber osv. kan anses å utgjøre et 

foretak, helt uavhengig av deres organisasjonsform. Det avgjørende er hvilken aktivitet 

(funksjon) som utøves, ikke hva slags betegnelse virksomheten er gitt som sådan. 

Med økonomisk aktivitet menes en virksomhet som består i å tilby varer og/eller 

tjenester i et marked.24 Det er imidlertid ikke avgjørende for vurderingen om aktiviteten 

er kommersiell, dvs. om den er drevet med profitt for øyet.  

 

Grensedragningen mellom økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet kan være 

                                                 
22

 Tilskudd er offentlig støtte og omfatter en hver økonomisk fordel og/eller fritak for økonomisk byrde, som 

begunstiger bestemte foretak eller bransjer. Også ytelser på vanlige kommersielle vilkår kan omfattes, f.eks. lån 

til markedsrente, dersom mottakeren har en så svak økonomisk stilling at han ikke ville oppnådd en slik ytelse i 

det vanlige markedet. 
23

 Enhver støtte som tildeles i henhold til retningslinjene er å anse som ”offentlige midler”. Uavhengig av om 

støtten tildeles av kommuner, fylkeskommuner, de nasjonale virkemiddelaktørene eller via ikke-offentlig heleide 

virksomheter. Det avgjørende er om støtten fra de offentlige midler er mottatt som resultat av en adferd som kan 

tilskrives det offentlige, jf. sak C-305/89, Italia mot Kommisjonen, 
24

 For eksempel Case C-35/96 Commission v Italy, premiss 36. 
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vanskelig. Dersom mottaker tilbyr en vare eller tjeneste mot vederlag i 

konkurranse.med andre tilbydere vil mottaker som regel anses å drive økonomisk 

aktivitet. 

 

7.3 Om offentlig støtte 

Dersom statsstøtteregelverket får anvendelse må den ansvarlige tilskuddsforvalter 

vurdere konkret om støtten kan tildeles i medhold av unntaksreglene EØS-avtalen 

fastsetter.25   

 

Relevante lenker: 

       Generell innføring i reglene om offentlig støtte  

       Veileder; EØS-avtalens regler om offentlig støtte  

       Lov om offentlig støtte 

 

I det følgende blir det redegjort for de mest relevante unntaksbestemmelsene. 

 

7.4 Bagatellmessig støtte 

Bagatellmessig26 støtte kan tildeles hver enkelt virksomhet med inntil 200 000 euro 

over en periode på tre regnskapsår.27 Det kan bare gis bagatellmessig støtte dersom det 

er mulig å omregne støtten til brutto tilskudd.28  

 

Lenke: 

- Bagatellmessig støtte  

 

7.4.1 Prosedyrekrav ved tildeling av bagatellmessig støtte 

Ved tildeling av tilskudd som utgjør bagatellmessig støtte, må tilskuddsforvalteren 

skriftlig i tildelingsbrevet: 

1. Informere mottakeren om det vedtatte støttebeløpet 

2. Opplyse om at det utgjør bagatellmessig støtte med henvisning til forordningen 

for bagatellmessig støtte, med full referanse til forordningens tittel og 

publiseringsdato i EU-tidende.29 

3. Be om en skriftlig erklæring fra støttemottaker om all annen bagatellmessig 

støtte foretaket har mottatt inneværende året og de to foregående regnskapsår.  

 

                                                 
25

 Jf. EØS-avtalen artikkel 61 (1) første setning.  
26

 Bagatellmessig støtte anses ikke å påvirke ikke samhandelen og/eller truer med å vri konkurransen og er 

følgelig ikke å anse som offentlig støtte. 
27

 Den relevante treårsperioden er ”flytende”. Det innebærer at for hver tildeling av bagatellmessig støtte må det 

tas hensyn til støtte tildelt i de to foregående kalenderårene samt inneværende år.  
28

 Kompliserte støtteordninger hvor det ikke er mulig å beregne støttebeløpet på forhånd kan ikke gis som 

bagatellmessig støtte.  
29

 Jf. COMMISSION REGULATION (EU) No 1407/2013 of 18 December 2013.  
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Før støtten utbetales skal forvalteren beregne at støtten ikke vil medføre at den 

samlede mottatte bagatellmessige støtten siste år samt de to foregående år overskrider 

beløpsgrensen for bagatellmessig støtte på 200 000 euro.  

  

Tilskuddsforvalteren skal lagre denne informasjonen i ti år og ved anmodning kunne gi 

den nødvendige informasjonen til ESA innen 20 arbeidsdager. 

Tilskudd som gis som bagatellmessig støtte skal ikke meldes til ESA.  

 

7.4.2 Kumulasjon 

Det er ikke adgang til å tildele bagatellmessig støtte utover de maksimale støttesatsene 

som følger av enten øvrige gruppeunntak eller andre godkjennelsesvedtak fra ESA. 

Dersom den maksimale støtteintensiteten ikke er utnyttet, kan det tildeles støtte inntil 

taket i gruppeunntaket eller ESAs vedtak er oppnådd. Støtte som er gitt under 

godkjente ordninger eller andre gruppeunntak skal ikke tas med i beregningen av om 

taket i reglene om bagatellmessig støtte er nådd.  

7.4.3 Beregning av beløpsgrense 

Dersom støtten gis på en annen måte enn ved kontanttilskudd skal støttens verdi 

omregnes til verdien i brutto kontanttilskudd.  

Dersom støtten utbetales i flere rater, skal støtten diskonteres30 til sin verdi på det 

tidspunktet støtten blir gitt. Det er ESAs referanserente som skal benyttes ved 

diskontering.  

 

Lenke til: 

- ESAs referanserente 

7.4.4 Lån som bagatellmessig støtte  

Lån kan gis som bagatellmessig støtte dersom tilskuddsekvivalenten er beregnet med 

grunnlag i gjeldende markedsrente på det tidspunktet støtten tildeles. Avviket fra 

markedsrenten utgjør støtteelementet. 

7.5 Det generelle gruppeunntaket 

Det generelle gruppeunntaket (GBER) er en forskrift som fastsetter detaljerte regler for 

når visse typer offentlig støtte anses forenlig med EØS-avtalen.  

GEBR omfatter forskjellige typer støtte, herunder:  

1. Regionalstøtte 

2. Støtte til små og mellomstore bedrifter (SMBer) 

3. Støtte i form av risikokapital til små og mellomstore bedrifter 

4. Støtte til forskning, utvikling og innovasjon  

5. Opplæringsstøtte  

                                                 
30

 Å diskontere menes her å omregne en eller flere betalingers verdi til et annet tidspunkt enn 

betalingstidspunktet, for å beregne nåverdien av støtten/tilskuddet.  
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6. Støtte til vanskeligstilte arbeidstakere og for arbeidstakere med nedsatt 

funksjonsevne 

7. Støtte til miljøvern  

8. Støtte for å reparere og utbedre skader forårsaket av naturkatastrofer 

9. Støtte til transport for beboere i avsidesliggende regioner 

10. Støtte til bredbåndsinfrastruktur  

11. Støtte til kultur og kulturarv bevaring 

12. Støtte til sport- og multifunksjonell infrastruktur 

13. Støtte til lokal infrastruktur 

7.5.1 Meldeplikt ved bruk av gruppeunntak 

Offentlig støtte som oppfyller vilkårene gruppeunntaket fastsetter skal meldes til EFTAs 

Overvåkingsorgan (ESA) senest 20 dager etter at støtten er tildelt. Forvalteren som 

tildeler støtten har ansvar31 for at støtten meldes. Dette gjøres ved å sende et 

elektronisk skjema samt en kort beskrivelse av tiltaket på engelsk til Nærings- og 

fiskeridepartementet, som vil videresende meldingen til ESA.32 

Relevante lenker: 

- Om gruppeunntak  

- Gruppeunntaket på engelsk 

- Skjema for forenklet melding av gruppeunntak   

 

7.6 Støtte til tjenester av allmenn økonomisk betydning  

Tjenester av allmenn økonomisk33 (SGEI)34 betydning omfatter visse økonomiske 

tjenester som myndighetene anser som særlig viktige for innbyggerne og som ikke vil 

bli levert på en tilfredsstillende måte av markedet alene. For å kunne tilby slike 

tjenester, kan myndighetene pålegge foretak visse forpliktelser mot økonomisk 

kompensasjon. 

Dersom bidraget fra det offentlige til ytelsen av tjenester av allmenn økonomisk 

betydning ikke overstiger kostnadene ved produksjonen, foreligger det ikke offentlig 

støtte. Dette forutsetter at følgende fire kriterier er oppfylte:35 

                                                 
31

 EFTAs overvåkingsorgan foretar ingen kontroll av om den aktuelle støtten oppfyller vilkårene i 

gruppeunntaket. Det er derfor viktig at støttegiver sjekker at et støttetiltak i realiteten faller inn under et aktuelt 

gruppeunntak og at skjemaet er korrekt utfylt. 
32

 Nærings- og fiskeridepartementet er ansvarlig for å koordinere den årlige rapporteringen på tildelt støtte under 

gruppeunntakene til ESA.  
33

 Definisjonen av tjenester av allmenn økonomisk betydning er ikke legaldefinert. I utgangspunktet er det opptil 

det offentlige selv å definere hva en slik tjeneste er. ESA og EFTA-domstolen vil kun gripe inn dersom 

forvalteren foretar en åpenbar feiltolkning eller misbruker begrepet.   
34

 Services of General Economic Interest. 
35

 Jf Altmark-dommen, C-280/00 av 23. juli 2000 
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1. Foretaket må være pålagt å utføre en tjeneste av allmenn økonomisk betydning, 

og disse forpliktelsene må være klart definerte. 

2. Kriteriene for beregningen av kompensasjonen må være fastlagt på forhånd på 

en objektiv og gjennomsiktig måte. 

3. Kompensasjonen må ikke overstige de nødvendige utgiftene til oppfyllelsen av 

forpliktelsen. 

4. Kompensasjonens størrelse må bestemmes enten etter en offentlig 

anbudsprosedyre eller på grunnlag av en analyse av omkostningene som et 

typisk veldrevet foretak vil ha. 

 

Dersom kriteriene over ikke er oppfylte, kan det ytes offentlig støtte til noen typer 

tjenester av allmenn økonomisk betydning i tråd med Kommisjonsvedtaket om 

tjenester av allmenn økonomisk betydning av 20. desember 2011.36 Følgende vilkår må 

være oppfylt: 

1. Virksomheten må være gitt oppdraget og forpliktelsene må være tydelig 

definert. 

2. Beregningen av kompensasjonen må være fastsatt på forhånd på en objektiv og 

åpen måte. 

3. Kompensasjonen kan ikke overstige kostnadene ved utførelsen av tjenesten. 

Støtte til tjenester av allmenn økonomisk betydning skal ikke meldes til ESA. Den 

årlige kompensasjonen kan ikke overstige 15 millioner euro. Det finnes imidlertid en 

mulighet til å overstige denne beløpsgrensen for visse typer tjenester. 

Relevante lenker: 

- Kommisjonsvedtaket om støtte til tjenester av allmenn økonomisk betydning 

- Tjenester av allmennøkonomisk betydning  

- Kommisjonens uttalelser om SGEI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 Commission Decision of 20 December 2011 on the application of Article 106(2) of the Treaty on the 

Functioning of the European Union to State aid in the form of public service compensation granted to certain 

undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest (notified under document 

C(2011) 9380) 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/125 

Saksbehandler: Geir Fjellberg 

Dato: 09.10.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Politisk behandling Hovedplan vann Dyrøy kommune 2018 - 2022 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 28/18 06.11.2018 
Kommunestyret 80/18 18.12.2018 

 

Vedlegg 
1 Hovedplan vann 
2 Høring av Hovedplan vann Dyrøy kommune 2018 - 2022 
3 Hovedplan vann Dyrøy kommune. REDIGERT 25.01.2018 
4 Uttalelse til hovedplan vann Dyrøy kommune, 2018-2022 
5 Uttalelse - Høring av hovedplan vann - Dyrøy kommune 2018-2022 
6 Uttalelse til høring av hovedplan for vann 
7 18_98368-2Uttalelse til høring - Hovedplan vann - Dyrøy kommune 2018 - 2022 

 

Saksopplysninger 
Hovedplan vann 2018-2022 er utarbeidet for Dyrøy kommune av Sweco Norge AS og behandlet 
i PNU sak 10/18.møte 22.03.2018 der PNU har vedtatt at planen skal sendes/legges ut til høring. 
 
Innen høringsfristens utløp 13.06.2018 er det innkommet 4 høringsuttalelser. 
 
Det er innkommet 4 høringsuttalelser fra følgende:  
 
Mattilsynet 
Troms Fylkeskommune  
Fylkesmannen 
Statens vegvesen 
 
Samtlige uttalelser er positive til den foreliggende planen 
 
Utover ovennevnte er det ikke registrert andre uttalelser eller merknader til planen. 
 
Vedlagt følger saksdokumentet Hovedplan vann 2018 – 2022 slik denne ble lagt fram for 
behandling i PNU og vedtaket derfra.  Vider følger vedlagt høringsuttalelsene fra ovennevnte 
parter.  
 

Administrasjonens vurdering 
Hovedplan vann 2018 -2022 gir oversikt over status for drikkevannsforsyningen i Dyrøy 
kommune med planlagte framtidige utbyggingstiltak.    
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Rådmannen tilrår at PNU vedtar Hovedplan vann 2018-2022 
Planen ekspederes videre for endelig vedtaksbehandling i kommunestyret 
 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Rådmannen tilrår at PNU vedtar Hovedplan vann 2018-2022 
Planen ekspederes videre for endelig vedtaksbehandling i kommunestyret 
 
 
 
Politisk behandling Hovedplan vann Dyrøy kommune 2018 - 2022 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 06.11.2018:  
 
 
 
Forslag til vedtak Terje Johansen, AP: 
Kommunestyret vedtar Hovedplan vann 2018-2022. 
Enst.  
  
  
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 06.11.2018  
 
Kommunestyret vedtar Hovedplan vann 2018-2022. 
 
 
 

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

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/125 

Saksbehandler: Geir Fjellberg 

Dato: 24.01.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

Hovedplan vann Dyrøy kommune 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 10/18 22.03.2018 
   

 

Vedlegg 
1 Hovedplan vann Dyrøy kommune. REDIGERT 25.01.2018 
  

 

Saksopplysninger 
Kommunedelplan – Hovedplan vann 2018-2022 er en ny kommunedelplan for Dyrøy kommune. 
Planen skal behandles som en kommunedelplan etter plan- og bygningsloven § 11-1. 

Hensikten med hovedplan vann er å ha en ny gjennomgang av vannforsyningen for hele 
kommunen. Planen skal ta for seg nødvendige tiltak for å sørge for at vannforsyningen oppfyller 
kravene i drikkevannsforskriften.  

Behovet for utskifting av eksisterende ledninger og utvidelse av vannverket til nye områder skal 
også belyses. Det samme gjelder forvaltning, drift og vedlikehold samt organiseringen av 
vannforsyningssektoren.  

Planen skal være et verktøy for enhet teknisk i kommunen, slik at enhetens arbeid kan legges opp 
ut fra en langsiktig strategi. Overordnet målsetning i kommunedelplanen er som følger: 

 I Dyrøy  kommune skal vannforsyningen tilfredsstille befolkningens og næringslivets behov for 
godt vann og nok vann og oppfylle krav i de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. 

De prioriterte tiltakene i planperioden 2018-2022 går frem av handlingsprogrammet. 
Handlingsprogrammet gir oversikt over alle investeringer -  fysiske tiltak, plantiltak og 
forvaltning-drifts- og vedlikeholdstiltak -  i planperioden. 

Staten har strenge krav til grunnlaget for å yte økonomisk tilskudd til utbygginger av 
vannforsyningsanlegg. En vedtatt hovedplan for vannforsyning er en forutsetning for å oppnå 
eventuelle tilskudd. Dyrøy kommune skal i handlingsperioden 2018-2022 fastsette vannavgiften 
slik at dekningsprosenten er 100 % i forhold til avgiftsgrunnlaget.  

Forslaget til Kommunedelplan- Hovedplan vann for Dyrøy kommune skal sendes til berørte 
myndigheter og legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. Planen, med eventuelle 
korrigeringer og merknadsbehandling, vil deretter bli lagt frem for endelig politisk behandling og 
vedtak i kommuneastyret. 

Planen er utarbeidet av Sweco Norge AS, region Narvik på vegne av Dyrøy kommune. 
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Faktadel 

Dyrøy vannverk som er 100 % kommunalt eid tilfredsstiller i dag kravene i drikkevanns-
forskriften.  Utbyggingen og oppgraderinger som er utført de siste 6 år er gjort med bakgrunn i 
plangodkjenning fra Mattilsynet fra 2011.( brev fra Mattilsynet, datert 26.08.2011). For de 
øvrige små privateide vannverkene, Kastnes vannverk og Faksfjord vannverk foreligger det 
ingen plangodkjenning i henhold til drikkevannsforskriften ( §18). .  

Vannforsyningssektoren er regulert av en rekke lover og forskrifter. Hovedstrategien er å 
tilfredsstille kravene i gjeldende drikkevannsforskrift og øvrige lover/forskrifter som kan gjøres 
gjeldende innen området.  
For å nå målene må det settes av tilstrekkelige økonomiske midler og personellressurser. Med 
bakgrunn i dette er følgende hovedpunkter grunnlaget for en videre strategi for vannforsyningen 
i Dyrøy: 

 Beholde dagens struktur for vannverket. 
 Beholde dagens vannkilde 
 Opprettholde en organisering med støttesystemer, som sikrer at drikkevannsforskriftens 

krav overholdes 
 

 
I hovedplanen er det definert flere delmål som skal nås innenfor planperioden 2018-2022. 
Delmålene er delt inn i følgende hovedområder: 
 

 Nok vann 
 Godt vann 
 Sikker vannforsyning 
 Effektiv vannforsyning 

 
 

Forslag til handlingsplan er et tiltak for å nå målsettingene for vannforsyningen i kommunen. 
Tiltakene er vurdert og prioritert etter kriterier som vannkvalitet, sikkerhet, drift, kapasitet og 
utvidelse av forsyningsområdene.  
Handlingsplanen omfatter det kommunale vannverket, Dyrøy vannverk. Det er ikke avsatt midler 
for å overta og ruste opp private vannverk. 
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Tabellen nedenfor viser prioritert utbyggingsplan for kommunen med fordeling av kostnader 
over planperioden frem til og med 2022.  

 
Tabell 11.1: Plantiltak, investeringstiltak og driftstiltak i planperioden 2018 – 2022 (eks.avgift.).  
Prior
. Tiltak År Kostnader 

1 
Oppgradering ledningsnett i sentrumsområde. 
Saneringstiltak. 

 
2018  2 000 000,- 

2 
Lekkasjeutbedringer.  Lekkasjesøk og utbedring på eksist. 
ledningsnett.  Sanering gamle ledningsstrekk. 

 
2018 2 000 000,- 

3 SD anlegg.  Sluttføring av utbyggingen 2018 300 000,-  

4 
Utarbeidelse av sikkerhets- og beredskapsplan.  Inkl. ROS 
analyse  

 
2018 60 000,- 

5 Oppgradering av Internkontroll - Håndbok 
 

2018 60 000,- 

6 
Simulering av brannvannskapasitet ved hjelp av EDB 
program 

 
2018 60 000,- 

7 Kurs / opplæring av vannverksoperatører 
 

2018 50 000,- 
8 Etablering av nødvannsanlegg 2018  Ikke beregnet 

9 Kurs / opplæring av vannverksoperatører 
 

2019 50 000,- 

10 
Oppgradering av ledningsstrekk fra Brøstad kirke og til 
Brøstad sentrum 2019 2 000 000,- 

11 
12 

Lekkaseutbedringer. Lekkasjesøk og utbedringer på eksist. 
ledningsnett.  Sanering av gamle lendingstrekk 

 
2019 2 500 000,- 

13 Vannforsyning Øvre Espenes 
 

2019 2 300 000,- 

14 Vannforsyning til Betholmen 
 

2019 1 600 000,- 

15 Kurs/ opplæring av vannverksoperatører 
 

2020 50 000,- 

16 
Lekkaseutbedringer. Lekkasjesøk og utbedringer på eksist. 
ledningsnett.  Sanering av gamle lendingstrekk 

 
2020 2 500 000,- 

17 Vannforsyning Mikkelbostad ( Dyrøya ) Nytt anlegg 
 

2020 5 000 000,- 

18 Kurs/ opplæring av vannverksoperatører 
 

2021 50 000,- 

19 
Lekkaseutbedringer. Lekkasjesøk og utbedringer på eksist. 
ledningsnett.  Sanering av gamle lendingstrekk 

 
2021 3 000 000,- 

20 Sammenkobling til Kastnes vannverk 
 

2021 2 000 000,- 

21 
Lekkaseutbedringer. Lekkasjesøk og utbedringer på eksist. 
ledningsnett.  Sanering av gamle lendingstrekk 

 
2022 3 500 000,- 

22 Sammenkobling til Faksfjord vannverk 
 

2022 Ikke beregnet 
 Sum investeringer I planperioden 2018 - 2022  27 480 000,- 
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Kommunale avgifter 

Avgiftsnivået må gjenspeile planleggingskostnader, investeringskostnadene og driftskostnadene 
over tid. I oppstillingen under viser en årlig inndekning og økning av gebyrnivå samme år som 
investeringer foretas.  

 

Element / år 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Investeringer  4 530 000 8 450 000 7 550 000 5 050 000 3 500 000 

Driftskostnader 

 
Kalkulatoriske 
rentekostnader 
 

Avskrivninger 

1 605 994 

 

673 000 

 

1 003 000 

1 600 000 

 

 748 000 

 

 1 115 000 

1 600 000 

 

855 000 

 

1 228 000 

1 600 000 

 

988 000 

 

1 439 000 

1 600 000 

 

1 084 000 

 

 1650 000 

1 600 000 

 

1 135 000 

 

1 777 000 

Antall abonnenter     

Boliger 

Fritidsboliger 

 

365 

187 

 

365 

187 

 

373 

196 

 

375 

202 

 

400 

210 

 

410 

220 

Tilknytningsavgift 8 152,00      

Årsavgift bolig   4 919,40 5 189,50 5 516,40 6 029,45 6 487,60 6 753,60 

       

Årsavgift fritidshus / 
hytte 

4 919,40 5 189,50 5 516,40 6 029,45 6 487,60 6 753,60 

Dekningsgrad av 
gebyrer 

      

Tabell 1. Avgiftsnivå 2017-2022 

 
Kostnadskalkylene i planen er basert på kostnadsnivået for høsten 2017. Det presiseres at 
kostnadsoverslag i hovedplansammenheng baserer seg på enhetspriser og har erfaringsmessig et 
usikkerhetsnivå på ± 30-40 % av faktisk utbyggingskostnad. Kostnadene er eksklusive avgifter, 
byggelånsrente og grunnerverv. 

Investeringstiltakene finansieres ved egenkapital, låneopptak og statstilskudd. Det forutsettes at 
vannforsyningen er selvfinansierende. Det vil si at abonnentene skal dekke kostnadene for å 
levere vann med tilfredsstillende mengde, sikkerhet og kvalitet. På denne måten vil vanngebyret 
gjenspeile de faktiske kostnader som er knyttet til vannsektoren.  

Et viktig prinsipp er at investeringer skal dekkes gjennom økte vannavgifter. På denne måten vil 
investeringer for sektoren ikke ha innvirkning på øvrige låneopptak i kommunen. Utenom 
avgiftsgrunnlaget kan det i enkelte tilfeller kreves refusjon ut over hva som kreves ved salg av 
tomter i boligfelt. Dette er for så vidt usikre inntekter at en ikke tillegger dette vekt i en 
overordnet gjennomgang av økonomien på sektoren. 

 

Samråd og medvirkningsprosess 

231



Planoppstart vil bli annonsert på hjemmesida til Dyrøy kommune og i dagspressen Troms 
Folkeblad /Nordlys. I tillegg tilskrives myndigheter. Invitasjon til medvirkning i planarbeidet jfr. 
plan- og bygningsloven § 11-12 overholdes således.  
 
 
 
 
 
 

Administrasjonens vurdering 
En av kommunens viktigste oppgaver er å besørge for en sikker og tilstrekkelig vannforsyning 
med god kvalitet. For å kunne drive en forsvarlig vannforsyning er det nødvendig med en 
overordnet strategitenkning og et langsiktig planarbeid. 
 
Rådmannen tilrår at planen tas opp til behandling i planutvalget og vedtas utlagt til offentlig 
ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 5-2, 2. ledd. 
 
Vedlegg 
Kommunedelplan – Hovedplan vann m/tilhørende kart 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planutvalget vedtar at Kommunedelplan – Hovedplan vann Dyrøy kommune 2018-2022, datert 
oktober 2017, legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 5-2, 2. ledd. 

Planforslaget og øvrige saksdokumenter sendes på høring til berørte myndigheter for uttalelse. 
Sakens dokumenter legges ut til offentlig ettersyn ved rådhuset / kommunehuset  for Dyrøy 
kommune med høringsfrist på 6 uker. 

Offentlig ettersyn av Kommunedelplanen kunngjøres på hjemmesida til Dyrøy kommune og i 
lokalavisene Troms Folkeblad og Nordlys  

 

Utvalgsleders innstilling: 
Som rådmannens forslag til vedtak 
 

  
  
Terje Johansen Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

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

 

U.off i hht. 
 «MottakerNavn» 

«Adresse» 
«Postnr»  «Poststed» 
 
«Kontakt» 

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

«Ref» 
2018/125 
Geir Fjellberg 
 
 
 
26.04.2018 

 
 

Høring av Hovedplan vann Dyrøy kommune 2018 - 2022 

 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 22.03.2018  
 
Plan- og naturutvalget vedtar at Kommunedelplan – Hovedplan vann Dyrøy kommune 2018-2022, datert 
oktober 2017, legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 5-2, 2.ledd. 
Planforslaget og øvrige saksdokumenter sendes på høring til bebrørte myndigheter for uttalelse. Sakens 
dokumenter legges ut til offentlig ettersyn ved rådhuset / kommunehuset for Dyrøy kommune med 
høringsfrist på 6 uker. 
Offentlig ettersyn av Kommunedelplanen kunngjøres på hjemmesida til Dyrøy kommune og i lokalavisene 
Troms Folkeblad og Nordlys. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Fjellberg 
Enhetsleder teknisk 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

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

 

 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/125 

Saksbehandler: Geir Fjellberg 

Dato: 24.01.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

Hovedplan vann Dyrøy kommune 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 11/18 22.03.2018 

 

Vedlegg 
1 Hovedplan vann Dyrøy kommune. REDIGERT 25.01.2018 
  

 

Saksopplysninger 
Kommunedelplan – Hovedplan vann 2018-2022 er en ny kommunedelplan for Dyrøy kommune. 
Planen skal behandles som en kommunedelplan etter plan- og bygningsloven § 11-1. 

Hensikten med hovedplan vann er å ha en ny gjennomgang av vannforsyningen for hele 
kommunen. Planen skal ta for seg nødvendige tiltak for å sørge for at vannforsyningen oppfyller 
kravene i drikkevannsforskriften.  

Behovet for utskifting av eksisterende ledninger og utvidelse av vannverket til nye områder skal 
også belyses. Det samme gjelder forvaltning, drift og vedlikehold samt organiseringen av 
vannforsyningssektoren.  

Planen skal være et verktøy for enhet teknisk i kommunen, slik at enhetens arbeid kan legges opp 
ut fra en langsiktig strategi. Overordnet målsetning i kommunedelplanen er som følger: 

 I Dyrøy  kommune skal vannforsyningen tilfredsstille befolkningens og næringslivets behov for 
godt vann og nok vann og oppfylle krav i de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. 

De prioriterte tiltakene i planperioden 2018-2022 går frem av handlingsprogrammet. 
Handlingsprogrammet gir oversikt over alle investeringer -  fysiske tiltak, plantiltak og 
forvaltning-drifts- og vedlikeholdstiltak -  i planperioden. 

Staten har strenge krav til grunnlaget for å yte økonomisk tilskudd til utbygginger av 
vannforsyningsanlegg. En vedtatt hovedplan for vannforsyning er en forutsetning for å oppnå 
eventuelle tilskudd. Dyrøy kommune skal i handlingsperioden 2018-2022 fastsette vannavgiften 
slik at dekningsprosenten er 100 % i forhold til avgiftsgrunnlaget.  
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Forslaget til Kommunedelplan- Hovedplan vann for Dyrøy kommune skal sendes til berørte 
myndigheter og legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. Planen, med eventuelle 
korrigeringer og merknadsbehandling, vil deretter bli lagt frem for endelig politisk behandling og 
vedtak i kommuneastyret. 

Planen er utarbeidet av Sweco Norge AS, region Narvik på vegne av Dyrøy kommune. 

 

 

 

 

Faktadel 

Dyrøy vannverk som er 100 % kommunalt eid tilfredsstiller i dag kravene i drikkevanns-
forskriften.  Utbyggingen og oppgraderinger som er utført de siste 6 år er gjort med bakgrunn i 
plangodkjenning fra Mattilsynet fra 2011.( brev fra Mattilsynet, datert 26.08.2011). For de 
øvrige små privateide vannverkene, Kastnes vannverk og Faksfjord vannverk foreligger det 
ingen plangodkjenning i henhold til drikkevannsforskriften ( §18). .  

Vannforsyningssektoren er regulert av en rekke lover og forskrifter. Hovedstrategien er å 
tilfredsstille kravene i gjeldende drikkevannsforskrift og øvrige lover/forskrifter som kan gjøres 
gjeldende innen området.  
For å nå målene må det settes av tilstrekkelige økonomiske midler og personellressurser. Med 
bakgrunn i dette er følgende hovedpunkter grunnlaget for en videre strategi for vannforsyningen 
i Dyrøy: 

 Beholde dagens struktur for vannverket. 
 Beholde dagens vannkilde 
 Opprettholde en organisering med støttesystemer, som sikrer at drikkevannsforskriftens 

krav overholdes 
 

 
I hovedplanen er det definert flere delmål som skal nås innenfor planperioden 2018-2022. 
Delmålene er delt inn i følgende hovedområder: 
 

 Nok vann 
 Godt vann 
 Sikker vannforsyning 
 Effektiv vannforsyning 

 
 

Forslag til handlingsplan er et tiltak for å nå målsettingene for vannforsyningen i kommunen. 
Tiltakene er vurdert og prioritert etter kriterier som vannkvalitet, sikkerhet, drift, kapasitet og 
utvidelse av forsyningsområdene.  
Handlingsplanen omfatter det kommunale vannverket, Dyrøy vannverk. Det er ikke avsatt midler 
for å overta og ruste opp private vannverk. 
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Tabellen nedenfor viser prioritert utbyggingsplan for kommunen med fordeling av kostnader 
over planperioden frem til og med 2022.  

 
Tabell 11.1: Plantiltak, investeringstiltak og driftstiltak i planperioden 2018 – 2022 (eks.avgift.).  
Prior
. Tiltak År Kostnader 

1 
Oppgradering ledningsnett i sentrumsområde. 
Saneringstiltak. 

 
2018  2 000 000,- 

2 
Lekkasjeutbedringer.  Lekkasjesøk og utbedring på eksist. 
ledningsnett.  Sanering gamle ledningsstrekk. 

 
2018 2 000 000,- 

3 SD anlegg.  Sluttføring av utbyggingen 2018 300 000,-  

4 
Utarbeidelse av sikkerhets- og beredskapsplan.  Inkl. ROS 
analyse  

 
2018 60 000,- 

5 Oppgradering av Internkontroll - Håndbok 
 

2018 60 000,- 

6 
Simulering av brannvannskapasitet ved hjelp av EDB 
program 

 
2018 60 000,- 

7 Kurs / opplæring av vannverksoperatører 
 

2018 50 000,- 
8 Etablering av nødvannsanlegg 2018  Ikke beregnet 

9 Kurs / opplæring av vannverksoperatører 
 

2019 50 000,- 

10 
Oppgradering av ledningsstrekk fra Brøstad kirke og til 
Brøstad sentrum 2019 2 000 000,- 

11 
12 

Lekkaseutbedringer. Lekkasjesøk og utbedringer på eksist. 
ledningsnett.  Sanering av gamle lendingstrekk 

 
2019 2 500 000,- 

13 Vannforsyning Øvre Espenes 
 

2019 2 300 000,- 

14 Vannforsyning til Betholmen 
 

2019 1 600 000,- 

15 Kurs/ opplæring av vannverksoperatører 
 

2020 50 000,- 

16 
Lekkaseutbedringer. Lekkasjesøk og utbedringer på eksist. 
ledningsnett.  Sanering av gamle lendingstrekk 

 
2020 2 500 000,- 

17 Vannforsyning Mikkelbostad ( Dyrøya ) Nytt anlegg 
 

2020 5 000 000,- 

18 Kurs/ opplæring av vannverksoperatører 
 

2021 50 000,- 

19 
Lekkaseutbedringer. Lekkasjesøk og utbedringer på eksist. 
ledningsnett.  Sanering av gamle lendingstrekk 

 
2021 3 000 000,- 
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20 Sammenkobling til Kastnes vannverk 
 

2021 2 000 000,- 

21 
Lekkaseutbedringer. Lekkasjesøk og utbedringer på eksist. 
ledningsnett.  Sanering av gamle lendingstrekk 

 
2022 3 500 000,- 

22 Sammenkobling til Faksfjord vannverk 
 

2022 Ikke beregnet 
 Sum investeringer I planperioden 2018 - 2022  27 480 000,- 

 

 

Kommunale avgifter 

Avgiftsnivået må gjenspeile planleggingskostnader, investeringskostnadene og driftskostnadene 
over tid. I oppstillingen under viser en årlig inndekning og økning av gebyrnivå samme år som 
investeringer foretas.  

 

Element / år 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Investeringer  4 530 000 8 450 000 7 550 000 5 050 000 3 500 000 

Driftskostnader 

 
Kalkulatoriske 
rentekostnader 
 

Avskrivninger 

1 605 994 

 

673 000 

 

1 003 000 

1 600 000 

 

 748 000 

 

 1 115 000 

1 600 000 

 

855 000 

 

1 228 000 

1 600 000 

 

988 000 

 

1 439 000 

1 600 000 

 

1 084 000 

 

 1650 000 

1 600 000 

 

1 135 000 

 

1 777 000 

Antall abonnenter     

Boliger 

Fritidsboliger 

 

365 

187 

 

365 

187 

 

373 

196 

 

375 

202 

 

400 

210 

 

410 

220 

Tilknytningsavgift 8 152,00      

Årsavgift bolig   4 919,40 5 189,50 5 516,40 6 029,45 6 487,60 6 753,60 

       

Årsavgift fritidshus / 
hytte 

4 919,40 5 189,50 5 516,40 6 029,45 6 487,60 6 753,60 

Dekningsgrad av 
gebyrer 

      

Tabell 1. Avgiftsnivå 2017-2022 

 
Kostnadskalkylene i planen er basert på kostnadsnivået for høsten 2017. Det presiseres at 
kostnadsoverslag i hovedplansammenheng baserer seg på enhetspriser og har erfaringsmessig et 
usikkerhetsnivå på ± 30-40 % av faktisk utbyggingskostnad. Kostnadene er eksklusive avgifter, 
byggelånsrente og grunnerverv. 

Investeringstiltakene finansieres ved egenkapital, låneopptak og statstilskudd. Det forutsettes at 
vannforsyningen er selvfinansierende. Det vil si at abonnentene skal dekke kostnadene for å 
levere vann med tilfredsstillende mengde, sikkerhet og kvalitet. På denne måten vil vanngebyret 
gjenspeile de faktiske kostnader som er knyttet til vannsektoren.  

237



 
 Side 6 av 6

Et viktig prinsipp er at investeringer skal dekkes gjennom økte vannavgifter. På denne måten vil 
investeringer for sektoren ikke ha innvirkning på øvrige låneopptak i kommunen. Utenom 
avgiftsgrunnlaget kan det i enkelte tilfeller kreves refusjon ut over hva som kreves ved salg av 
tomter i boligfelt. Dette er for så vidt usikre inntekter at en ikke tillegger dette vekt i en 
overordnet gjennomgang av økonomien på sektoren. 

 

Samråd og medvirkningsprosess 

Planoppstart vil bli annonsert på hjemmesida til Dyrøy kommune og i dagspressen Troms 
Folkeblad /Nordlys. I tillegg tilskrives myndigheter. Invitasjon til medvirkning i planarbeidet jfr. 
plan- og bygningsloven § 11-12 overholdes således.  
 
 
 
 
 
 

Administrasjonens vurdering 
En av kommunens viktigste oppgaver er å besørge for en sikker og tilstrekkelig vannforsyning 
med god kvalitet. For å kunne drive en forsvarlig vannforsyning er det nødvendig med en 
overordnet strategitenkning og et langsiktig planarbeid. 
 
Rådmannen tilrår at planen tas opp til behandling i planutvalget og vedtas utlagt til offentlig 
ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 5-2, 2. ledd. 
 
Vedlegg 
Kommunedelplan – Hovedplan vann m/tilhørende kart 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planutvalget vedtar at Kommunedelplan – Hovedplan vann Dyrøy kommune 2018-2022, datert 
oktober 2017, legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 5-2, 2. ledd. 

Planforslaget og øvrige saksdokumenter sendes på høring til berørte myndigheter for uttalelse. 
Sakens dokumenter legges ut til offentlig ettersyn ved rådhuset / kommunehuset  for Dyrøy 
kommune med høringsfrist på 6 uker. 

Offentlig ettersyn av Kommunedelplanen kunngjøres på hjemmesida til Dyrøy kommune og i 
lokalavisene Troms Folkeblad og Nordlys  

 

Utvalgsleders innstilling: 
Som rådmannens forslag til vedtak 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planutvalget vedtar at Kommunedelplan – Hovedplan vann Dyrøy kommune 2018-2022, datert 
oktober 2017, legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 5-2, 2. ledd. 
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Planforslaget og øvrige saksdokumenter sendes på høring til berørte myndigheter for uttalelse. 
Sakens dokumenter legges ut til offentlig ettersyn ved rådhuset / kommunehuset  for Dyrøy 
kommune med høringsfrist på 6 uker. 

Offentlig ettersyn av Kommunedelplanen kunngjøres på hjemmesida til Dyrøy kommune og i 
lokalavisene Troms Folkeblad og Nordlys  

 

Utvalgsleders innstilling: 
Som rådmannens forslag til vedtak 
 
Hovedplan vann 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 22.03.2018:  
 
 
 
Utvalgsleder la fram følgende forslag til vedtak: 
  
Plan- og naturutvalget vedtar at Kommunedelplan – Hovedplan vann Dyrøy kommune 2018-2022, datert 
oktober 2017, legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 5-2, 2.ledd. 
Planforslaget og øvrige saksdokumenter sendes på høring til bebrørte myndigheter for uttalelse. Sakens 
dokumenter legges ut til offentlig ettersyn ved rådhuset / kommunehuset for Dyrøy kommune med 
høringsfrist på 6 uker. 
Offentlig ettersyn av Kommunedelplanen kunngjøres på hjemmesida til Dyrøy kommune og i lokalavisene 
Troms Folkeblad og Nordlys. 
  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 22.03.2018  
 
Plan- og naturutvalget vedtar at Kommunedelplan – Hovedplan vann Dyrøy kommune 2018-2022, datert 
oktober 2017, legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 5-2, 2.ledd. 
Planforslaget og øvrige saksdokumenter sendes på høring til bebrørte myndigheter for uttalelse. Sakens 
dokumenter legges ut til offentlig ettersyn ved rådhuset / kommunehuset for Dyrøy kommune med 
høringsfrist på 6 uker. 
Offentlig ettersyn av Kommunedelplanen kunngjøres på hjemmesida til Dyrøy kommune og i lokalavisene 
Troms Folkeblad og Nordlys. 
 
 
 

  
  
Terje Johansen Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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FORORD 
Hovedplan vann er et redskap for overordnet styring i vannforsyningssektoren. Hovedplanen tar for 
seg eksisterende systemløsning og driftsforhold, og nødvendige utbedringer i planperioden. Planen er 
viktig for kommunens langtidsbudsjett og økonomiplan i planperioden.  

Problemstillingene er knyttet til Dyrøy kommunes overordnede strategi for vannforsyningen i 
planperioden. Hovedplan vann behandles som en kommunedelplan etter Plan og bygningsloven. 
 
Denne hovedplanen skal gjelde for perioden 2018-2022.  
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SAMMENDRAG 
Arbeidet med ny av hovedplan vann er forankret i målsettinger for prosessen. Målene ble definert i 
starten av planarbeidet og har vært retningsgivende for dette arbeidet.  

Hovedmålet er at drikkevannsforsyningen skal tilfredsstille befolkningens og næringslivets behov for 
godt vann og nok vann og oppfylle offentlige krav i de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.  

Hovedmålet er delt inn i delmål, og disse skal være oppnådd innen planperiodens utgang i 2022. Som 
et hjelpemiddel for å oppnå disse målene er det utarbeidet en handlingsplan som fremgår av tabellene 
nedenfor. 

Totalt planlegges for sanering og oppgradering samt nyanlegg ( utvidelser av forsyningsområder ) 
samt driftstiltak  for til sammen kr 27,5 millioner  i perioden fra 2018 og til ut år 2022.  

Optimalisere driften ut fra et økonomisk perspektiv vil være en viktig oppgave for Dyrøy kommune i de 
nærmeste årene. En systematisk registrering av driftsdata vil være en viktig del av internkontroll-
rutinene, og vil være grunnlag for driftsplaner, og planer for fornyelse – og rehabiliteringsarbeid med 
fokus på reduksjon av driftsutgiftene. 
 
Det vil bli lagt stor vekt på tiltak for driftspersonell på vannverket.  Det tenkes her på at disse blir kurset 
for den jobben de skal utføre, og at de til enhver tid er oppdatert på hva deres oppgave består i.   
 
I tillegg må det klarlegges for nødvannsanlegg og etableres nødvannsanlegg tidlig i 
hovedplanperioden.  
 
Tabell 11.1: Plantiltak, investeringstiltak og driftstiltak i planperioden 2018 – 2022 (eks.avgift.).  

Prior. Tiltak År Kostnader 

1 Oppgradering ledningsnett i sentrumsområde. Saneringstiltak. 2018  2 000 000,- 

2 
Lekkasjeutbedringer.  Lekkasjesøk og utbedring på eksist. 
ledningsnett.  Sanering gamle ledningsstrekk. 

 

2018 2 000 000,- 

3 SD anlegg.  Sluttføring av utbyggingen 2018 300 000,-  

4 
Utarbeidelse av sikkerhets- og beredskapsplan.  Inkl. ROS 
analyse  

 

2018 60 000,- 

5 Oppgradering av Internkontroll - Håndbok 2018 60 000,- 

6 Simulering av brannvannskapasitet ved hjelp av EDB program 2018 60 000,- 

7 Kurs / opplæring av vannverksoperatører 2018 50 000,- 

8 Etablering av nødvannsanlegg 2018 Ikke beregnet  

9 Kurs / opplæring av vannverksoperatører 2019 50 000,- 

10 
Oppgradering av ledningsstrekk fra Brøstad kirke og til Brøstad 
sentrum 2019 2 000 000,- 

  

11 
Lekkaseutbedringer. Lekkasjesøk og utbedringer på eksist. 
ledningsnett.  Sanering av gamle lendingstrekk 

 

2019 2 500 000,- 

12 Vannforsyning Øvre Espenes 2019 2 300 000,- 

13 Vannforsyning til Betholmen 2019 1 600 000,- 

14 Kurs/ opplæring av vannverksoperatører 2020 50 000,- 
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15 
Lekkaseutbedringer. Lekkasjesøk og utbedringer på eksist. 
ledningsnett.  Sanering av gamle lendingstrekk 

 

2020 2 500 000,- 

16 Vannforsyning Mikkelbostad ( Dyrøya ) Nytt anlegg 2020 5 000 000,- 

17 Kurs/ opplæring av vannverksoperatører 2021 50 000,- 

18 
Lekkaseutbedringer. Lekkasjesøk og utbedringer på eksist. 
ledningsnett.  Sanering av gamle lendingstrekk 

2021 
3 000 000,- 

19 Sammenkobling til Kastnes vannverk 2021 2 000 000,- 

20 
Lekkaseutbedringer. Lekkasjesøk og utbedringer på eksist. 
ledningsnett.  Sanering av gamle lendingstrekk 

2022 
3 500 000,- 

21 Sammenkobling til Faksfjord vannverk 2022 Ikke beregnet 

 

 

Sum investeringer i planperioden 2018 - 2022 

 

27 480 000,- 

 

Kommunale avgifter 

Avgiftsnivået må gjenspeile planleggingskostnader, investeringskostnadene og driftskostnadene over 
tid. I oppstillingen under viser en årlig inndekning og økning av gebyrnivå samme år som investeringer 
foretas.  

 

Tabell 1. Avgiftsnivå 2017-2022  
 

Element / år 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Sum årskostnader og 
driftskostnader 

1 642 600,-      

Antall abonnenter 
Boliger   
Fritidsboliger 
  

 
365 
187 

     

Tilknytningsavgift 8 152,-      

Årsavgift bolig  4 919,40      

Årsavgift fritidshus / 
hytte 

4 919,40      

Dekningsgrad av 
gebyrer 
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FORKORTELSER OG BEGREPSAVKLARINGER 
 
Drikkevann 
Alle former for vann, som enten ubehandlet eller etter behandling er bestemt til å drikke, matlaging 
eller andre husholdningsformål uansett vannets opprinnelse, og uansett om det leveres gjennom 
distribusjonsnett, fra tankvogn, tankskip eller flasker eller annen emballasje.   

Alle former for vann som er bestemt til bruk i næringsmiddelvirksomheter til produksjon, behandling, 
konservering eller markedsføring av produkter bestemt til konsum, med mindre det er utelukket at 
vannets kvalitet kan påvirke de ferdige næringsmidlenes hygieniske kvalitet 

Hygienisk barriere 
Definisjon: 
Naturlig eller konstruert hindring eller tiltak som fjerner eller inaktiverer sykdomsfremkallende virus, 
bakterier, parasitter eller andre mikroorganismer, eller som fortynner, fjerner eller omdanner kjemiske 
stoffer til et nivå hvor de ikke lenger utgjør en helserisiko.   

Formålet med hygienisk barriere er å hindre at virus, bakterier, parasitter, andre mikroorganismer eller 
kjemiske stoffer finnes i drikkevannet i et antall eller en konsentrasjon som kan innebære en risiko for 
at drikkevannet ikke er helsemessig trygt. En hygienisk barriere kan være naturlig, for eksempel godt 
råvann med få forurensningskilder og dypt inntak.  Det kan også være konstruert for eksempel i form 
av restriksjoner i vanntilsigsområdet eller i form av vannbehandling.  

Forskjellige hygieniske barrierer virker på ulike måter.  De kan virke mot en stor gruppe virus, 
bakterier, parasitter, andre mikroorganismer eller kjemiske stoffer som utgjør en helserisiko, eller de 
kan virke mot noen få spesifikke. Det er viktig å tilpasse de hygieniske barrierene til behovet ved hver 
enkelt råvannskilde.  

Vannforsyningssystem 
Et vannforsyningssystem består av et eller flere av følgende elementer: Vanntilsigsområde, vannkilde, 
vannbehandling, vannbehandlingsanlegg, transportsystem og driftsrutiner.  Vannforsyningssystemet 
omfatter også vannet. Vanntilsigsområde eller vannkilde er ikke alene et vannforsyningssystem. 
Internt fordelingsnett er ikke en del av vannforsyningssystemet. 

Desinfeksjon 
Nedbrytning og uskadeliggjøring av smittestoffer ved hjelp av kjemiske eller fysiske midler. 
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1. INNLEDNING OG PROBLEMSTILLINGER 
Bakgrunn 

Dyrøy kommune fikk i 2011 utført en prosjektrapport / forprosjekt som omhandler oppgraderingstiltak 
av kommunale vannforsyningsanlegg. Dette dokumentet   har vært kommunens redskap til overordnet 
styring og utbygging i vannforsyningssektoren i perioden fra 2011 – 2017.  Tiltaksplanen som inngår i 
ovennevnte dokument er lagt til grunn for utbyggingene i dette tidsrommet.  Det meste av tiltakene er 
gjennomført. Det som nå gjenstår og som fremgår av ovennevnte forprosjekt, er i hovedsak sanering 
av vannkummer og vannledninger samt utvidelse av forsyningen. 
Det alt meste av det eksisterende ledningsnettet er bygget på 70-tallet og lekkasjeproblematikken er 
økende. Under arbeidet med etablering av nytt vannverk for Dyrøy kommune har det vist seg at 
saneringstiltak er nødvendig i langt større omfang enn hva ovennevnte forprosjekt viser.  

Hovedplan vann 2018-2022 skal vedtas som en kommunedelplan for virksomhetsområdet vann i 
henhold til gjeldende Plan og bygningslov § 11-1.  Ved revisjon av kommuneplanen gjelder 
bestemmelser om kommunal planstrategi iht. PBL § 10-1, § 11-12 og § 11-15.     
(Miljøverndepartementet, 2008). 

 

Generelt om kommunens plansystem og hovedplan vann. 

Kommuneplanen er det øverste leddet i det kommunale plansystemet. Kommunens planstrategi skal 
vedtas av kommunestyret første året i hver valgperiode. Det skal utarbeides planprogram for alle 
kommuneplaner. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen, 
opplegg og medvirkning.  (Miljøverndepartementet, 2008 ) 

Hovedplan vann er et temabidrag til kommuneplanen.  Hovedplan vann 2018-2022 for Dyrøy 
kommune vil bli behandlet som en kommunedelplan iht. Plan og bygningsloven  
§11-1. 
 
 
Metodevalg 

Det er i forbindelse med planarbeidet avholdt møter med prosjektansvarlig og ansvarlig driftspersonell.   
Referatene fra disse møtene er benyttet til dokumentasjon av nødvendige opplysninger. Dette gjelder 
både muntlig fremskaffet opplysninger og opplysninger som er dokumentert i form av rapporter. 
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2. RAMMEBETINGELSER, LOVER OG FORSKRIFTER 
Gjeldende lover og forskrifter 

Virksomheter som produserer eller omsetter drikkevann, kildevann og naturlig mineralvann må 
forholde seg til regelverk for næringsmiddelforvaltningen og helseforvaltningen.  Sentrale lover som 
ligger til grunn for forvaltningen på disse områdene er: 

 Lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet  
 (Matloven) 
 Lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenester i kommunene 
 Lov av 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap. 

 

Med utgangspunkt i disse lovene er det laget en forskrift som regulerer den aktuelle vannforsyningen: 

 Forskrift om vannforsyning og drikkevann, siste versjon ikrafttredelse 01.01.2017. 
(Drikkevannsforskriften).  

I tillegg til denne forskriften foreligger også en veileder til Drikkevannsforskriften utarbeidet av 
Mattilsynet.  Siste versjon: August 2017. 
 
 
Drikkevannsforskriften 

Drikkevannsforskriften er det viktigste dokument for vannverkseier. Formålet med forskriften (§1) er å 
« beskytte menneskers helse ved å stille krav om sikker levering av tilstrekkelige mengder 
helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. Forskriften 
gjelder for alle vannforsyningssystem, selv om ikke alle vannverk er godkjenningspliktige. 

Forskriften beskriver og stiller krav til blant annet følgende forhold: 

 Forbud mot forurensing av vannforsyningssystem; vannverkseier plikter også å beskytte 
drikkevannskilder for å hindre fare for forurensning. 

 Grenseverdier; drikkevannet skal ikke inneholde virus, parasitter, andre mikroorganismer eller 
stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en mulig helsefare samt overholde oppgitte 
grenseverdier.  

 Farekartlegging og farehåndtering; vannverkseieren skal identifisere farer og sikre at tiltak 
som forebygger, fjerner eller reduseres farene til et akseptabelt nivå, identifiseres og 
gjennomføres.  

 Internkotroll; vannverkseieren skal etablere internkontroll og sikre at denne følges opp.  
 Kompetanse og opplæring; vannverkseieren skal sikre at vannforsyningssystemet har, eller 

gjennom avtale har tilgang til, nødvendig kompetanse.  
 Leveringssikkerhet; vannverkseieren skal sikre at vannforsyningssystemet er utstyrt og 

dimensjonert samt har driftsplaner og beredskapsplaner for å kunne levere tilstrekkelige 
mengder drikkevann til enhver tid. Vannverkseieren skal også legge til rette for at 
vannforsyningssystemet kan levere nødvann til drikke og personlig hygiene uten bruk av det 
ordinære distribusjonssystemet.  

 Forebyggende sikring; vannverkseieren skal sikre at vannbehandlingsanlegget og alle 
relevante deler av distribusjonssystemet er tilstrekkelig fysisk sikret, og at alle 
styringssystemer er tilstrekkelig sikret mot uautorisert tilgang og bruk.  

 Beredskap; vannverkseieren skal sikre at det gjennomføres nødvendige 
beredskapsforberedelser og utarbeides beredskapsplaner.  

 Beskyttelsestiltak; vannverkseieren skal sikre at drikkevannet beskyttes mot forurensning.  
 Vannbehandling og vannbehandlingskjemikalier 
 Distribusjonssystem og internt fordelingsnett; vannverkseieren skal sikre at 

distribusjonssystemet er i tilfredsstillende stand og driftes på tilfredsstillende måte samt sikre 
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at det utarbeides en plan for hvordan distribusjonssystemet skal vedlikeholdes og fornyes, og 
at denne planen er oppdatert og følges.  

 Registrering; vannverkseieren skal registrere vannforsyningssystemet på skjema fastsatt av 
Mattilsynet. 

 Plangodkjenning; vannforsyningssystem som skal dimensjoneres for å gi produsert vann per 
døgn på minst 10 m3 drikkevann, eller forsyne en eller flere sårbare abonnenter, er 
plangodkjenningspliktig. 

 Minstekrav til råvannsprøver og drikkevannsprøver 
 Opplysningsplikt til abonnentene; vannverkseieren skal straks varsle abonnentene ved avvik i 

fra gjeldende krav til drikkevannet samt gi råd om hvordan abonnentene skal forholde seg. 
Vannverkseieren skal også sikre at abonnentene til enhver tid har tilgang til oppdatert 
informasjon om drikkevannskvaliteten.  

I Drikkevannsforskriften er det satt svært detaljerte krav til hvilken vare som skal leveres. Det er 
understreket at befolkningen skal ha vann av en gitt kvalitet under alle tenkelige forhold. Det er ikke 
akseptert at et større antall abonnenter er uten vann, eller har vann med redusert kvalitet, som følge 
av påregnelige hendelser (eksempelvis ledningsbrudd eller vedlikehold).  

Det er registrert en økende fokusering fra forbruksorganisasjonene når det gjelder vannforsyning. Det 
er grunn til å tro at presset fra forbrukerne vil øke ytterligere, og at vann i nær framtid blir å betrakte 
som en hvilken som helst vare når det gjelder krav og reklamasjoner.  

 

2.1.1. Øvrige direktiver, lover og forskriftet som regulerer vannforsyningen 
Øvrige sentrale veiledere, direktiver, lover og forskrifter som regulerer vannforsyningen er: 

 EU` rammedirektiv for vann. Vanndirektivet. Av 23. oktober 2000.  
 Plan- og bygningsloven. 
 Forurensningsloven av 13. mars 1981, nr. 6 
 Vannressursloven av 24. november 2000, nr. 82. 
 Internkontrollforskriften, sist revidert 21.3.2013, nr. 1127. 
 Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer, T-1344.  SFT, endret ved forskrift av 27. 

september 1996 og 13. juni 2000.   
 Retningslinjer vedr selvkostberegninger, avgiftsgebyr, H-3/2014.  
 Veiledning: Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen, Mattilsynet, mai 2006.  

 
 

Tilskuddsordninger 

For tilskuddsordninger er det mulig å søke fra Statsbudsjettets kap. 551, post 60.  Det er 
Fylkeskommunen som avgjør hvilke vannforsyningsprosjekter som får støtte fra denne ordningen.   
Det kan gis støtte til vannkvalitetsforbedrende tiltak ved eksisterende vannverk (jfr. kap. 552, post 54) 
og til tiltak innen vannforsyningssektoren for næringsutvikling.  Det kan også gis støttet til 
kunnskapsmessig infrastruktur og kompetanseheving, for eksempel nettverksprosjekter der flere 
vannverk i en region deltar.   
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3. MÅL FOR VANNFORSYNINGEN I DYRØY KOMMUNE 
Arbeidet med revisjon av hovedplan vannforsyning er forankret i målsettinger for prosessen.  Målene 
ble definert i starten av planarbeidet og har vært retningsgivende for arbeidet. 

 

Hovedmål 

I Dyrøy kommune skal vannforsyningen tilfredsstille befolkningens - og næringslivets behov for godt 
vann og nok vann og oppfylle offentlige krav i de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. 

Hovedmålet er delt inn i delmål; nok vann, godt vann og sikker og effektiv vannforsyning. Disse 
delmålene skal være oppnådd innen planperiodens utgang i 2022. 
 
 
Delmål 
 
A. NOK VANN 

A.1 
Vannverkene skal dekke normalt husholdningsforbruk for alle innenfor vannverkenes 
forsyningsområde. 
 
A.2  
Ved anboringssted for stikkledninger til eksisterende og planlagte bolighus skal ledningsanleggene 
under vanlige driftsforhold ha stedlige vanntrykk mellom 20 og 80 mVs. 
 
A.3  
Vannverket skal forsyne vann til sprinkleranlegg ut fra på forhånd avtalt mengde og trykk.  

A.4  
Hovedmål om leveranse av nok vann til næringslivet kan fravikes der hvor kildekapasiteten eller 
begrensninger i ledningsnettet eller behandlingsanlegget tilsier dette. 
 
A.5  
Det skal ved normal driftssituasjon leveres brannvann 20 l/s ved 2,0 bar til tettbygde 
boligområder og 50 l/s ved 2,0 bar til industriområder, institusjoner og lignende.  
Der vannverket av tekniske eller økonomiske hensyn ikke har slik kapasitet, skal 
tilgjengelig kapasitet opplyses slik at det legges opp til branntekniske løsninger med redusert 
slokkevannsbehov eller slokkevann fra andre kilder. 

A.6  
Jordbruksvanning og hagevanning tillates i den grad vannforsyningssystemene har kapasitet til dette. 
Frosttapping tillates ikke. 
 
A.7  
Alle storforbrukere kan installere vannmåler og betale vanngebyr etter målt forbruk. 
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A. GODT VANN 

B.1  
Det kommunale vannverket skal levere vann som tilfredsstiller kvalitetskravene i 
Drikkevannsforskriften. 

B.2  
Nedbørsfelt for vannkilden skal være sikret i kommuneplanens arealdel som båndleggingsområder, 
slik at det ikke oppstår brukerkonflikter. 
 
B.3  
Nedbørsfeltet for kommunal vannforsyning skal ha utarbeidet klausuleringsbestemmelse for området.  
 
 
B. SIKKER VANNFORSYNING 

C.1  
Kommunens driftsovervåkingssystem skal gi varsel ved betydelige avvik fra normal drift. 
 
C.2  
Det er utarbeidet driftsplaner for Dyrøy vannverk som sikrer levering av tilstrekkelige mengder 
drikkevann under normale forhold.   
 
C.3  
Ved Dyrøy vannverk skal det finnes vanntanker som gir mulighet for å kjøre ut vann til abonnenter 
dersom det av ulike grunner ikke kan leveres vann via vannettet til aktuelt område.  
 
C.4  
Det skal foreligge beredskapsplan og IK-system for vannforsyningen i kommunen. 
 
C.5  
Utbedringer av rørbrudd utføres omgående dersom det berører helseinstitusjoner, skoler/barnehager, 
næringsmiddelbedrifter eller mer enn 250 personer. Utbedring av øvrige rørbrudd påbegynnes utført 
innen 2 timer. 
 
C. EFFEKTIV VANNFORSYNING 

D.1  
Kommunen skal ha en hensiktsmessig organisasjon med nødvendig utstyr for god forvaltning og drift 
av tekniske anlegg. 
 
D.2  
Personellet, både fagarbeidere og ingeniører, skal ha nødvendige kvalifikasjoner for effektiv drift. 
Opplæring og kompetanseheving tillegges stor vekt. 
 
D.4  
Lekkasjevannmengder skal kartlegges, og det skal settes opp mål for reduksjon av vannlekkasjer. 
 
D.5  
Kommunen ønsker å tilby alle innbyggerne kommunal vannforsyning der det ligger til rette for en 
økonomisk forsvarlig utbygging. 
 
D.6  
Det skal til enhver tid gis relevant informasjon om drikkevannskvalitet til mottakere av vann fra 
kommunale vannverk, og informasjon om forhold som kan medføre helsemessig risiko samt vesentlige 
endringer i vannkvaliteten skal gis uoppfordret. 
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Privat vannforsyning 

Kommunen vil være behjelpelig med rådgivningsbistand i forbindelse med oppgradering av private 
vannverk. Kommunen er, med bakgrunn i søknad, villig til å overta private vannverk som er 
godkjenningspliktige og som leverer vann til mer enn 50 personer. Det kan settes nærmere vilkår i 
forbindelse med overtakelsen. Overtakelse skal skje uten vederlag fra kommunens side og under 
forutsetning at kommunale forskrifter for gebyr (for abonnentene) gjøres gjeldende. Overtakelse 
avgjøres av kommunestyret.  

 
 

4. SITUASJONSBESKRIVELSE AV VANNFORSYNINGEN I DYRØY 
KOMMUNE 

 

Generelt om vannforsyningen i Dyrøy kommune 

I Dyrøy kommune er det i dag 3 litt større vannverk. Av disse er ett vannverk kommunalt og forsyner 
de fleste av kommunens innbyggere (ca. 550 abonnenter) inkludert de fleste institusjoner og 
virksomheter. I tillegg til dette er det en rekke små vannverk (brønner/felles brønnanlegg) som 
forsyner fra 1 til 5 hus.  

 

 

Vannverk 
Eierskap 

K= kommunal 

P= Privat 

Eier Personer og 
institusjoner 
som forsynes 

Status 

PG= 
PlanGodkjent 
N= Ikke 
godkjent 

1. Dyrøy vannverk K Dyrøy kommune Ca. 700 person PG 

2. Kastnes vannverk P Andelslag Ca. 120 person N 

3. Faksfjord vannverk P Andelslag Ca. 80 person N 

 

Dyrøy kommunale vannverk 

Generelt 
Dyrøy vannverk forsyner i dag områdene: 
 
- Bjørkebakken 
- Brøstadbotn    
- Espenes 
- Sæter 
- Hundstrand 
-  Dyrøya 
 
Vannbehandlingen består i dag av UV-desinfeksjon og vannglass samt mulighet for klorering. 
Vannverket forsyner vann til ca. 700 innbyggere, samt industri og næringsliv. 
Kommunen har pr. dato 365 abonnenter i boliger og 187 abonnenter i fritidsboliger/hytter. 
I Norge bruker en person ca. 50 kbm vann pr. år, eller omlag 150 - 200 liter pr. døgn. Dyrøy 
kommunes innbyggerantall (tilsluttet det kommunale vannverket) inkludert antall fritidshus/hytter skal 
etter dette ha et totalt vannforbruk på ca. 40 -50 000 kbm pr. år som tilsvarer 130 -140 kbm pr. døgn.  
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Inntak og overføring.  
Vannverkets kilde er Indre Rundfjellvatn som ligger mellom Store og Lille Rundfjell mot grensen til 
Salangen kommune.  
Vanninntaket ligger i Indre Rundfjellvatnet.  Topp vannflate ligger på ca kote 430 (laveste tillatt regulert 
vannstand).  Vanninntaket ligger ca. 15 m under overflatenivået. Fra inntaket ledes vannet til 
vannbehandlingsanlegg ved Bjørkebakken på kote ca 110.  
Mellom inntaket i Indre Rundfjellvatn og vannbehandlingsanlegget i Bjørkebakken er det etablert 3 
trykkreduksjoner. 
Fra vannbehandlingsanlegget leveres vann ut på hovednettet i Bjørkebakkenområdet. Videre føres 
vannet via høydebasseng på Evertmoen før det videreføres til de øvrige forsyningsområder. 
Vannverket har nye sammenhengende hovedoverføringsledninger fra og med inntaket i Indre 
Rundfjellvatn, via Bjørkebakken til gjennomstrømnings-/høydebassenget på Evertmoen og videre via 
Brøstadbotn og over til Dyrøya. Videre er det etablert ny overføringsledning fra Evertmoen og til 
Sæter. 
 
Nedbørsfelt 
For Indre Rundfjellvatn samt nedbørsfeltet for Indre Rundfjellvatn foreligger det 
klausuleringsbestemmelser.   
 

Vannkilden har følgende data for tilsig: 

- Nedbørsfelt     ca. 1,3 km² 

- Årlig tilsig til kilden    ca. 2.0 mill. m³/år 

- Spesifikk avrenning    ca. 48,8 l/(s km²) 

- Alminnelig lavvannføring   ca. 864 m³/døgn 

- Totalt vannuttak i 2017    ca 315.000 m³ (antatt 10  l/s) 

- Totalt vannuttak i % av avrenningen  ca. 16% 

 

Nedbørsfeltet til indre Rundfjellvatn har i forhold til dagens situasjon tilstrekkelig stor avrenning til 
vannet. Det er i dag ingen kapasitetsproblemer i kilden og vil heller ikke bli det i fremtiden. 

Hoveddelen av nedslagsfeltet er snaufjell og skogsterreng. Fjellet omkring stuper for en stor del bratt 
ned mot vannet. Skogsterrenget består i hovedsak av lauvtrær på et relativt tynt vegetasjonsdekke 
over fjell. 

Kildens nedslagsfelt er vurdert til å ha potensiale som «hygienisk barriere» mot bakteriologiske 
patogener.  

Området benyttes til frilufts- og rekreasjonsområde. Det er ingen hytter ved vannet.  Det er liten 
aktivitet i forbindelse med skogbruk, landbruk eller reindrift i tilknytning kilden.  

Indre Rundfjellvatn har et overflateareal på ca.197500 m² og er antatt å være ca. 30 meter dyp. Da 
kilden er dyp forventes det at det eksisterer et sprangsjikt som beskytter de dypere vannmasser mot 
forurensing. Indre Rundfjellvatn har en terskel som ”deler” vannet. 

Dyrøy kommune har klausulert området rundt kilden. Klausuleringen legger begrensninger på 
aktiviteten i tilknytning til kilden. Bestemmelsene er rettskraftige. 

Veg til inntaket, er sluttført med bom. 
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Vannbehandlingsanlegg 
Det er etablert UV-desinfisering og doseringsanlegg for vannglass som primærbehandling i 
Bjørkebakken vannbehandlingsanlegg. Anlegget er bygget ut med to UV – aggregater oppstilt i 
parallell, hvor hvert aggregat har kapasitet på 100 % av dimensjonerende vannmengde. UV-anlegget 
er utstyrt med nødstrømsaggregat. Nødstrømsanlegget kobler inn automatisk ved nettutfall.  
Vannbehandlingsanlegget er rigget med doseringsanlegg for kloreringsanlegg som reserve 
desinfisering.  
 

Høydebasseng/ rentvannsmagasin. 
Det er etablert et høydebasseng/ rentvannsmagasin i forsyningssystemet til Dyrøy vannverk. 

Bassenget er bygget ved Evertmoen skytterbane og har et brutto volum på 1900 m3.  Bassenget ble 
satt i drift våren i 2017. 

Vann nivået ( topp vann nivå ) ligger på om lag kote 110.  
 
 
Trykksoner  
I forsyningsområdet er det 5 ulike trykksoner.  
 
Øverste trykksone ligger mellom vannbehandlingsanlegget og høydebassenget og leverer vann til 
Bjørkebakkområdet og Elvevollkrysset. ( Boligområdet ved Elvevollkrysset har egen trykksone ).  
 
Nest øverste trykksone leverer vann fra høydebassenget (Med utgangstrykk i høydebassenget  på 
kote ca 110 ) og  forsyningsområdet er øvre del av Brøstadbotnområdet og fram til Brøstad kirke.   
( Øverste hus i trykksonen ligger på om lag kote 85. Det gir et statisk trykk på 25 mVs. ) 
 
Innløpstrykket i fordelingskum ved Brøstad kirke er ca. 55mVs. 
Brøstadbotnområdet samt Finnlandsområdet og Espenesområdet har egen trykksone og vanntrykket 
er redusert ned til ca. 45mVs mot Espenes.  
 
For hele Dyrøyaområdet er det en egen trykksone.  Vanntrykket inn på ilandføringskummen i Dalvika 
er ca. 85 mVs. Trykket reduseres i kummen til ca. 70 mVs ut på fordelingsnettet.  
   
Det er etablert egen trykksone for området Sæter og bebyggelse fram til Sortevik / Hundstrand. 
Tilgjengelig vanntrykket inn til denne sonen er på ca. 80 mVs som reduseres til ca. 45 mVS ut på 
fordelingsnettet. 
 
Trykkreduksjoner 
 
Mellom inntaket i Indre Rundfjellvatn og vannbehandlingsanlegget i Bjørkebakken er det etablert tre 
trykkreduksjonsanlegg.  Systemløsning for trykkreduksjoner er mekaniske trykkreduksjonsventiler.  
Det er etablert 2 stykker trykkreduksjonsventiler parallelt oppstilt for hver anleggsenhet. Disse har hver 
for seg tilstrekkelig vannforsyningskapasitet.  
 
Første trykkreduksjon RK 1 (nederst) er installert inne vannbehandlingsanlegget (i bygningen) som er 
etablert på kt. 110 . Trykket inn på anlegget er ca. 140 mVs (14 bar). Uttrykket er satt til ca. 63 mVS 
(6,3 bar) 
 
Andre trykkreduksjon RK 2 er etablert på kt 235,2. Trykket innpå reduksjonsventilen er ca. 98 mVs 
(9,8 bar) og uttrykket er satt til ca. 20 mVs (2,0 bar). 
 
Tredje trykkreduksjon RK 3 er etablert på kt. 335.8.Trykket inn på reduksjonsventilen er ca. 80 mVs 
(8,0 bar). Uttrykket er satt til ca.  30 mVs (3,0 bar) 
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For sikring av trykkreduksjonsventilene er det etablert slamsamler / steinsamler like oppstrøms 
ventilene.  I tillegg er det etablert sikkerhetsventiler som automatisk blir satt i drift dersom 
trykkreduksjonsventilene av ulike grunner ikke skulle fungere.  
 
Alle trykkreduksjonsanlegg med ovennevnte løsning er anleggsenheter i vannforsyningssystemet som 
jevnlig må etterses/ driftes.   
 
Nedstrøms høydebassenget på Evertmoen er det etablert 4 stykker trykkreduksjonsanlegg av samme 
type som oppstrøms vannbehandlingsanlegget. 
  
Det er etablert trykkreduksjon for Elvevollkrysset på ca kt  70  som reduserer trykket fra 
vannbehandlingsanlegget i Bjørkebakken for vannleveranse inn på hovednettet til bebyggelsen ved 
Elvevollkrysset.  Anlegget består av to separate reduksjonsventiler plassert i kum med 
overbygg/nedstigning. Begge ventilene er dimensjonert for å levere hele vannmengden til det aktuelle 
forsyningsområdet. Bare en ventil er i drift om gangen og disse alterneres manuelt. Det er installert 
sikkerhetsventil og slamsamler. Reduksjonsventilene er plassert på ca. 70 
Inngående trykk er ca 80 mVs bar, og utgående trykk er redusert til ca. 40 mVs. 
 
Ovenfor bebyggelsen på Sæter er det etablert trykkreduksjon som reduserer vanntrykket fra 
høydebassenget - for vannleveranse inn på hovednettet til bebyggelsen fra Sæter til Sortevik. 
Anlegget består av to separate reduksjonsventiler plassert i kum med overbygg/nedstigning. Begge 
ventilene er dimensjonert for å levere hele vannmengden til det aktuelle forsyningsområdet. Bare en 
ventil er i drift om gangen og disse alterneres manuelt. Det er installert sikkerhetsventil og slamsamler. 
Reduksjonsventilene er plassert på ca. kt. 26 
Inngående trykk er ca. 80  mVs (8,0 bar) , og utgående trykk er ca. 45 mVs (4,5 bar). 
 
Ved Brøstad kirke er det etablert trykkreduksjon som reduserer trykket fra høydebassenget - for 
vannleveranse inn på hovednettet til bebyggelsene i Brøstadbotn, Espenes, Moen og Finnlandsneset. 
Anlegget består av to separate reduksjonsventiler plassert i kum med overbygg/nedstigning. Begge 
ventilene er dimensjonert for å levere hele vannmengden til det aktuelle forsyningsområdet. Bare en 
ventil er i drift om gangen og disse alterneres manuelt. Det er installert sikkerhetsventil og slamsamler 
i tilknytning til anlegget. Reduksjonsventilene er plassert på ca. kt. 55 
Inngående trykk er 55 mVs (5,5 bar). 
 
Ved Dalvik/Espejord på Dyrøya er det etablert trykkreduksjon som reduserer trykket fra 
høydebassenget på Evertmoen – for vannleveranse til all bebyggelse på Dyrøya som er tilknyttet 
vannverket.  Anlegget består av to separate reduksjonsventiler plassert i kum med 
overbygg/nedstigning. Begge ventilene er dimensjonert for å levere hele vannmengden til det aktuelle 
forsyningsområdet. Bare en ventil er i drift om gangen og disse alterneres manuelt. Det er installert 
sikkerhetsventil og slamsamler. Reduksjonsventilene er plassert på ca. kt. 6 
Inngående trykk er ca. 85 mVs (8,5 bar) og utgående trykk er 45 mVs (4,5 bar). 
 
 
Ledningsnett og vannkummer. 
I tilknytning til Dyrøy vannverk er det totalt ca.44 km med hovedledninger. Store deler av 
ledningsnettet er bygget i løpet av 1970 og -80 årene. I årene fra 2012 til 2017 er overføringsledninger 
fra Indre Rundfjellvatnet til vannbehandlingsanlegget i Bjørkebakken etablert ( Ø200 PE -  SDR 11) ,  
ny overføringsledning mellom Bjørkebakken vannbehandlingsanlegg og høydebassenget ved 
Evertmoen skytterbane er etablert ( Ø200 PE - SDR 11). Ny overføring mellom fastlandet og Dyrøya 
ble etablert i 2014 – 2015 ( Ø 200 PE – SDR 11) 

Ny overføringsledning fra Evertmoen til Sæter, Ø 160 mm PE – SDR 11, i driftsatt  i juni 2016  

 

Vannledninger som er lagt i løpet av 70-tallet og frem til år 2000 består i hovedsak av PVC. Etter år 
2000 er det stort sett bare lagt ledninger i PE-materiale. 
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På Dyrøya er eksisterende ledningsnett etablert i tidsrommet 1976 til 1980 hovedsakelig Ø 160PVC 
og 110 PVC.  

Deler av det eldste hovedledningsnettet er av dårlig kvalitet. Det er antatt at de eldste 
hovedledningsnettet har en relativt stor del lekkasjer for enkelte strekninger. Det er behov for en 
betydelig del sanering av det eldste hovedledningsnettet som i dag er om lag 40-45 år gammel. Dårlig 
grøftearbeid og setninger antas å være hovedårsakene til ledningsbrudd. Erfaringer viser at gamle 
ledninger av PVC-materiale er svært sprø og at brekkasje/brudd derfor oppstår med jevne mellomrom 
på disse ledningene.  Utfra erfaringer fra andre kommuner kan det påregnes at også private 
stikkledninger er i dårlig forfatning og bør skiftes ut samtidig med at hovedledninger skiftes ut.  
Kommunen har forøvrig begrenset datagrunnlag når det gjelder private stikkledninger når det gjelder 
tilstand og i noen grad  tilknytning/anboringer/fordeling.  

Et stort antall av de eldste vannkummene, inklusive armatur, er i så dårlig forfatning at disse bør 
saneres / skiftes ut. Gamle sluseventiler er vanskelig å åpne / stenge.  Flere kummer mangler i tillegg 
drenering og tilstrekkelig avstempling for armaturet. Manglende avstempling kan føre til store lekkasjer 
og utblåsning. 

 
Vannmengdemålere og vannforbruk 
Det er installert vannmengdemåler for hovedvannforsyningen fra vannbehandlingsanlegget på 
Bjørkebakken og på utgående vannledning fra høydebassenget. 
  
Vannforbruket ut fra vannbehandlingsanlegget er kontinuerlig målt etter at vann fra Rundfjellvatnet ble 
i bruk i 2012. Forbuket har variert en del, men har for en stor del av tiden vært mellom 35 og 45 
mᵌ/time eller 10-13 liter/sek. Vannforbruket varierer svært lite over døgnet. Dette indikerer store 
lekkasjer på nettet. 
 
Vannmengdemåleren i vannbehandlingsanlegget registrerer inngående vann til bebyggelse på 
Bjørkebakken, i Elvevoll-området og til høydebassenget på Evertmoen.  
 
Det er ikke registrert utbredt bruk av hagevanning. Frosttapping forekommer i vinterhalvåret. 
 
Vannforbruket ut fra fra høydebassenget har vist variasjon over tid og er registrert å ligge mellom 18 -
45 mᵌ/time eller 5 – 13 liter/sek. ca. 15-20 mᵌ av dette forbruket er detektert som lekkasjer i eldre 
overføringsledninger som er blitt utbedret. Det oppstår imidlertid nye lekkasjer med jevne mellomrom 
som gjør at vannforbruket er stort mer eller mindre kontinuerlig. 
 
Lekkasjer på nettet antas å være store. Abonnementtallet, forbruksmønster og fravær av 
vannkrevende næringer/industri skulle tilsi et samlet vannforbruk fra det kommunale vannverket på 
maks 20 mᵌ/time eller ca. 5-6  liter/sek (inkl. ca. 30-40% lekkasje som er gjennomsnittelig 
lekkasjeprosent for Norske vannverk). Pr. dato produserer og leverer Dyrøy vannverk i gjennomsnitt 
ca. 40 mᵌ/time eller 11-12 liter/sek.  Dette tilsier lekkasje på over 100 % i vårt vannverk, eller at vi 
produserer godt over dobbelt så mye vann som vi har behov for. 
 
Kastnes vannverk (privat andelselag) 

Generelt 

Kastnes vannverk eies og drives av et privat andelslag. Vannverket har ca. 120 abonnenter innenfor 
forsyningsområdet. Vannverket forsyner Kastneshamn-området. Vannverket ble bygget i 1975.  

Inntak og nedslagsfelt 

Kastnes vannverk har elveinntak på ca kote+63 i Kastneselva. Kapasitet som drikkevannskilde er 
tilfredsstillende.  Det er etablert en inntaksdam i betong.  Tilstanden på inntaksdammen er ikke kjent. 
Nedslagsfeltet består av skogsterreng og snaufjell opp til ca. meter over havet. 

Vannkilden har følgende data: 
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- Nedbørsfelt     ca. 2,3 km² 

- Midlere spesifikk avrenning   ca. 48,8 l/s*km² 

- Midlere avrenning    ca. 3.4 mill. m³/år eller 9.500m³/døgn 

-  Antatt minsteavrenning    ca. 95 m³/døgn (1% av midlere) 

- Totalt vannuttak    ikke kjent 

- Totalt uttak i % av avrenningen   ikke kjent 

 

Vannkilden i Kastnes er utsatt for forurensing. Nedslagsfeltet er tillatt for aktivitet. Det er påvist 
koliforme bakterier i råvannet. 

Vannbehandlingsanlegg 

Vannbehandlingen består av sil. Vannverket har ikke desinfisering/UV. 
Vannet fordeles ut på nettet via gravitasjon. Anlegget betjenes manuelt. 

Høydebasseng 

Det er ingen utjevningsbasseng i forsyningssystemet til Kastneshamnområdet. 

Trykkøkningsanlegg og trykkreduksjoner 

Vannverket har en trykksone og dette vil også være situasjonen i fremtiden. 

Ledningsnett 

Ledningsnettet i Kastnes ble bygget på midten av 70-tallet, og er lagt i materialet PVC. 
Ledningsdimensjonene er Ø90/Ø70. Ledningsnettet har ikke kapasitet for brannvannsdekning.  

Vannforbruk 

Andelslaget har i perioder innført restriksjoner i forbruket av vann. 
Vannforbruket i løpet av året er ikke kjent. 
Lekkasjene på nettet er ikke kjent.  

 

Faksfjord vannverk (privat andelslag) 

Generelt 

Faksefjord vannverk er et privat vannverk som forsyner Faksefjordområdet med ca 80 personer. 
Kapasiteten for drikkevann er tilfredsstillende. Vannverket ble bygget i 1975.  
Vannverkets tilstand er ikke kjent. ( Lekkasjer m.v. )  

Inntak og nedslagsfelt 

Faksefjord vannverk har elveinntak på ca kote+65 i Faksefjordelva. Kapasitet som drikkevannskilde er 
tilfredsstillende.  
Nedslagsfeltet består av skogsterreng og snaufjell.  

Vannkilden har følgende data: 

- Nedbørsfelt     ca. 11 km² 

- Midlere spesifikk avrenning   ca. 48,8 l/s*km² 

- Midlere avrenning    ca. 1650 mill. m³/år eller 45.000 m³/døgn 

- Totalt vannuttak    ikke kjent 
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- Totalt uttak i % av avrenningen   ikke kjent 

 

Vannkilden i Faksefjordelva er utsatt for forurensing. Nedslagsfeltet er tillatt for aktivitet. Det er påvist 
koliforme bakterier i råvannet. 

Vannbehandling. 

Vannbehandlingen består av sil. Vannverket har ikke desinfisering/UV. 
Vannet fordeles ut på nettet via gravitasjon. Anlegget betjenes manuelt. 

 Høydebasseng 

Det er ingen utjevningsbasseng i forsyningssystemet. 

Trykkøkningsanlegg og trykkreduksjoner 

Vannverket har en trykksone og dette vil også være situasjonen i fremtiden. 

 

Ledningsnett 

Ledningsnettet i ble bygget på midten av 70-tallet, og var lagt i materialet PVC. 
Ledningsdimensjonene er Ø90/Ø50/Ø40. Ledningsnettet har ikke krav til brannvannsdekning. 

 

 

5. VANNKVALITET OG VANNBEHANDLING 
Forskrift om vannforsyning og drikkevann 

Forskrift om vannforsyning og drikkevann av 04.12.2001 (Helse og omsorgsdepartementet, 2001) 
danner grunnlaget for alle krav til drikkevannet. Forskriften er sist revidert og gjeldende fra 1.01.2017. 
 
Formålet med forskriften er å sikre forsyning av vann i tilfredsstillende mengde og kvalitet til drikke, 
andre næringsmiddelformål og hygienisk bruk. En konsekvens av denne forskriften er at 
godkjenningsmyndigheten for vannverk er overført fra Statens Institutt For Folkehelse til Mattilsynet.  
 
På bakgrunn av denne forskriften har Mattilsynet utarbeidet en veileder til ”Forskrift om vannforsyning 
og drikkevann” av august 2017. 
 
Mattilsynet har også utarbeidet Vannforsyningens ABC som bygger på krav satt i 
Drikkevannsforskriften. Vannforsyningens ABC gir informasjon om drikkevann hva angår helserisiko, 
vannkilder, vannkvalitet, vannbehandling, vannforsyningsnett og forvaltningsmessige forhold. Målet 
med rapporten er å imøtekomme brukernes behov for oppdatert faglig veiledning, og at den formidler 
dagens kunnskap på en måte som er til nytte i det viktige arbeidet med å sikre Norge tilfredsstillende 
vannforsyning. 
 
I de fleste vannverk er desinfeksjon av vannet den viktigste barrieren mot mikrobiell forurensning, men 
hygieniske barriere kan oppnås ved tiltak i nedbørsfeltet, vannkilde og i vannbehandling utover 
desinfeksjon. Det har derfor vist seg vanskelig å forholde seg til barriere begrepet i den norske 
drikkevannsforskriften, både for forvaltningsmyndighet, vannverkseier og rådgivere. (Norsk Vann, 
2009). 
 
Det har derfor vært behov for veiledning i analyse av barrieresituasjonen i et vannverk. Norsk Vann 
har derfor utarbeidet en rekke veiledninger til dette formålet. 
I den forbindelse er det naturlig å nevne følgende Norsk Vann rapporter: 

 Norvar Prosjekt rapport 147-2006: ”Optimal desinfeksjonspraksis”. 
 Norsk Vann rapport 164-2008: ”Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann”. 
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 Norsk Vann rapport B10-2008: ”Vannkilden som hygienisk barriere”. 
 Norsk Vann rapport 169-2009: ”Optimal desinfeksjonspraksis fase 2”. 

 
 

Disse rapportene er verktøy til å oppnå målet til ”Forskrift om vannforsyning og drikkevann av 
04.12.2001”, sist endret og ikraftsatt 01.01.2017 (Helse og omsorgsdepartementet). Den teoretiske 
tilnærmingen er basert på ovenfor nevnte litteratur, den er benyttet både som støttelitteratur og 
kildehenvisning. 
 
 
 

Beskyttelsestiltak 

Vannverkseier skal i henhold til §12 i drikkevannsforskriften beskytte drikkevannet mot forurensning i 
hele vannforsyningssystemet.   

 

Vannbehandling. 

Hensikten med vannbehandling er å sikre helsemessig trygt og bruksmessig tilfredsstillende 
drikkevann. Drikkevannsforskriften stiller strenge krav til hygienisk sikring.  Som vannverkseier skal 
kommunen sørge for at drikkevannet som leveres ut til abonnentene har passert et tilstrekkelig antall 
hygieniske barrierer slik at vannet er fritt for virus, bakterier, parasitter, andre mikroorganismer eller 
stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en mulig helsefare.  De hygieniske barrierene skal også 
sikre at drikkevannet er klart, og uten fremtredende lukt, smak eller farge.  For å få dette til må 
vannverkseier behandle vannet på en slik måte at vannbehandlingen og kildebeskyttelsen til sammen 
utgjør tilstrekkelige hygieniske barrierer.  
 
Det er vanlig at det velges en siste hygienisk barriere med desinfeksjon.  
 
Bortsett fra godt beskyttede grunnvannskilder i løsmasse, må alt drikkevann desinfiseres eller 
behandles på annen effektiv måte for å hindre at smittestoffer når abonnenten. Norge har i mange år 
praktisert prinsippet at det er bedre å sikre et hygienisk trygt vann ved å unngå forurensning av kilden, 
enn å introdusere vannbehandling senere for å fjerne forurensninger. Dette har medført at de fleste 
norske vannverk kan levere helsemessig trygt drikkevann uten annen behandling enn desinfeksjon. 
(Folkehelseinstituttet, 2008). 
 
Følgende behandlingsmetoder benyttes som mulige hygieniske barriere overfor smittestoffer: 
 

 Klorering 
 UV-bestråling 
 Ozonering 
 Membranfiltrering 
 Koagulering 

 
Det er i hovedsak tre forhold som må vurderes når behovet for vannbehandling skal fastsettes 
(Mattilsynet, 2005): 
 

 Humusfjerning og turbiditetsfjerning (fargefjerning) 
 Desinfeksjon for å uskadeliggjøre bakterier og mikroorganismer 
 Korrosjonskontroll i form av alkalisering og karbonatisering (heving av pH, alkalitet og kalsium) 

 
Fjerning av lukt og smak kan være ønskelig noen steder, men dette er omfattende prosesser som ikke 
er aktuelt for mindre vannverk. 
 
Fjerning av mangan og jern kan være nødvendig i grunnvann, men overflatevannkilder inneholder 
sjelden for mye av disse metallene (Mattilsynet, 2005). 
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Plangodkjenning ( §18 ). 

Vannforsyningssystem som skal dimensjoneres for å gi produsert vann per døgn på minst 10 m3 
drikkevann, eller forsyne en eller flere sårbare abonnenter, er plangodkjenningspliktig.  10 m3 tilsvarer 
forbruket til 50 personer forutsatt et døgnforbruk på ca 200 liter per person. 
 
Søknad om plangodkjenning skal utføres når det skal etableres et nytt vannforsyningssystem.   
 
Søknad om plangodkjenning er også nødvendig hvis vannforsyningssystemet forsyner «sårbare 
abonnenter» ( sårbare abonnenter kjennetegnes med stor risiko for sykdom eller andre alvorlige 
konsekvenser dersom det ikke leveres tilstrekkelige mengder med helsemessig trygt drikkevann. )   
 
Det er en rekke krav til søknadens innhold og saksprosessen. 
 

a) Søknaden skal inneholde all nødvendig dokumentasjon som viser at vannforsyningssystemet 
vil bli drevet i samsvar med Drikkevannsforskriften: 
 

 Det skal foreligge en etableringsplan for hele vannforsyningssystemet som beskriver 
alle forhold knyttet til plassering og utforming.   

 Det skal foreligge en driftsplan, inkludert forslag til internkontroll, som viser hvordan 
vannforsyningssystemet skal driftes etter byggestart. 
 

b) Vannverkseier skal påse at han har mottatt en rapport fra Mattilsynet hvor det fremgår at 
planen er godkjent før byggeprosessen starter   
 

c) Det skal tilslutt gis beskjed til Mattilsynet om at utbyggingen er ferdig før 
vannforsyningssystemet kan startes opp og tas i bruk.  
 

Vannverkseier skal søke om plangodkjenning når det skal gjøres vesentlige endringer.  Eksempel på 
slike endringer kan være innføring av en ny type vannbehandling eller valg av en annen vannkilde.  
 
Dyrøy vannverk har plangodkjenning av Mattilsynet for de tiltak som er utført og som fremgår 
av søknad om plangodkjenning datert 14. juli 2011.  Plangodkjenningen fremgår i dokument 
2011/151484, datert 26.08.2011 fra Mattilsynet.   
 
 

Krav til beskyttelsestiltak og sikring av vannkilden  

Vannverkseieren skal sikre at drikkevannet er beskyttet mot forurensning.  Vannverkseieren har 
ansvar for å planlegge nødvendige tiltak for å beskytte drikkevannet mot forurensning i hele 
vannforsyningssystemet. Tiltakene skal være basert på farekartleggingen som fremgår i § 6 i 
Drikkevannsforskriften.  
 
I dette inngår følgende ansvar for vannverkseieren: 
 

 Ansvar for å beskytte råvannskilden 
 Ansvar for å informere om tiltak ( se §26 i forskriften. Eksempler: Restriksjoner vedr 

nedslagsfelt og vannkilde, arealbåndlegging av nedslagsfelt ) 
 Ansvar for å informere om forbud mot forurensning 

 
 
 
Krav til vannbehandling og desinfeksjon.  

Drikkevannsforskriften eller ”Forskrift om vannforsyning og drikkevann”,  er endret og har virkning fra 
01.01.2017. Forskriftens § 13 krever at vannbehandlingsprosessen skal være tilpasset 
forurensningsfaren og råvannskvaliteten.  
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6. UTBYGGING 
Befolkningsutvikling 

Kommuneplanen for Dyrøy 2010 – 2020, Samfunnsdelen har tatt utgangspunkt i en befolkning på 
1233 innbyggere i 2010. Prognosen for 2025  er  på 1072 innbyggere. 
 

År 1990 2000 2004 2008 2010 2016 2020 2025 
Dyrøy ?? 1337 1303 1232 1233 1158 1118 1072 

(Kilde: Kommuneplan for Dyrøy 2010-2020 og statistisk sentralbyrå 2010, framskriving baseres på alternativ - 
middels vekst) 

Det er i 2016 registrert 1158 bosatte i Dyrøy kommune. Det foregår en sentralisering i kommunen ved 
at det opprinnelige, spredte bosetningsmønsteret delvis erstattes med tettere bosetning i Brøstadbotn  
sentrum.  Det er de siste år oppført et fåtall nye boliger utafor sentrum. 

 

Hovedutfordringer og strategier 

6.1.1. Generelt om hovedutfordringer og strategier 
Hovedutfordringer: 

 Fornyelse ( sanering ) av ledningsnettet 
 Utvidelse av forsyningsområde 
 Forvaltning. drift og vedlikehold 

Strategi: 

 Avsette penger i budsjettet 

 

Utbyggingstiltak 

Utbygging av ulike anlegg gjelder i hovedsak utvidelse av forsyningsområde og sanering av de eldste 
vannledningene og vannkummene.  

6.1.2. Oppgradering / sanering vannledningsanlegg.  
Det er stort behov for sanering av vannledninger og vannkummer i eksisterende 
vannledningsanlegg.  Det planlegges å avsette midler hvert år framover i de neste 20 årene for å 
få oppgradert / forbedret anlegget.   

 

262



24

Hovedplan vann   

Dyrøy kommune

6.1.3. Vannforsyning til Øvre Espenes 
Vannledningsanlegget utvides om lag 1920 m. Bebyggelse på Øvre Espenes ligger mellom kote 
50 og kote 105. For å få tilstrekkelig vanntrykk til bebyggelse i området må det etableres en 
trykkøkningsstasjon. Denne vil ligge på om lag kote 35.  På Øvre Espenes er det om lag 12 hus.  

 

6.1.4. Driftskontrollanlegg 
Etablering av sentral driftskontroll for kommunens VA anlegg ble påbegynt i 2017 og forventes 
ferdigbygget i primo 2018.  Anlegget vil ha en prøveperiode på ca 3 måneder før anlegget overtas 
i Dyrøy kommune i 2018.   

 

6.1.5. Vannforsyning til Betholmen, Espenes. 
Vannledningsanlegget utvides om lag 720 meter utover til Betholmen.  Det legges vannledning, 
dimensjon / materiale Ø110 PE. Ved denne utbyggingen vil det bli fremlagt vann til flere hytter i 
området.   

6.1.6. Vannforsyning til Mikkelbostad 
Vannledningen forlenges om lag 2.200 fra Dyrøyhamn og til enden av bilveien på Mikkelbostad.  
På grunn av terrenghøyden vil det være behov for å etablere en trykkøkningsstasjon for å få 
drikkevann med tilstrekkelig vanntrykk framført til området.  Eksisterende vannledning fram til 
Dyrøyhamn har dimensjon Ø110.  Denne dimensjonen er for liten for å få fremført tilstrekkelige 
vannmengder for brannvannsdekning til Mikkelbostad.  Vannledningen legges med dimensjon 
Ø110 og vil da kun være dimensjonert for drikkevann til området.  

De fleste boliger ligger relativt nær sjøen og vann for brannslukking vil kunne fremføres via 
pumpeanlegg fra sjøen.    

 

6.1.7. Sammenkobling Dyrøy vannverk og Kastnes vannverk. 
Sammenknytning til Kastnes vannverk utføres ved at det legges sjøledning mellom Sortevik og 
Kastneshavn. På grunn av mye fjell i området mellom Sortevik og Kastneshavn vil sjøledning 
være mest hensikstmessig økonimisk.  Traselengden vil bli om lag 2550 meter.   Ved 
sammenknytning mellom Dyrøy vannverk og Kastnes vannverk må vannforsyning fra eksisterende 
vannkilde fysisk kobles fra.   

 

6.1.8. Fritidsboliger 
Dyrøy kommune har hjemmel som følger av Plan- og bygningsloven og egne vedtekter til å kreve 
at fritidsboliger kobles på kommunalt vann- og avløpsanlegg dersom det er etablert kommunale 
ledninger i rimelig nærhet av fritidsboligen.  
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7. VANNBEHOV 
Generelt om dimensjonering 

Fremtidig vannforbruk vil danne grunnlag for strategiske valg med hensyn til vannforsyning. 
 
Det teoretiske grunnlaget som er lagt til grunn for disse vurderingene bygger i hovedsak på 
kompendiet ”Vann – og avløpsteknikk” – redaktør professor em. Halvard Ødegård basert på kap. 8 
Vannbehov og vannforbruk.  
 
Det spesifikke forbruket er vurdert opp mot fakta fra ”Oval info”, ”Rapport fra vannverksregisteret, 
drikkevannstatus 2003 og 2004”, utgitt av Folkehelseinstituttet og ”Erfaringer med lekkasjekontroll”, 
Norsk Vann rapport 171/2009. I tillegg er Mattilsynets ”Vannforsyningens ABC” benyttet som en viktig 
kilde gjennom hele denne planen. 
 
 
Vannforbruk fordelt på kategori 

7.1.1. Generelt 
I dette kapittelet er dagens og framtidig vannforbruk analysert. Dette gjøres ved å sette opp 
vannbudsjett for dagens vannforbruk og prognoser for et framtidig vannbehov som går ut over 
planperioden. I denne analysen har man sett på de enkelte ledd i vannforbruket. 
 
Vannforbruket vil bli videre omtalt etter følgende kategorier i etterfølgende underkapitler: 
 

 Husholdningsforbruk 
 Offentlig forbruk 
 Industriforbruk 
 Styrt tapping (frosttappinger) 
 Lekkasjer 
 Annet forbruk som hage-/jordbruksvanning og husdyrhold 

 

7.1.2. Husholdningsforbruk 
Husholdningsforbruk eller vannforbruk i boligen er i dag godt kartlagt via vannmålerdata fra norske 
kommuner hvor alle eller store deler av abonnentene har egen vannmåler. Forbruket ligger mellom 
155 - 180 liter per person i døgnet (l/pe.d), alt etter omfanget av hagevanningen (Oval-Info, 2009).  
 
I Folkehelseinstituttets rapportering fra vannverksregisteret for 2004 er gjennomsnittlig 
husholdningsforbruk beregnet til 205 l/pe og døgn (Folkehelseinstituttet, 2007). 

7.1.3. Offentlig forbruk 
Det offentlige forbruket inkluderer: 

a) Vannverkets eget forbruk til rengjøring 
b) Forbruk til brannslukking 
c) Forbruk til spyling av ledninger, gater og avløpsanlegg 
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d) Forbruk til vanning av parker, idrettsanlegg o.a. 
e) Forbruk til skoler, sykehjem, barnehager, svømmehall m.v. og alle offentlige bygg 
 

Det er sparsomt med opplysninger om det offentlige forbruket, og det angis også på forskjellige måter 
(Åsmund Bøyum, 1988). 
 
Det offentlige forbruket antas å ligge mellom 80 - 100 l/pe døgn. (Bøyum, Thorolfson, 
2000) Forbruket som gjelder kategoriene a) til d) blir betraktet som utilsiktet forbruk og inngår i 
lekkasje andelen. 

 
7.1.4. Næring og industriforbruk 

For å fange opp usikkerhet rundt industriforbruket, velger vi å benytte 100 l/pd. 

For Dyrøy vannverk legges det inn en reserve på 150 l/pd. For de andre vannverk legges det inn en 
generell reserve på 80 - 100 l/pd for å ivareta en mulig fremtidig industrietablering. 

 

7.1.5. Styrt tapping (frosttapping) 
Ut fra erfaringer vet vi at det foregår en del frosttapping i ledningsnettet. Det er imidlertid vanskelig å 
tallfeste denne frosttappingen. 

 

7.1.6. Lekkasjer 
Lekkasjevannmengdene er betydelige ved norske vannledningsnett. Lekkasjemengden omfatter 
lekkasjer på hovedledninger og stikkledninger, frosttapping og lekkasjer/sløsing inne hos 
abonnentene. 
 
Defekte klosetter og pakningslekkasjer kan utgjøre en del av vanntapet. Men ofte er det store 
lekkasjer i ledningsnettet som bidrar mest. (Norsk Vann, 2009) 
 

7.1.7. Hage-/jordbruksvanning og husdyrhold 
På årsbasis utgjør hagevanning i Dyrøy små vannmengder.  I tørre perioder om våren/sommeren er 
det mulig at det kan registreres noe øket vannforbruk som følge av hagevanning. Spissbelastning som 
følge av hagevanning vil gi seg utslag i reduksjon i trykket for abonnenter som ligger høyt og på 
endeledninger/ledninger med begrenset kapasitet. Dersom hagevanning blir et problem foreslår vi at 
Dyrøy kommune innfører restriksjoner på hagevanning. 
 
For Dyrøy vannverk er det i dag ikke nevneverdige uttak av vann til jordbruksvanning. Dette har 
sammenheng med de klimatiske forholdene i området, som normalt gir vekstvilkår uten kunstig 
vanning. Vannverkene i Dyrøy kommune dimensjoneres følgelig i utgangspunktet ikke for 
jordbruksvanning. Jordbruksvanning kan tillates i den grad nettet har kapasitet for dette. Ved knapphet 
på vann bør kommunen regulere vanningen. Hvis det i fremtiden, mot formodning, skulle melde seg 
større behov for vann til jordbruksvanning, bør uttakene få vannmåler og antallet begrenses. I tilfelle 
bør slik vanning foregå nattetid, da kapasiteten i nettet er størst på grunn av at personforbruket er 
lavest. 
 
Vannforsyning til husdyr utgjør for alle områder små andeler av totalforbruket. 
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8. FORVALNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
Generelt om forvaltning, drift og vedlikehold innen VA-sektoren 

Norske kommuner forvalter et vann- og avløpssystem med en gjenanskaffelsesverdi på ca. 1053 
milliarder kroner basert på tall fra Norsk Vann i rapport B17 / 2013. 
 
Dyrøy kommune har siden år 2011 investert for om lag kr. 50 mill. til oppgradering av kommunale 
vannforsyningsanlegg.  I hovedsak har investeringsmidlene blitt benyttet til å etablere ny vannkilde, 
fremføre vann via sjøledning fra den nye vannkilden over til Dyrøya samt forsterke en rekke 
overføringsledninger.  
 
Det er ikke gjort nøyaktige beregninger av gjenanskaffelsesverdien for de kommunale 
vannforsyningsanleggene i Dyrøy, men det kan antas at denne verdien vil være om lag 150 millioner 
kroner.  
 
Disse gjenanskaffelsesverdiene krever en bærekraftig forvaltning. En bærekraftig forvaltning må være 
både økologisk, økonomisk og sosialt bærekraftig (Norvar, 2006). Selv beskjedne effektiviseringer 
med hensyn til planlegging, drift og vedlikehold av vannforsyningssystemet kan føre til relativt store 
økonomiske besparelser.  Dyrøy kommune er i 2017 ferd med å etablere et nytt sentralt drifts- 
kontrollanlegg for vann og avløp.  Det forventes at dette vil gi et vesentlig bidrag til forenkling av drift 
og vedlikehold av både vann – og avløpsanleggene ( pumpestasjoner ).  
 
Utilsiktet svikt i vanntilførselen, forurensningssituasjoner, strømstans o.l. er mange ganger resultatet 
av mangelfull informasjon. Dette leder igjen til misfornøyde kunder, og gir kommunen dårlig rykte som 
ledningsforvalter og som leverandør av vann- og avløpstjenester. 
 
Optimalisere driften ut fra et økonomisk perspektiv vil være en viktig oppgave for Dyrøy kommune i de 
nærmeste årene. En systematisk registrering av driftsdata vil være en viktig del av 
internkontrollrutinene, og vil være grunnlag for driftsplaner, og planer for fornyelse – og 
rehabiliteringsarbeid med fokus på reduksjon av driftsutgiftene. 
 
Det er derfor naturlig å se på de ulike leddene som gjelder forvaltning, drift og vedlikehold av 
vannforsyningsnettet i Dyrøy kommune. 

 

Bemanning, kompetanse og strategi for utførelse 

8.1.1. Administrativ struktur 
Den øverste administrative leder for den samlede kommunale virksomheten er rådmannen. Direkte 
under rådmannen er det følgende enheter 

 Enhet Pleie- og omsorg 
 Enhet Oppvekst og utdanning 
 Enhet teknisk  

Rådmannen og lederne for de ovennevnte etater utgjør kommunens ledergruppe. 

Støttefunksjoner som inngår i rådmannens stab: 

 Økonomi og personal 
 IKT 
 Serviceavdelingen  
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8.1.2. Enhet Teknisk, hav – og landbruk  
 
Driftsavdelingen for det Dyrøy vannverk har ansvaret for den daglige driften av vannverket. 
Driftsavdelingen ligger under Enhet teknisk. 
 
Driftsavdelingen består av følgende kompetanse: 
 

Nr Utdannelse Status ( %-vis tid ) Kurs Spes. kompetanse Arbeidsoppgaver 
1 Ingeniør Enhetsleder enhet 

teknisk 
  Leder for 

avdelingen 
2 Intern opplæring Fagarbeider ( 25%) Driftskurs   
3 Intern opplæring Fagarbeide( 25%) Driftskurs   
4 Intern opplæring Fagarbeider( 25%) Driftskurs   
5 Intern opplæring Fagarbeider( 25%) Driftskurs   

 
 
Det er fire driftsoperatører på avdelingen i dag. Disse fire bruker om lag 25 % av tiden på 
vannforsyningsanlegg.  Driftsoperatørene har alle gjennomgått et enkelt driftsoperatørkurs vann i 
2017.  Ingen driftsoperatører har ADK-kurs. Denne kompetansen er ønskelig å bygge opp.  
Kommunen har vaktordning med eget kompetent personell samtidig som man får utført utbedringer 
ved driftsavbrudd på forsyningsnettet. 
 

8.1.3. Kommunal eller privat utførelse 
For å forsvare drift og vedlikehold som kommunal oppgave, må kommunen over tid tilby både et 
attraktivt fagmiljø og gode arbeidsbetingelser, og i tillegg må tjenesten være økonomisk 
bærekraftig for kommunen. 
 
Det legges følgende strategi til grunn for kommunal eller privat utførelse av tjenester i Dyrøy 
kommune: 
 

 Beholde nøkkelpersonell innenfor generell VA-drift, både på administrativt og operativt 
nivå, gjennom konkurransedyktig arbeidsbetingelser. 

 Fortsatt tilby personell attraktive arbeids- og prosjektoppgaver som øker kompetansen, og 
bidrar til å øke den totale sikkerheten og beredskapen for vannforsyningen i Dyrøy. 

 Fortsatt kjøp av tjenester for gravearbeider ved lekkasjeutbedringer. 
 Fortsatt kjøp av operative tjenester innenfor ulike kompetanseområder som automasjon 

og prosessteknikk m. m. 
 Begrenset kjøp av administrativ spisskompetanse innenfor utvikling av støttesystemer og 

tilpasning av renseprosesser. 
 Fortsatt kjøp av konsulenttjenester for ulike planarbeider vedr utvidelse av 

forsyningsområdet og til saneringsarbeider, oppgradering av vannforsyningsanlegg og 
lignende.   

 Begrenset kjøp av konsulenttjenester til prosjekteringsoppgaver innenfor drift og 
vedlikehold. 

 Samarbeid med andre kommuner om utvikling av felles løsninger, både gjennom Norsk 
Kommunalteknisk forening, Norsk Vann, og andre samarbeidspartnere. 

 
Kommunen bør ha som mål å opprettholde kompetanse, kapasitet og effektivitet til å utføre det 
grunnleggende drift og vedlikehold av kommunens vannforsyningsnett. 
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8.1.4. Tiltak som gjelder bemanning og kompetanse 
Dyrøy kommune Enhet teknisk har hatt en strategi om at egne mannskaper skal dekke de fleste 
kompetanseområder som kreves innenfor drift av vannforsyningen.  
 
Denne kompetansen ønsker man å beholde ved Enhet teknisk.  Følgende forslag til driftstiltak er satt 
opp i den neste planperioden 
 

Tiltak 
nr. 

Kursing og oppbygging av kompetanseområder Kostnader eks avgift 

FDV 1 Generelle kunnskaper om drift og vedlikehold Kr 100.000 
FDV 2 ADK - kurs Kr   50.000 
FD 3 Arbeidsvarslingskurs Kr   10.000 
 Sum  Kr 160.000 

 
 
Denne kompetansen ønsker man å beholde ved driftsavdelingen, og det skal årlig avsettes  
kr. 50 000,- på budsjettet for kursing. 
 
 
Internkontroll (og driftsinstrukser ). 

Internkontroll gjelder for alle vannforsyningssystemer uansett størrelse, unntatt egen vannforsyning til 
en enkelt husholdning. Internkontroll er definert som: ”Systematiske tiltak som skal sikre at 
virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav 
fastsatt i eller i medhold av lov” (Mattilsynet, 2005). 
 
 
Internkontroll skal minst omfatte: ( §7 i Drikkevannsforskriften ) 
 

a) Hvordan vannforsyningssystemet er organisert, og hvordan ansvaret og myndigheten er 
plassert 

b) Rutine vannverkseieren har etablert for å sikre at kravene i Drikkevannsforskriften etterleves. 
c) Registreringer som viser at rutinene etterleves 
d) Rutinene som følges dersom det oppstår avvik fra kravene i Drikkevannsforskriften 
e) Rutinene som følges for å forhindre at avvik fra regelverket gjentar seg. 

 
Vannverkseier skal gjennom internkontrollen ha kartlagt mulige farer forbundet med drikkevannets 
helsemessige trygghet og ha styring med punkter og prosesser som er kritiske.  ROS-analyse er en 
del av vannverkets internkontrollsystem. 
 
Kravet om internkontroll understreker vannverkseiers ansvar til å sikre tilstrekkelig leveranse av 
drikkevann, og innebærer at vannverkseier skal se til at eget tilsyn, drift og vedlikehold er slik at man 
tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften.  
 

 
Ledningskartverk 

Dyrøy kommune har i dag ikke et oppdatert elektronisk ledningskartverk over kommunens 
ledningsanlegg innenfor vann og avløp. Kommunen bruker EDB-programmet GIS line. Generelt er det 
nyetableringer de siste 6 årene som ikke er innlagt i ledningskartverket GIS line.   

Oppdatering av ledningskartverket skal prioriteres i hovedplanperioden.  Dyrøy kommune vil benytte 
både ekstern bistand og egne ressurser for dette arbeidet. 
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Driftsovervåking 

8.1.5. Sentralt driftsovervåkingssystem 
Kommunen er i dag i gang med å etablere et fullgodt sentralt driftskontrollanlegg for vann- og 
avløpsanlegget.  

Driftssentralen utstyres med PC og softvare som må til for å kontrollere og overvåke alle signaler fra 
utestasjonene som er tilknyttet anlegget. I driftssentralen blir alle driftsmeldinger, feilmeldinger og 
måleregistreringer innrapportert, og herfra skal styrekommandoer og parameterendringer kunne 
initieres.  Alle målinger, hendelser og alarmer vil bli lagret i historisk database. I tillegg vil dette 
anlegget være tilknyttet hjemmevaktstasjon (via WEB-løsning).  Dvs. på kveldstid skal vaktoperatør 
kunne få den samme tilgangen til driftssentralen som via en operatørstasjon ved driftssentralen via 
bærbar vakt-PC og nettbrett.  Denne vil bli koblet opp mot bredbånd.   

Programvare som skal benyttes vil inneholde standard programmoduler for: 

 Bildepresentasjon av prosess 
 Operatørkommunikasjon 
 Kommandoer 
 Hendelsesbehandling 
 Alarmsystem 
 Målerverdilogg 
 Langtidshistorikk (5 år) 
 Trendsystem 
 Systemstatus 
 Rapportsystem 
 Protokollering 
 Arkivering, databasefunksjoner 
 Vedlikehold 
 Hjelpefunksjoner 
 Kommunikasjon over modem og VPN (Virtually Private Network – kryptering av info)  
 Simulering 
 Programmering av PLSer 
 Notatfunksjoner, meldingstjenester (”dagbok”) og regneark 
 FDV 

  

Sentral driftsovervåking vil være klar for bruk i 2018. 

 

Oppsummering forvaltning, drift og vedlikehold 

Dyrøy kommune har fire driftsoperatører innen vann og avløp. Kompetanseheving gjennom kurs har 
vært prioritert det siste året, og det vil settes av midler til dette i denne hovedplanperioden også. Det er 
ønskelig å opprettholde dagens kompetanse slik at kommunen selv kan utføre den grunnleggende 
drift og vedlikehold av kommunens vannforsyningsnett. 

Dyrøy kommune / vannverkseier må oppdatere internkontrollsystemet for vannforsyning  og dette 
prioriteres i 2018. 

Dyrøy kommune / vannverkseier vil prioritere og oppdatere ledningskartverket og dette prioriteres tidlig 
i hovedplanperioden.  
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9. SIKKERHET OG BEREDSKAP 
Sikkerhet og beredskap i vannforsyningen er knyttet til leveranse av vann av tilfredsstillende kvantitet 
og kvalitet innenfor vannverkets forsyningsområde. 
 
Sikkerheten i vannforsyningssammenheng er knyttet til både vannkvalitet og sikkerhet mot 
driftsavbrudd.  Beredskapsarbeidet omfatter prosesser, planer og fysiske tiltak som forberedelser til å 
kunne videreføre og drive en virksomhet under kriser, katastrofer og krig. 
 
 
Sikkerhet og beredskapsplan ( §10 og §11) samt beredskapsøvelser. 

Vannverkseier skal ha en beredskapsplan. Beredskapsplanen skal sikre at vannverkseier kan 
håndtere hendelser som ikke kan forebygges ved ordinær drift, men som likevel kan tenkes å oppstå 
under kriser eller katastrofer i fredstid eller ved krig.  

En helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er grunnlaget for arbeidet med å etablere 
beredskapsplanen. ROS skal avdekke alle utfordringer som kan oppstå både ved ordinær drift, og 
under kriser eller katastrofer eller ved krig. De ordinære driftsfarene skal forebygges, fjernes eller 
reduseres til et akseptabelt nivå gjennom farekartlegging og farehåndteringen. 

I beredskapsplanen skal det komme tydelig fram hvor ofte planen, samt ROS analysen den bygger på, 
skal evalueres og oppdateres.   

De personene som er tiltenkt oppgaven i en beredskapssituasjon må være øvet og ha nødvendig 
kompetanse.   Det skal utarbeides en plan for gjennomføring av beredskapsøvelser.  
Beredskapsøvelser skal i sum øve/ trene alt aktuelt mannskap i beredskap. Utstyr beregnet brukt i 
beredskap skal testes med jevne mellomrom. Øvelser kan være i ulik form og omfang og skal være 
tilpasset vannverkets størrelse og organisasjon.   

Dyrøy kommune har i dag ingen sikkerhets- og beredskapsplan for vannforsyningen og har heller 
ingen plan for gjennomføring av beredskapsøvelser. Utarbeidelse av nevnte planer vil bli prioritert i 
planperioden.  

Beredskapsplanleggingen innen vannforsyningen må ses i sammenheng med øvrig 
beredskapsplanlegging i kommunen. Beredskapsplan er en tiltaks- og aksjonsplan for uønskede 
hendelser. Det kan være krigssituasjoner, naturgitte farer, sivilisatoriske aktiviteter, streiker eller svikt i 
produksjonsapparatet eller sabotasjehandlinger. 

 
Handlingsplan i beredskapsplanen skal blant annet inneholde opplysninger om følgende: 
 

 Ansvar og myndighet 
 Bemanning og beredskapsvakt 
 Telefoner og adresser ( til myndigheter og fagetater ) 
 Varsling ( sjekkliste for varsling )  

 
Handlingsplanen skal også behandle fremgangsmåte ved blant annet: 

 Ledningsbrudd  
 Brann, eksplosjon og havari  
 Strømutfall 
 Mistanke om vannbårne sykdommer/akutt forurensning 
 Trusler om sabotasje/terror 
 Brudd eller havari på overføringsledning mellom vannkilden Indre Rundfjellvatn og 

vannbehandlingsanlegget 
 Levering av nødvann 
 Innkobling av krisevann. 
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9.1.1. Generelt forsyningssikkerhet 
I forbindelse med vurderingen av sikkerheten for vannforsyningen i Dyrøy kommune er det en del 
temaer som bør belyses. Det gjelder: 
 

 Utbedring av akutte lekkasjer 
 Systematisk og jevn utskifting av ledninger 
 God overvåkning/driftskontroll 
 Systematisk lekkasjesøking  
 Godt trent driftspersonell til rask utbedring av lekkasjer 

 
Vannverkseiers ansvar etter drikkevannsforskriften innebærer en rekke plikter: 

 Sikre god vannkvalitet gjennom kildebeskyttelse, vannbehandling og betryggende distribusjon 
av vannet 

 Gjennomføre tiltak og utarbeide drifts- og beredskapsplaner for å kunne levere tilstrekkelige 
mengder drikkevann under alle forhold 

 Sørge for relevant informasjon til mottakere, allmennhet, tilsynsmyndighet og sentrale 
myndigheters vannverksregistre 

 Sørge for nødvendig godkjenning av vannverkene 
 

Har man etablert internkontroll og bruker den riktig, har man også en god forsikring for at kvaliteten på 
drikkevannet holder mål, både under normal drift og ved ekstraordinære situasjoner. Skulle uhellet 
først være ute, vil internkontroll være et verktøy som bidrar til å begrense skadeomfanget, sikre 
utbedring og forhindre gjentakelse. 
 
Et vannverk skal levere vann kontinuerlig og ha stor sikkerhet med hensyn til både kvalitet og 
leveringsbrudd. Høydebasseng er det element i systemet som benyttes til å gi en stabil forsyning for 
alle tenkbare uhell i hovedsystemet. Ved å plassere bassengene riktig, vil det også gi en stabilisering 
av trykket i nettet. 
 
Høydebasseng er et viktig element i et vannforsyningssystem som skal dekke følgende funksjoner 
(Norvar prosjektrapport 137, 2004): 

 Utjevne variasjoner i forbruket over døgnet (utjevningsvolum) 
 Bidra til å holde stabilt og riktig trykk 
 Inneholde vann til brannslukking (brannvannsvolum) 
 Sikre forsyningen ved en driftsstopp på hovedtilførselen (sikkerhetsvolum) 

 
Et basseng skal fungere slik at produksjonen av vann fra vannverket kan utjevnes og bli noenlunde 
konstant over døgnet. 
Utjevningsvolumet i et ordinært døgn vil være avhengig av lekkasjemengden og industriforbruket. 
Utjevningsvolumet vil være 20 - 25 % av døgnforbruket i et normaldøgn (Norvar prosjektrapport 
137,2004). 
 
Brannreserven blir ofte inkludert i sikkerhetsvolumet fordi det er svært liten sannsynlighet for at en 
brann oppstår samtidig med at bassengene er tomme som følge av et brudd i hovedforsyningen. 
Brannvannsreserven er dessuten svært liten i denne sammenheng. 
 
Sikkerhetsvolumet må vurderes ut fra bl.a. sannsynlighet for brudd i hovedtilførselen, antall kilder og 
mulig fleksibilitet, tidsforbruk for reparasjon av brudd, beredskap ved strømbrudd, parallelle 
hovedledninger, grad av overvåking etc. 
 
Vanlig praksis for dimensjonering av bassengvolum i forsyningssystemer er å ha mellom 0,5 og 2,0 
døgns reservevolum (i midlere døgn). I mange tilfeller benyttes et døgns reservevolum som 
dimensjonerende bassengvolum.  
 
Dyrøy vannverk skal til enhver tid ha minst to døgns rentvannsreserve.  vannverk kan vann leveres 
direkte til abonnent uten utjevningsvolum eller rentvannsreserve. En mobil vanntank for rentvann skal 
finnes ved Dyrøy vannverk. 
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9.1.2. Reserve-  og nødvannsforsyning og krisevann.  
Vannverkseieren skal sikre at vannforsyningssystemet er utstyrt og dimensjonert samt har driftsplaner 
og beredskapsplaner for å kunne levere tilstrekkelig mengder drikkevann til enhver tid.  
 
Reservevann 
Leveranse av drikkevann ved bruk av alternativ hovedvannkilde og distribusjon gjennom det ordinære 
ledningsnettet.  Det er i dag ingen reservevannskilde til Dyrøy vannverk.  
 
Nødvann 
Vannverkseier skal legge til rette for at vannforsyningssystemet kan levere nødvann til drikke og 
personlig hygiene uten bruk av det ordinære drikkevannssystemet. 
  
Krisevann/ katastrofekilde 
I tillegg til den ordinære vannkilden, Indre Rundfjellvatn er det også et krisevannsinntak i 
Bjørkebakkelva. Inntaket i elva er utstyrt med SIL.  Dette vannet er etter dagens krav ikke av drikke-
vannskvalitet. Dette inntaket kan derfor ikke settes i drift som reservevannskilde, men kan kun 
benyttes som krisevannskilde.   
 
Under kriser eller katastrofer i fredstid eller ved krig kan vannforsyningen opprettholdes for å sikre 
vann til nødvendige formål selv om konsentrasjonen av en eller flere parametere er over grense-
verdien som fremgår av Drikkevannsforskriftens vedlegg 1. Men dette kan bare gjøres etter avtale 
med kommunelegen i samsvar med folkehelseloven §27 bokstav b og Mattilsynet, og etter at 
abonnentene er varslet i samsvar med kravene i § 23 i Drikkevannsforskriften.    
 
Dyrøy vannverk har i dag ingen reservevannskilde.  Det foreligger i dag ingen planer for å etablere 
reservevannskilde. 
 
Dyrøy vannverk har plikt til å legge til rette for at vannforsyningssystemet kan levere nødvann.  Dette 
kan gjøres på ulike måter. Tilretteleggingen kan for eksempel innebære at vannverket skaffer seg 
oversikt over abonnentenes nødvannsbehov, og at det etableres avtaler om leveranse av nødvann.  
Det kan også innebære fysiske tiltak som å etablere tappemuligheter direkte på drikkevannsbasseng 
og det å sikre tilgang til beholdere som kan oppbevare nødvannet.  Nødevann kan være på flaske, i 
bærbare dunker eller tilkjørt på tank, i tankvogn eller med tankbåt.   
 

9.1.3. Brannvann  
Vannforsyning til brann 

Det er ikke satt konkrete krav til slokkevannsmengder i lov eller forskrift. I forskrifter til ”Lov om 
brannvern m. v.” er det imidlertid noen generelle bestemmelser som omhandler slokkevannsmengder 
og vannforsyning: 
 
Bygningstekniske Etat, 1997): 

 Boligområder: 20 l/s 
 Sentrumsområder og næringsområder: 50 l/s 

 
Slokkevannsbehovet er vurdert i ”Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av 
brannvesen” for ulike typer branner (Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, 2003). Dette 
slokkevannsbehovet er vurdert for følgende bygningstyper: 
 

 Overtent enebolig i område med spredningsfare: 17 l/s 
 Større brann i tilknytning til industri-/lagerbygning, kontor, sykehjem, 42 - 58 l/s 

 
Videre er det utgitt en veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (Direktoratet for 
samfunnsikkerhet og beredskap, 2004). Denne poengterer blant annet at det er kommunens ansvar å 
tilby sprinklervann i sentrumsområder og næringsområder uten å definere mengder. I enkelte tilfeller 
kan vannforsyning til sprinkleranlegg på 6 000 til 9 000 liter pr. min (100-150 l/s) være aktuelt 
(Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, 2004). 
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Slokkevannskapasitet. 
 
I henhold til utredning vedrørende vannmagasin i år 2015  ( se vedlegg ) er det redegjort for at 
slokkevanns-kapasiteten for sentrumsområdet er for dårlig.  Beregninger viser at kapasiteten er på om 
lag 28 liter pr sekund. Det er ønskelig å øke denne kapasiteten til  50 liter pr sekund.  Ved å 
oppgradere / forsterke vannforsyningskapasiteten mellom Brøstad kirke og sentrumsområdet vil en 
kunne øke kapasiteten til 38 liter pr sekund i denne hovedplanperioden.  Dette arbeidet prioriteres.  
 
Det anbefales i etterkant av hovedplanarbeidet at Dyrøy kommune etablerer en edb-basert modell for 
simulering av kapasiteter og brannvannssituasjoner. På bakgrunn av denne simuleringen utarbeides 
kart over slokkevannsdekning. I dette kartverket må det fremgå ledningsnett med dimensjoner, trykk, 
stoppeventiler og slokkevannsuttak i tillegg til kapasitet. 
 
En slik edb-modell vil også være nyttig i simulering av ulike driftsbelastninger på nettet. Denne 
modellen og kartgrunnlaget defineres som et plantiltak. 
 
I tillegg må det etableres en del rutiner for drift av brannvannsforsyningen. Det gjelder merking av 
slokkevannsuttakene, rutiner for inspeksjon av uttakene med vekt på korrosjon, frost og gjengroing, og 
foreta periodiske tappeprøver for kontroll av tilgjengelig vannmengde. 
 
 

9.1.4. Oppsummering og tiltak, sikkerhet og beredskap 
Iht. bestemmelsene i Drikkevannsforskriften har vannverkseier ansvar for å levere tilstrekkelig 
mengder drikkevann under alle forhold. Dette gjelder både normale forhold, kriser og katastrofer i 
fredstid, og ved krig.  
 
Sikkerheten i vannforsyningssammenheng er knyttet til både vannkvalitet og sikkerhet mot 
driftsavbrudd. Beredskapsarbeidet omfatter prosesser, planer og fysiske tiltak som skal være 
forberedelser til å kunne videreføre og drive en virksomhet under kriser, katastrofer og krig. 
 
Dyrøy kommune / vannverkseier må utarbeidet en Sikkerhets – og beredskapsplan. Samt en plan for 
gjennomføring av beredskapsøvelser. Arbeidet prioriteres i 2018 og 2019. 
 
Dyrøy kommune / vannverkseier må tilrettelegge for nødvann.  Tilrettelegging prioriteres i 2018 og 
2019.  
 
Dyrøy kommune / vannverkseier må sette i gang arbeide med å utrede om vannkilde for reservevann i 
hovedplanperioden mellom 2018 og 2022.  
 
Dyrøy kommune må foreta oppgradering og forsterking av vannforsyningskapasiteten til Brøstadbotn 
sentrum for å forbedre slokkevannskapasiteten for skolen, barnehagen, sykehjemmet og øvrige  
offentlige bygninger på stedet.  Dette arbeidet prioriteres i 2018 / 2019. 
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10. HANDLINGSPLAN  
Generelt 

Forslag til handlingsplan er fremkommet som tiltak for å nå målsettingene for vannforsyningen i 
kommunen. Tiltakene er vurdert og prioritert etter kriterier som vannkvalitet, sikkerhet, drift, kapasitet 
og utvidelse av forsyningsområdene.  

Handlingsplanen omfatter kun Dyrøy vannverk. Det er ikke avsatt midler for å overta eller ruste opp 
private vannverk. 

 

Kostnadsgrunnlag 

10.1.1. Kostnadsberegning av tiltak 
Kostnadskalkylene i hovedplanen er basert på kostnadsnivå pr. september  2017og er i faste 2017-
kroner. 
 
Kostnadskalkylene er basert på priser fra tilsvarende anlegg som er prosjektert de siste årene, hentet 
fra Sweco’s prosjektarkiv.   
 
Generelt er kalkyler for utskiftinger av eldre ledninger noe mer upresise fordi disse vil avhenge av om 
anleggene kombineres med tiltak på avløpssiden. 
 
Generelt er følgende inkludert i kostnadskalkylene: 

 30 % uforutsett/reserve 
 5-15 % prosjektering/administrasjon/byggeledelse. 

Investeringsavgift og mva. er ikke medtatt i kalkylene. Kalkylene har en nøyaktighet på ± 20 %. 

 

10.1.2. Avskrivningsgrunnlag 
Det er to vesentlige prinsipper som gjelder for avskrivninger av anleggsmidler: 

 Det skal benyttes lineære avskrivninger over avskrivningsperioden. 
 Det skal benyttes sjablongmessige avskrivningsperioder iht. § 8 i ”Forskrift om årsregnskap og 

årsberetning” av 15.12.2000. 
 
Nedbetalingstid for ulike typer tiltak er beskrevet under (Norsk Vann, 2008): 

   5 år: Datautstyr 
 10 år: Maskiner 
 20 år: VA anlegg (behandlingsanlegg, pumpestasjoner, høydebasseng mv) 
 40 år: VA ledningsnett. 

 

Handlingsplan - investeringstiltak 

En utbygning må ses i sammenheng med det totale kostnadsbildet for vannforsyningen. Nye 
investeringer gir økninger av gebyrgrunnlaget som igjen gir økning av vanngebyret til abonnentene. 
Vanngebyret må også ses i sammenheng med de andre kommunale gebyrene. Kostnadene som 
fremgår i dette kapittelet er eks. mva. 
 
Nedenfor fremkommer oppsummering av planleggingstiltak, investeringstiltak og driftstiltak innen 
vannsektoren i henhold til denne planen. I summen for investeringstiltak er inkludert administrasjon, 
planlegging og byggeledelse.   
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Tabell 11.1: Plantiltak, investeringstiltak og driftstiltak i planperioden 2018 – 2022 (eks.avgift.).  

Prior. Tiltak År Kostnader 

1 Oppgradering ledningsnett i sentrumsområde. Saneringstiltak. 2018  2 000 000,- 

2 
Lekkasjeutbedringer.  Lekkasjesøk og utbedring på eksist. 
ledningsnett.  Sanering gamle ledningsstrekk. 

2018 
2 000 000,- 

3 SD anlegg.  Sluttføring av utbyggingen 2018 300 000,-  

4 
Utarbeidelse av sikkerhets- og beredskapsplan.  Inkl. ROS 
analyse  

2018 
60 000,- 

5 Oppgradering av Internkontroll - Håndbok 2018 60 000,- 

6 Simulering av brannvannskapasitet ved hjelp av EDB program 2018 60 000,- 

7 Kurs / opplæring av vannverksoperatører 2018 50 000,- 

8 Etablering av nødvannsanlegg 2018  ?? 

9 Kurs / opplæring av vannverksoperatører 2019 50 000,- 

10 
Oppgradering av ledningsstrekk fra Brøstad kirke og til Brøstad 
sentrum 2019 2 000 000,- 

11 

12 
Lekkaseutbedringer. Lekkasjesøk og utbedringer på eksist. 
ledningsnett.  Sanering av gamle lendingstrekk 

 

2019 2 500 000,- 

13 Vannforsyning Øvre Espenes 2019 2 300 000,- 

14 Vannforsyning til Betholmen 2019 1 600 000,- 

15 Kurs/ opplæring av vannverksoperatører 2020 50 000,- 

16 
Lekkaseutbedringer. Lekkasjesøk og utbedringer på eksist. 
ledningsnett.  Sanering av gamle lendingstrekk 

2020 
2 500 000,- 

17 Vannforsyning Mikkelbostad ( Dyrøya ) Nytt anlegg 2020 5 000 000,- 

18 Kurs/ opplæring av vannverksoperatører 2021 50 000,- 

19 
Lekkaseutbedringer. Lekkasjesøk og utbedringer på eksist. 
ledningsnett.  Sanering av gamle lendingstrekk 

2021 
3 000 000,- 

20 Sammenkobling til Kastnes vannverk 2021 2 000 000,- 

21 
Lekkaseutbedringer. Lekkasjesøk og utbedringer på eksist. 
ledningsnett.  Sanering av gamle lendingstrekk 

2022 
3 500 000,- 

22 Sammenkobling til Faksfjord vannverk 2022  

 Sum investeringer i planperioden 2018 - 2022  27 480 000,- 
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11. Gebyrutvikling. 
 

Generelt 

Det vil være utfordrende å øke investeringsomfanget slik som er foreslått, både med hensyn til 
kapasitet innad i kommunen og i markedet av entreprenører og andre aktører. I planperioden ligger 
det en del relativt store kostnadskrevende prosjekter.  
 
Beregninger av framtidig gebyrgrunnlag skal baseres på investeringer i den skisserte handlingsplanen. 
Gebyrgrunnlaget for vann påvirkes betydelig av økte kapitalkostnader som følge av investeringer i 
handlingsplanen. 

Det er forutsatt at vannforsyningssektoren skal være en økonomisk selvstendig sektor. Det vil si at 
inntektene fra vanngebyret skal dekke utgifter til drift og kapitalkostnader.  

 

Forutsetninger 

Kapitalkostnadene er beregnet med bakgrunn i Forskrift H-2140 ”Retningslinjer for beregning av 
selvkost for kommunale betalingstjenester” utgitt av kommunal- og regionaldepartementet, januar 
2003.  

Avskrivning av investeringsprosjektene er i henhold til KOSTRA med serielån med 5,20, 40 og 50 års 
avskrivningstid avhengig av type investering. 

Kapitalkostnadene skal beregnes med utgangspunkt i en kalkylerente på 1,60% 

Årlige kapitalkostnader består av to elementer: 

 Avskrivningskostnader 
 Kalkulatoriske renter (kalkylerente)  

 
Investeringene i hovedplanen er i sin helhet lagt inn med 40 års avskrivningstid, tilsvarende 
ledningsanlegg. 

Det er benyttet lineære avskrivninger over avskrivningsperioden. Kalkylerenten er holdt uendret i hele 
perioden på 1,60% inkludert påslaget på 0,50 % 

 

Driftskostnader 

Driftskostnader for 2017 er en prognose for året som er gjennomgått av kommunen.  

Alle driftskostnadene er ilagt en årlig %-vis økning: 

 Inflasjon lønnsutgifter: 4,00 % 
 Inflasjon øvrige utgifter: 2,5 % 

 

Kostnadsdekning / avgiftsberegning etc.   

Handlingsplanen for Dyrøy kommune 2018 – 20222 er lagt til grunn for kostnadsberegningene for 
vannforsyningssektoren. 

Forutsetning for beregningene: 

 Inntekter fra vanngebyr for år 2017 
 Eksisterende drift reguleres  
 Opplånte midler pr 2017 
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 Låneopptak følger investeringene i hovedplanen 
 Allerede opplånte midler brukes til å jevne ut avgiftsøkningene (fondsavsetninger / bruk av 

fond) 
 Beregningene er utført med henblikk på å få en jevn gebyrutvikling 

Investeringer i hovedplanen er i henhold til handlingsplanen tenkt utført i perioden fra og med 2018 til 
og med 2022. Tabellen under omfatter denne tidsperioden.  

 

Element / år 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

Investeringer i hovedplanen 4 530 000 6 850 000 7 550 000 5 050 000 3 500 000 

Økning i driftskostnader      

Sum økning i årskostnader      

Bruk avkastninger / fond      

Beholdning i fond      

Samlede kostnader      

Tabell 1. Plantiltak, investeringer og driftstiltak 2018 – 2022.  Alle oppgitte kostnader er eks avgift 

Forklaring til tabell: 

1. Investeringer iht. hovedplan vann: Investeringene er hentet fra de enkelte tiltak fordelt på det 
enkelte år der er planlagt gjennomført.  

2. Økning av kostnader iht. hovedplan: Kostnadene består av økte kapital- og driftskostnader 
som følge av investeringene i det enkelte år. 

3. Bruk av fond (opplånte midler): Opplånte midler (fondsavsetninger) brukes for å utjevne økte 
årskostnader som følge av store investeringer først i perioden.  Fondet gjenoppbygges mot 
utgangen av 10-års perioden. 

4. Beholdning fond (opplånte midler): Raden viser balansen av fondsmidler.  
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Kommunale avgifter 

Avgiftsnivået må gjenspeile planleggingskostnader, investeringskostnadene og driftskostnadene over 
tid. I oppstillingen under viser en årlig inndekning og økning av gebyrnivå samme år som investeringer 
foretas.  

 

Element / år 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Investeringer  4 530 000 8 450 000 7 550 000 5 050 000 3 500 000 

Driftskostnader 

 
Kalkulatoriske 
rentekostnader 
 

Avskrivninger 

1 605 994 

 

673 000 

 

1 003 000 

1 600 000 

 

 748 000 

 

 1 115 000 

1 600 000 

 

855 000 

 

1 228 000 

1 600 000 

 

988 000 

 

1 439 000 

1 600 000 

 

1 084 000 

 

 1650 000 

1 600 000 

 

1 135 000 

 

1 777 000 

Antall abonnenter     

Boliger 

Fritidsboliger 

 

365 

187 

 

365 

187 

 

373 

196 

 

375 

202 

 

400 

210 

 

410 

220 

Tilknytningsavgift 8 152,00      

Årsavgift bolig   4 919,40 5 189,50 5 516,40 6 029,45 6 487,60 6 753,60 

       

Årsavgift fritidshus / hytte 4 919,40 5 189,50 5 516,40 6 029,45 6 487,60 6 753,60 

Dekningsgrad av gebyrer       

Tabell 2. Avgiftsnivå 2017-2022 

 

Dersom vannverket bygges ut (forsyningsområdet utvides) i tråd med handlingsplanen slik at Øvre              
Espenes, Betholmen, Miklebostad, Kastnes og Faksfjord inngår i kommunal vannforsyning vil dette    
anslagsvis utvide abonnenttallet til 150 – 200 abonnnenter 

  

 

12. REFERANSER 
 

 Forprosjektrapport, datert juli 2011.  ( Sweco AS )Oppgradering av kommunal 
vannforsyningsanlegg 

 Rapport av 26.08.2011.  ( Mattilsynet ). Plangodkjenning av utbyggingstiltak  
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Mattilsynet 
Region Nord 

Saksbehandler: Øivind Fossli 
Tlf: 22 40 00 00 / 22778776 
E-post: postmottak@mattilsynet.no 
(Husk mottakers navn) 

Postadresse:  
Felles postmottak, Postboks 383 
2381 Brumunddal 
Telefaks: 23 21 68 01 

 
 

 
 

Uttalelse til hovedplan vann Dyrøy kommune, 2018-2022  
Det vises til høring av hovedplan vann, datert 26.april 2018. Frist for uttale er satt til 6 uker.  

 

Vi viser til § 1 i drikkevannsforskriften – FOR–2016-12-22-1868. 

§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille krav om sikker levering av 
tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak 
og farge. 

 

Dyrøy kommune har siden 2011 investert rundt 50 millioner kroner til forbedringer av 
vannforsyningen til kommunen. Det er investert i nytt vannverk, med ny kilde (Indre Rundfjellvann), 
nytt renseanlegg og nytt høydebasseng på fastlandet. Det er i tillegg lagt sjøledning til Dyrøya, slik 
at det gamle vannverket der kunne avvikles. 

 

I perioden fra 2018 til 2022 planlegges det ytterligere investeringer på 27.5 millioner kroner. Blant 
annet planlegges det en omfattende sanering av gammelt ledningsnett og vannkummer. Dagens 
ledningsnett er i dårlig stand, og det er beregnet at lekkasjer kan utgjøre så mye som 50% - det er 
beskrevet at vannverket muligens produserer dobbelt så mye som nødvendig.  

Det planlegges forøvrig andre tiltak. Her er noen av de 22 tiltakene som er skissert i planen: 

 Sluttføring av SD-anlegg 

 Vannforsyning til Øvre Espenes 

 Vannforsyning til Betholmen 

 Vannforsyning til Mikkelbostad 

 Sammenkobling Kastnes vannverk – privat vannverk med 120 abonnenter 

 Sammenkobling Faksfjord vannverk – privat vannverk med 80 abonnenter 

 

Når det gjelder de private vannverkene så beskrives disse som tilfredsstillende med tanke på 
kapasitet. Vannkildene er elveinntak, og det er ingen rensing. Det er fornuftig at kommunen er villig 
til å forsyne disse områdene, slik at disse vannverkene kan avvikles. Mattilsynet har lite kjennskap 
til disse vannverkene, men kan generelt uttale at elveinntak uten rensing ikke er tilfredsstillende i 

Deres ref:    
Vår ref: 2018/108401  
Dato: 08.06.2018  

DYRØY KOMMUNE 
DYRØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 
9311 BRØSTADBOTN 
 
    

Org.nr: 985399077  
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henhold til drikkevannforskriften. I perioder er det ofte fekale bakterier i elveinntak, som kan føre til 
at personer blir syke ved inntak.  

Det beskrives videre at kommunen er villige til å ta over private vannverk som forsyner mer enn 50 
personer, hvis vannverkene ber om dette. Det er ikke beskrevet om det finnes flere private 
vannverk av den størrelsen i kommunen, og Mattilsynet kjenner heller ikke til dette. Vi er imidlertid 
positive til at kommunen har dette fokuset. Det er et mål og ønske fra storting og regjering at flest 
mulige private vannverk tas over av kommunene.  

Dyrøy vannverk har ingen reservekilde, med unntak av 2 dagers forsyning fra basseng. Dog er det 
tilgang på krisevann. Det beskrives i hovedplanen at reservekilde skal utredes. Vi kan legge til at 
Mattilsynet ikke krever reservevannverk, men det kreves sikker levering av trygt helsemessig 
drikkevann hvis hovedkilden er ute av drift. Det kan legges til at Mattilsynet vurderer at 
forsyningssikkerhet av reservann skal ha kapasitet på 365 dager, hvis vannverket forsyner over 
1000 fastboende. Man skal imidlertid også ha god kapasitet med under 1000 fastboende. 

 

Vurdering 
Vi er positive til hovedplan vann 2018-2022. Dere fokuserer riktig i forhold til drikkevannsforskriften, 
og de mål som storting og regjering ønsker.     

 

Med hilsen 

Torkjell Andersen 
avdelingssjef 
          
 
Kopi: Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 Tromsø 
          
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon. 
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Stabssjef 

 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 

Strandveien 13 77 78 80 00  4700 04 00064 864870732 
Postadresse  

Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 

postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 

 

 

 

Dyrøy Kommune  

Dyrøytunet 1 

9311  BRØSTADBOTN 

 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

18/5388-4 Bjørg Kippersund 140M10 SAKSARKIV 

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 

35801/18 77 78 81 57 2018/125  07.06.2018 

 

 

Uttalelse -  Høring av hovedplan vann - Dyrøy kommune 2018-2022 

 
Fylkeskommunen skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver. 

Fylkeskommunens innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og bygningsloven inkluderer kulturminne-, 

kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, kjøpesenter, 

regional plan eller planstrategi, barn og unges interesser, universell utforming, fylkesveger og 

havbruksinteresser/akvakultur. Fylkeskommunen har etter folkehelseloven også et folkehelseansvar innenfor sine 

sektorer. 

 

Vi viser til deres oversendelse, datert 26.04.2018 og høringsfristen 13.06.2018. 

Planavdelingen hos stabssjefen gir her en samordnet uttalelse fra Troms fylkeskommune på 

vegne av våre ulike fagetater. 

 

Hensikten med hovedplan vann er å ha en ny gjennomgang av vannforsyningen for hele 

kommunen. Planen tar for seg nødvendige tiltak for å sørge for at vannforsyningen oppfyller 

kravene i drikkevannsforskriften. 

 

Planen gjennomgår status og utfordringer. Den omtaler oppgraderings-/utbedringstiltak og 

nye investeringstiltak, kompetansetiltak og plantiltak, samt forventet gebyrutvikling ved 

gjennomføring av planen. 

 

Troms fylkeskommune har ingen merknader til planen. Vi forutsetter at vi, herunder 

kulturminnevernet, involveres på vanlig måte ved nødvendig arealavklaring knyttet til nye 

utbyggingstiltak. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Stine Larsen Loso 

ass. stabssjef Bjørg Kippersund 

 seniorrådgiver   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Kopi: 

Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105,  9291 TROMSØ 

Sámediggi/Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50,  9730 KARASJOK 

Statens vegvesen, Region Nord, Postboks 1403 8002 BODØ 
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Mellomveien 40 Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9007 TROMSØ Regnskap 

Postboks 1403     Postboks 702 

8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Dyrøy kommune 

Dyrøytunet 1 

9311 BRØSTADBOTN 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Kjell Vang / 77617310 18/98368-2 2018/125 15.05.2018 

     

      

Uttalelse til høring - Hovedplan vann - Dyrøy kommune 2018 - 2022 

Det vises til brev datert 26.4.2018, hvor vi blir forelagt Hovedplan vann i Dyrøy kommune til 

uttalelse. 

 

Statens vegvesen har ingen vesentlige merknader til planen. Vi forutsetter imidlertid at vi blir 

involvert i prosessen når utbyggingen starter og hvor vannledninger kan berøre eller krysse 

eksisterende fylkesveger i kommunen. 

 

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til undertegnede. 

 

Vegavdeling Troms  

Med hilsen 

 

 

 

Kjell Vang 

Senioringeniør 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 TROMSØ 

Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ 
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Fra: noreply.saksbehandling@vegvesen.no
Sendt: 15.05.2018 12:49:13
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Dokument 18/98368-2 Uttalelse til høring - Hovedplan vann - Dyrøy kommune 2018 - 2022 sendt fra
Statens vegvesen
Vedlegg: 18_98368-2Uttalelse til høring - Hovedplan vann - Dyrøy kommune 2018 - 2022.pdf
Til Dyrøy kommune

Vedlagt oversendes dokument 18/98368‐2 Uttalelse til høring ‐ Hovedplan vann ‐ Dyrøy kommune 2018 ‐
2022 i sak Hovedplan vann ‐ Dyrøy kommune 2018 ‐ 2022 fra Statens vegvesen. Se vedlegget for innholdet i
utsendelsen.

Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til firmapost@vegvesen.no eller i vårt kontaktskjema.

Dette er en systemgenerert e‐post, og skal ikke besvares.

Til Dyrøy kommune

Vedlagt sender vi dokument 18/98368‐2 Uttalelse til høring ‐ Hovedplan vann ‐ Dyrøy kommune 2018 ‐
2022 i sak Hovedplan vann ‐ Dyrøy kommune 2018 ‐ 2022 frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i
utsendinga.

Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til firmapost@vegvesen.no eller i kontaktskjemaet vårt.

Dette er ein systemgenerert e‐post du ikkje kan svare på.

Attn. Dyrøy kommune

Enclosed you will find the document 18/98368‐2 Uttalelse til høring ‐ Hovedplan vann ‐ Dyrøy kommune
2018 ‐ 2022 from the Norwegian Public Roads Administration.

If you have queries regarding this case, please contact firmapost@vegvesen.no.

This is an automatically generated email – please do not reply.
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/611 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 28.11.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Planstrategi 2018 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 81/18 18.12.2018 

 

Vedlegg 
1 18_233826-2Uttalelse til høring av planstrategi 2018 - Dyrøy kommune 
2 Uttalelse: Forslag til kommunal planstrategi 2018 - 2019 for Dyrøy kommune 
3 UTTALELSE TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI 
4 Planstrategi 2018 Dyrøy kommune - Innspill 
5 Uttalelse fra Kystverket - Høring - Planstrategi 2018 - Dyrøy kommune - Troms fylke 
6 Uttalelsene til planstrategi 2018 
7 Planstrategi - 2018-2019 - Etter høringsrunde 
8 Kommunale planer - status - 20.10.18 

 

Saksopplysninger 
I kommunestyremøte 11.10 18 sak 50/18 ble det fattet slikt vedtak:  
 

«Ihht. Plan- og bygningslovens § 10-1, legges kommunal planstrategi for Dyrøy kommune 
ut til høring i 30 dager før endelig behandling i kommunestyret.» 

Administrasjonens vurdering 
Forslag til planstrategi ble sendt ut på høring 23.10 10 med svarfrist 25.11.18 
 
Følgende instanser har gitt innspill til planforslaget.  
 

1. Statens Vegvesen 
2. Fylkesmannen i Troms 
3. Troms Fylkeskommune 
4. Sametinget 
5. Kystverket 
6. Kulturetaten, Dyrøy  

 
Høringsuttalelsene følger som vedlegg (1-6) 
 

1. Statens Vegvesen 
Har gitt en generell redegjørelse.  
 
 

2. Fylkesmannen i Troms 
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 Overordnet innspill 
 Anmoder om at kommunen i 2019-20 utarbeider ny planstrategi i neste kommunestyre-

periode. 
 
 Påpeker at planstrategien ikke inneholder henvisning til overordnede nasjonale, regionale 

eller kommunale føringer. Dette bør fremgå i et eget kapittel.  
 

 Faktafeil i kap. 18 må rettes opp.  
 

Rådmannens kommenterer:  
Følgende overordnede nasjonale føringer er beskrevet:  

II. Nasjonale planoppgaver 

Kapittel 6. Statlige planretningslinjer og planvedtak 

§ 6-1.Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
For å fremme en bærekraftig utvikling skal Kongen hvert fjerde år utarbeide et dokument 
med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette skal følges opp i 
planleggingen etter denne lov og legges til grunn for statens deltaking. 

Planen justeres/endres ihht. dette 

 
Faglige innspill 
 
Økonomi og demografi: 
Bør synliggjøre kommunens handlingsrom framover i hht. kommuneøkonomien.  
 
Helse: 
Generelle innspill 
 
Miljø:  
Naturmangfold: 
Naturmangfold er ikke omtalt i planstrategien. Anbefaler at kommunen utarbeider en egen 
kommunedelplan for naturmangfold.  
 
Vann- og avløpsplan 
Oppfordrer kommunen å utarbeide en avløpsplan 
 
Forsøpling: 
Dyrøy kommune bør lage en plan for hvordan den vil møte utfordringene fra forsøpling generelt, 
men også havforsøplingen spesielt.  
 
Klima: 
Savner fokus på klimaendringene 
 
Barn og unge:  
Ber om at kommunen vurdere behovet for en egen oppvekstplan 
 
Reindrift: 
Det bør komme med ett punkt i planstrategien som viser at kommunen også ivaretar og har en 
strategi for reindriftsnæringen i kommunen.  
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Samfunnssikkerhet:  
Generelle innspill som ikke medfører endringer i planforslaget.  
 

3. Troms Fylkeskommune 
Generelt 
Stiller spørsmål ved at det nå skal utarbeid KP, for perioden 18-19, helt på tampen av 
inneværende periode.  
Ikke hensiktsmessig å utarbeide ny KP for siste året, men bør nå framskaffe et godt 
kunnskapsgrunnlag for neste perioden (20-24) 
 
Kunnskapsgrunnlag: 
Savner omtale av langsiktig arealstrategi.  
Kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien 
 
Erfaringer med gjeldene kommuneplan: 
Savner evaluering av gjeldene kommuneplan 
 
Tabell over planer: 
Tabellen over planer bør si noe om hvilke planer som skal utarbeides i fremtiden    
 
Prosess og medvirkning 
Anbefaler at det tas inn i et eget kapittel i det videre arbeid.  
 
Avslutning: 
Minner om at regional planforum arrangeres månedlig.  
 

4. Sametinget 
Anmoder at kommunen i forbindelse med arbeidet med planstrategi drøfter utfordringer 
og muligheter knyttet til utvikling av samisk kultur, språk, næringsutøvelse og 
samfunnsliv.  
   

5. Kystverket 
Kystverket foreslår forslag til prioriterte planer/strategier.  
 

6. Kulturetaten, Dyrøy 
 Tilrår Kultur og fritid som eget kapittel 
 Foreslår i tillegg ytterligere delmål, behov for planer samt teksttilføying.  
 
Rådmannens kommentarer: 
 
Som rådmannen beskrev i k-sak 50/18 har Kommunal planstrategi 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. 
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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. 

 
Vedlagte planforslag ble utarbeidet etter Fylkesmannen i Troms sitt statusmøte i Dyrøy, der 
rullering av planstrategien ble etterlyst av fylkesmannen.  
 
I mottatte høringer kommenterer både Fylkesmannen i Troms og Troms Fylkeskommune at ny 
planstrategi må utarbeides første år i neste kommunestyreperiode, dvs. 2019-20. Rådmannen ser 
det derfor som mest hensiktsmessig at framlagte planforslag endres på enkelte pkt. ihht. hørings-
uttalelser (f.eks. påpekte feil), men at hovedvekten av innspillene blir hensyntatt og implementert 
i neste planstrategi for neste kommunestyreperiode.  

Rådmannens forslag til vedtak: 
Dyrøy kommune vedtar framlagte forlag til «Planstrategi for Dyrøy kommune 2018-2019». 
 
Innkomne forlag til endring av planstrategi 2018-19 blir hensyntatt i neste planstrategi for neste 
kommunestyreperiode 2019-20. 

Ordførers innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Stakkevollvegen 35-37 Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9010 TROMSØ Regnskap 

Postboks 1403     Postboks 702 

8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Dyrøy kommune 

Dyrøytunet 1 

9311 BRØSTADBOTN 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Linda Normann Knutsen / 

77617246 

18/233826-2 2018/611 22.11.2018 

     

      

Uttalelse til høring av planstrategi 2018 - Dyrøy kommune 

Viser til offentlig ettersyn av planstrategi 2018-19 for Dyrøy kommune oversendt 23.10.18.  

 

Planstrategien er et verktøy med formål å klargjøre hvilke planoppgaver som bør startes opp, 

videreføres, revideres eller oppheves i kommunen. Planstrategien er retningsgivende, og har 

ikke direkte rettsvirkning. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i nasjonal transportplan 

(NTP), Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging, vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske 

føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på 

vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig 

fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 

 

Nasjonale og regionale føringer  

Statens vegvesen ønsker å minne om at nasjonale og regionale arealpolitiske føringer skal 

legges til grunn i planlegging av areal- og transportplanlegging. Deriblant;   

 Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging 

 Nasjonal transportplan 2018-2029 

 Regional transportplan for Troms 2018-2029, inkl Handlingsplan for fylkesveger i 

Troms  
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2 

Folkehelse - trafikksikkerhet 

Statens vegvesen er svært tilfreds med at rullering av trafikksikkerhetsplanen er prioritert i 

2019. En oppdatert og vedtatt trafikksikkerhetsplan er en viktig forutsetning for å kunne 

søke trafikksikkerhetsmidler via Troms trafikksikkerhetsutvalg (TFUT-midler). Statens 

vegvesen bidrar gjerne med innspill til dette planarbeidet.    

 

Vi ønsker videre å trekke tydelige linjer mellom trafikksikkerhet, folkehelse og 

arealplanlegging. Dette fremkommer så vidt under kap. 15 i strategien. For å framheve 

sammenhengen ytterligere vil vi oppfordre kommunen til å ha fokus på at framtidig 

arealplanlegging i kommunen i størst mulig grad legger til rette for sentrumsnær 

boligbygging – der hvor infrastruktur allerede finnes. Dette for å på best mulig måte 

tilrettelegge for at kommunens innbyggere skal kunne sykle og gå til daglige gjøremål; trygg 

skoleveg, fritidsaktiviteter, handel osv. Når det gjelder å tillate spredt bosetting oppfordrer vi 

til at det i vurderingene særlig legges vekt på trafikksikre tilbud for myke trafikanter og 

trygg skoleveg med gode løsninger for skoleskyss for skolebarn. Kollektivtilbudet internt i 

kommunen, og inn og ut av kommunen er lite omtalt. Dette bør integreres i planen.  

 

 

Til slutt vil vi ønske kommunen lykke til med planarbeidet, og imøteser dialog og godt 

samarbeid i de ulike plansakene framover.   

 

 

Plan- og forvaltningsseksjonen 

Med hilsen 

 

 

 

Knutsen Linda Normann 

 

 

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering. 
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     Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref.  Arkivkode 
 Lill-Hege Nergård 77642127 26.11.2018 2018/5988 - 0  421.3 
   Deres dato Deres ref. 
  24.10.2018 8897374e-3ec9-4e76-a140-

a1ae15fdfa9b 

                                                                    
 

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon:  77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no 
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Plan, reindrift og 

samfunnssikkerhet 
www.fylkesmannen.no/troms 

 
          
Dyrøy kommune   
Dyrøytunet 1  
Brøstadbotn 
 
 
 
Innspill til kommunal planstrategi 2018 - 2019 for Dyrøy kommune 
 
Fylkesmannen i Troms viser til kommunens oversendelse datert 23. oktober 2018 i 
forbindelse med invitasjon til å komme med innspill til kommunal planstrategi 2018-2019 
for Dyrøy kommune. 
 
Vårt innspill tar utgangspunkt i Nasjonale forventningene til regional og kommunal 
planlegging, og andre regionale og nasjonale føringer for kommunenes planlegging.  
 
1. Overordnede innspill 
Det er positivt at kommunen utarbeider kommunal planstrategi for inneværende periode. Det 
innebærer at Dyrøy vil ha et relativt ferskt og oppdatert kunnskapsgrunnlag til neste 
kommunale planstrategi som skal utarbeides senest innen ett år etter kommunevalget i 2019. 
Vi anmoder derfor om at kommunen i 2019-2020 utarbeider en ny planstrategi som ser på det 
totale planbehovet og behovet for å rullere eksisterende planer.  
 
Fylkesmannen er kjent med at det arbeides med kommuneplanens arealdel og at den vil være 
ny med overordnede føringer for arealbruk når den foreligger. Det blir dermed viktig at en i 
forbindelse med ny planstrategi i 2019-2020 ser på behovet for å rullere og evaluere 
kommuneplanen, herunder kommuneplanens samfunnsdel ettersom den er fra 2015 og bør 
koordineres med arealdelen.  
 
Forslag til kommunal planstrategi inneholder ikke noen henvisning til overordnede nasjonale, 
regionale eller kommunale føringer som skal ligge til grunn for arbeidet med den kommunale 
planstrategien. Vi viser her blant annet til nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging, statlige planretningslinjer, relevante regionale planer og regional planstrategi. 
Det bør være et kapittel som sier noe om dette i kommunens forslag til planstrategi.  
 
Forslag til planstrategi ser på noen punkter ut til ikke å være helt oppdatert, f. eks når det 
gjelder samfunnssikkerhet og status på helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. I tillegg vises 
det under kapittel 18 til utdaterte nasjonale forventninger. Dette må det rettes opp i. 
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2. Faglige innspill 
 
Økonomi og demografi 
Fylkesmannen ser det som viktig at kommunen i sin planstrategi og i alt planarbeid tar 
utgangspunkt i den demografiske utviklingen og hvordan den økonomiske handlefriheten er 
for kommunen i dag og utsiktene i årene fremover. 
 
Fylkesmannen vil framheve at det er positivt at kommunen i sin planstrategi har en grundig 
analyse av utviklingstrekk og utfordringer mht. demografi, sysselsetting, flytting og pendling. 
Vi kan imidlertid ikke se at planstrategien i særlig grad tar opp de begrensninger 
kommuneøkonomien legger på kommunens planlagte aktiviteter, med unntak av at 
økonomisk handlefrihet nevnes under pkt. 21.1 Strategier. Etter Fylkesmannens syn bør 
Dyrøy kommune synliggjøre kommunens handlingsrom framover, og ha dette som 
utgangspunkt for sin planstrategi. 
 
Helse 
Planlegging av gode helse- og omsorgstjenester er viktig for innbyggerne i Dyrøy kommune. 
Denne sektoren vil også i framtiden kreve en stor andel av kommunens ressurser. 
Kommunens utfordringer innen helse- og omsorgssektoren er omtalt kort i planstrategien. I 
kap. 14.1 nevnes det at kommunen vil lage en overordnet helse- og omsorgsplan. I oversikten 
sist i dokumentet inngår en pleie- og omsorgsplan, men uten tidsangivelse. Fylkesmannen 
anbefaler at det lages en helhetlig helse- og omsorgsplan. En slik plan bør omfatte alle helse- 
og omsorgstjenester som kommunen yter. I den kan kommunen inkludere demens, som ikke 
trenger å være tema for en egen plan. Helse- og omsorgsplanen bør også inneholde strategier 
for å rekruttere, videreutvikle og beholde nøkkelkompetanse som sektoren trenger, og som er 
lovpålagt. En helhetlig helse- og omsorgsplan vil gi kommunen et verktøy for bedre politisk 
og administrativ styring innen denne sektoren. Kommunens boligplan er fra 2013. Strategiene 
som er formulert i kap. 17.1 bør konkretiseres i en revidert boligplan. Den vil også ha stor del 
relevans for helse- og omsorgssektoren. Den kommende eldrereformen «Leve hele livet» 
peker på behovet for en tverrsektoriell strategi for endringer i retning av et mer aldersvennlig 
samfunn. Vi anbefaler at dette blir omtalt i planstrategien. 
 
Vi minner om at disse planene innen helse- og omsorgssektoren er lovpålagt, og at 
kommunen derfor til enhver tid må ha en gjeldende plan:  
 Plan for helsemessig og sosial beredskap (jfr. helseberedskapsloven § 2-2) 
 Smittevern (jfr. smittevernloven § 7-1) 
 
Disse planene bør ses i sammenheng med overordnet beredskapsplan etter 
sivilbeskyttelsesloven, og enten ligge som vedlegg til denne eller at det er henvist til disse 
planene i overordnet beredskapsplan.  
 
Planstrategien omtaler folkehelse i tilknytning til bl.a. barn og unge, læring, trivsel i skolen, 
kultur, frivillighet, levevaner, uteområder og frisklivssentral. Dette viser noe av bredden i 
folkehelsearbeidet. Blant strategiene i kap. 15.1 står det bl.a. «Systematisere 
folkehelsearbeidet gjennom frisklivssentralen». Folkehelsearbeidet angår alle sektorer i 
kommunen. Frisklivssentralen hører til i helse- og omsorgssektoren, og tilbyr noen av de 
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lovpålagte helse- og omsorgstjenestene. En kommunal koordinering av folkehelsearbeidet bør 
skje over sektornivået, slik at alle sektorenes bidrag i arbeidet kan sees i sammenheng. 
 
Fylkesmannen er kjent med at kommunen har laget en oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen i 2014, slik folkehelseloven krever. Dokumentet er under oppdatering, og 
oppdatert faktamaterialet er benyttet i arbeidet med planstrategien. Oversikten over 
helsetilstanden er et faktagrunnlag for all kommunal planlegging, både på overordnet nivå og 
i sektorene. Folkehelseloven § 6 sier at oversikten over helsetilstanden skal inngå som 
grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. En drøfting av kommunens 
folkehelseutfordringer bør inngå i strategien. For å oppfylle lovens krav må kommunen se til 
at planstrategien drøfter de folkehelseutfordringene som er beskrevet i oversikten over 
helsetilstanden. 
 
Vi ber om at planer som utarbeides innen helse- og omsorgssektoren og på folkehelseområdet 
følger prosesskravene i plan- og bygningsloven, og at de sendes på høring til oss. Da kan vi 
kan gi ytterligere råd og veiledning. Kommunen kan også gjerne ta kontakt med oss underveis 
i planarbeidene. 
 
Miljø 
Naturmangfold 
Naturmiljø og friluftsliv er ikke omtalt i planstrategien. Naturmangfold er viktig også for 
kommunens innbyggere, for trivsel og friluftsliv. Naturmangfold er også viktig som grunnlag 
for beitenæring.  Vi oppfordrer kommunen til å drøfte utfordringer knyttet til inkludere mål 
og strategi for å ta vare på naturmangfold i planstrategien. Strategien bør være å ta vare på 
naturmangfoldet i kommunen, sikre tilstrekkelige leveområder for vilt og tilgang til områder 
for tradisjonelt friluftsliv. Fylkesmannen anbefaler at kommunen planlegger å utarbeide en 
egen kommunedelplan for naturmangfold. 
 
Vann- og avløpsplan 
Kommunen plikter å ha oversikt over alle sine avløpsanlegg, inkludert ledningsnett, og 
tilstanden til disse.  
 
Klimaendringene, «et villere og våtere klima», medfører blant annet lengre nedbørsperioder 
og høyere nedbørintensitet. En slik situasjon vil føre til økt belasting av ledningsnettet med 
mer overvann til fellesledninger samt økt innlekking i utette avløpsrør. I en slik situasjon vil 
man oppleve at renseeffekten går ned og anleggene blir dyrere å drifte forsvarlig. Faren for 
forurensning øker.  
 
Fylkesmannen oppfordrer derfor Dyrøy kommune til å utarbeide en avløpsplan, og denne kan 
gjerne kombineres med en vannplan. For sistnevnte er det Mattilsynet som er rett myndighet. 
Planen bør inneholde en kartlegging av de ulike kommunale anlegg og tilstanden til disse.  
 
Kommunen bør også foreta en kartlegging av, og vurdere behovet for oppgradering og/eller 
sanering av eldre separate avløpsanlegg som i dag ikke tilfredsstiller kravene til små 
avløpsanlegg etter kapittel 12 i forurensningsforskriften. Erfaringsmessig finnes det mange 
slike anlegg i områder av kommunen som ikke har kommunalt ledningsnett, og mange av 
disse går relativt urenset til resipient. 
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Videre bør planen utdype kommunens strategi for å gjøre anleggene robuste nok til å møte 
økte nedbørsmengder og styrtregn. 
 
Plan for å håndtere og forebygge forsøpling 
Forsøpling vil være et sentralt tema for alle kommuner med tanke på trivsel for befolkningen, 
fare for forurensing av grunn og vann og gjerne også hvordan kommunen ønsker å fremstå for 
gjester og turister som besøker kommunen. 
 
Arbeidet med å forebygge forsøpling og følge opp forsøplingssaker, krever at kommunen 
arbeider systematisk med denne utfordringen. Forsøplingen vil være både tradisjonell 
forsøpling på land, men også plastforsøpling i sjø og langs strender.  
Det innebærer at det bør finnes et system/rutine i kommunen som håndterer klager på 
forsøpling som meldes til kommunen, men også at kommunen selv er aktiv i kartlegging av 
mulig forsøpling.  
 
Kommunen har ansvar for å sørge for oppsetting og tømming av avfallsbeholdere på 
utfartssteder og andre sterkt besøkte offentlige steder hvor det må påregnes at avfall vil bli 
gjensatt. Dette vil være et ledd i arbeidet med å forebygge forsøpling. 
 
Kommune skal videre følge med på og føre tilsyn med den alminnelige 
forurensningssituasjonen i egen kommune innenfor kommunens ansvarsområde og plikter 
etter forurensningsloven.  
 
Dyrøy kommune bør derfor lage en plan for hvordan den vil møte disse utfordringene fra 
forsøpling generelt, men også havforsøplingen spesielt.  
 
Klima 
Klimaendringene og tilpasning til disse er en av de største miljøutfordringer Norge vil stå 
overfor i årene som kommer. Fylkesmannen savner et fokus på dette i forslaget til 
planstrategi. Klimatilpasning er ett tverrgående tema og skal vurderes i alt man gjør. Hensynet 
skal derfor være gjennomgående i all planlegging.  
Fylkesmannen viser her til Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning for mer informasjon om hvordan temaet skal integreres i arbeidet med 
kommunal planstrategi. I tillegg er Fylkesmannen i samarbeid med flere i gang med ulike 
nasjonale pilotprosjekt på klimatilpasning i planlegginga. Ta kontakt med oss for mer 
informasjon om dette. 
 
Barn og unge 
Fylkesmannen ser det som positivt at oppvekstområdet i stor grad vektlegges i kommunens 
planstrategi. På bakgrunn av de utfordringene kommunen har knyttet til barn og unge, ber vi 
dere vurdere behovet for en egen oppvekstplan. Alternativet er at dere i forbindelse med neste 
planstrategi vedtar en revidering av kommuneplanens samfunnsdel hvor temaet oppvekst blir 
viet et eget kapittel. 
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Som et minimum må kommunen i planarbeidet legge vekt på: 

 å synliggjøre hvordan barns og unges rett til medvirkning blir ivaretatt i kommunale 
planprosesser 

 å vurdere kapasiteten og fremtidig dimensjonering av barnehage- og skoletilbudet i 
tråd med befolkningsutviklingen 

 å rekruttere og opprettholde tilstrekkelig fagkompetanse til å ivareta 
kompetansekravene og lovpålagte oppgaver i oppvekstsektoren (barnehage, skole, 
barnevern) 

 å synliggjøre hvordan kommunen, gjennom tverretatlig innsats kan forebygge og 
håndtere uønskede hendelser som f.eks. vold, mobbing og overgrep. 

Vi viser til føringene ovenfor. Det går frem av høringsdokumentet at det er etablert 
ungdomsråd i kommunen, men det kommer ikke fram hvordan yngre barn skal medvirke i 
planprosesser. Dette bør komme fram i det videre arbeidet. 
Kapittel 13 i høringsdokumentet omhandler barn og unge, og det kommer fram i dette 
kapittelet at kommunestyret har vedtatt nulltoleranse for mobbing og god kvalitet på 
opplæringen. Vi er kjent med at Dyrøy kommune nå deltar i den nasjonale satsingen på 
inkluderende barnehage- og skolemiljø, som kan gi en god kompetanseheving til alle ansatte i 
barnehagen og skolen. Dette bør komme med i videre planarbeid og synliggjøres i 
planstrategien. På bakgrunn av kriterier som er fastsatt av Utdanningsdirektoratet er 
kommunen identifisert til å motta oppfølging fra Fylkesmannen i to år framover. Kommunen 
har i denne sammenhengen stilt seg positiv til å motta støtte fra nasjonalt etablert 
veilederkorps. I og med at kommunen er identifisert med utfordringer på skoleområdet bør 
dette gi seg utslag i planarbeidet innen opplæringsområdet. 

Vi anbefaler at kommunen i planprosessen ser helhetlig på utfordringene som er beskrevet på 
oppvekstområdet og viser også til at samordning av tjenester og tverrfaglig samarbeid er 
viktig for å gi barn og unge gode oppvekstvilkår. 

Reindrift 
I Temaveiler: Reindrift og planlegging etter plan- og bygningsloven står det innledningsvis 
følgende: 

«Retningslinjer for langsiktig arealbruk skal inngå som en del av den kommunale 
planstrategien og danne basis for det mer konkrete arbeidet med kommuneplanens arealdel. 
Den langsiktige arealstrategien skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling 
og arealbruk, og angi langsiktige utviklingsretninger i kommunen og områder for særlig 
utvikling og vern for å vareta de arealhensynene som fremgår av § 3-1, herunder sikre 
naturgrunnlaget for reindriften, samt bidra til å gjennomføre internasjonale konvensjoner og 
avtaler knyttet til reindriften innenfor lovens virkeområde.» 

En kommunal planstrategi skal tilrettelegge for næringsutvikling, noe som vi mener også bør 
innebære utvikling av reindrift i kommunen, på lik linje med andre primærnæringer. Reindrift 
er ikke nevnt i forslaget. Samtidig er en stor del av Dyrøy kommune innenfor det samiske 
reinbeiteområde, og arealene i kommunen er viktige for reindrifta. Reindrift er dessuten ett 
viktig tema i kommuneplanens samfunnsdel og i kommuneplanens arealdel og hensynet til 
reindrift vil nødvendigvis være med på å forme både kommuneplanens samfunnsdel og 
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arealutnyttelsen i kommunen. Det bør komme med ett punkt i planstrategien som viser at 
kommunen også ivaretar og har en strategi for reindriftsnæringen i kommunen.  

Reindrift er en kulturbasert næring, og har et stort potensiale hva gjelder næringsutvikling, Vi 
savner fokus på det potensialet som ligger i satsing på samisk kultur og samfunnsliv. Ved å 
synliggjøre den samiske reindrifta, dens kultur, språk og matproduksjon, så kan kommunen 
gjøre seg mer attraktiv for tilreisende/ tilflyttere/ hyttefolk og andre. Vil her også nevne 
sametingets melding om næringsutvikling (som ligger på www.sametinget.no under 
dokumenter). 
 
Samfunnssikkerhet 
Kapittel 19 sier noe om samfunnssikkerhet og beredskap. Jamfør sivilbeskyttelsesloven med 
forskrift skal funn fra den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen følges opp i planlegging 
etter plan- og bygningsloven. Det vil si at funn fra helhetlig ros skal legges til grunn for og 
være et kunnskapsgrunnlag i arbeidet med kommunal planstrategi. På bakgrunn av helhetlig 
ros skal man derfor også vurdere behovet for å oppdatere eksisterende planer, eventuelt 
utarbeide planer som ivaretar funn og hensynet til samfunnssikkerhet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Per Elvestad 
plandirektør 

 

 Lill-Hege Nergård 
seniorrådgiver 

 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 
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Kontaktpersoner fagområder:  
 
Landbruk: Bjørn Einan, tlf. 77 64 21 05  
Barn og unge: Solveig Bjørn, tlf. 77 64 20 51  
Helse: Anders Aasheim, tlf. 77 64 24 78  
Miljø: Heidi Marie Gabler, tlf. 77 64 22 31og Per Kristian Krogstad, tlf. 77 64 22 25 
Universell utforming og likestilling: Lone A. Høgda, tlf. 77 64 
Reindrift: Jan Gunnar Brattli, tlf. 77 64 21 81  
Demografi og økonomi: Marianne Winther Riise, tlf. 77 64 20 
Samfunnssikkerhet: Hans Kristian Rønningen, tlf. 77 64 20 47 
Koordinator samfunnsplanlegging og klima: Lill-Hege Nergård, tlf. 77 64 21 27 
 
 
Kopi til:  
Troms fylkeskommune     Postboks 6600    9296 TROMSØ
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tel:+4777642231
tel:+4777642225
tel:+4777642047


 

Stabssjef 

 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 

Strandveien 13 77 78 80 00  4700 04 00064 864870732 
Postadresse  

Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 

postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 

 

 

 

Dyrøy kommune  

Dyrøytunet 1 

 

9311  BRØSTADBOTN 

 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

18/8303-2 Synnøve Lode 140 SAKSARKIV 

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 

78876/18 77 78 81 67   16.11.2018 

 

 

UTTALELSE TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI 

 
Fylkeskommunen skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres 

planleggingsoppgaver. Fylkeskommunen har etter folkehelseloven også et folkehelseansvar innenfor 

sine sektorer. Fylkeskommunens innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og bygningsloven 

inkluderer kulturminne-, kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, samordnet areal- og 

transportplanlegging, kjøpesenter, regional plan eller planstrategi, barn og unges interesser, universell 

utforming, fylkesveger og havbruksinteresser/akvakultur. 

 

Det vises til brev av 23.10.18 der Dyrøy kommune ber om innspill til forslag til kommunal 

planstrategi for perioden 2018-2019. Frist for å komme med innspill er satt til 25. november 

2018.  

 

Det er planavdelingen hos stabssjefen som koordinerer uttalelsen på vegne av fagetatene i 

fylkeskommunen.  

 

Generelt 

Dyrøy kommune vedtok sin forrige kommunale planstrategi i 2012 og den var gjeldende for 

perioden 2012-2015. Troms fylkeskommune stiller spørsmål ved at det nå skal utarbeides en 

kommunal planstrategi for perioden 2018-2019, helt på tampen av inneværende periode. 

Hensikten med kommunal planstrategi er jo at den skal være et hjelpemiddel for det nye 

kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for 

å møte kommunens behov. Dyrøy kommune er nok klar over at den kommunale planstrategien 

skal utarbeides og vedtas senest ett år etter at kommunestyret er konstituert.  

 

Det kan også stilles spørsmål om hva man kan få utført i løpet av ett år. Troms fylkeskommune 

mener derfor at det ikke er hensiktsmessig å utarbeide kommunal planstrategi for siste året i 

inneværende kommunestyreperiode. I stedet bør Dyrøy starte arbeidet med å fremskaffe et godt 

kunnskapsgrunnlag for kommunal planstrategi som skal utarbeides for neste periode (2020-

2024), slik at neste kommunestyre blir godt forberedt.  
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Kunnskapsgrunnlag 
Utkastet til kommunal planstrategi er lagt opp til å ha et bredt kunnskapsgrunnlag med 

utviklingstrekk og utfordringer kommunen står overfor i de kommende år. Dette skal være et 

grunnlag for vurdering av planbehovet i kommunen i perioden. Blant de aktuelle tema som kan 

være nyttige å beskrive utviklingstrekk og utfordringer innenfor, så savner fylkeskommunen en 

omtale av langsiktig arealstrategi. Denne vil gi grunnlag for vurdering av revisjon av 

kommuneplanens arealdel. 

 

Fylkeskommune savner en tydeligere beskrivelse av utfordringer knyttet til de ulike temaene, 

som vil være grunnlag for vurdering av fremtidig planbehov. Hvert delkapittel under 

utviklingstrekk avsluttes med strategier, men det kommer ikke tydelig frem om disse skal 

utarbeides.   

 

Dyrøy kommune har i 2014 utarbeidet et oversiktsdokument over helsetilstand og 

påvirkningsfaktorer i henhold til folkehelseloven. Oversikten skal inngå som grunnlag for 

arbeidet med kommunens planstrategi. En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer fra 

oversikten bør inngå i strategien, noe som ikke vises tydelig i dette utkastet. 

 

Erfaringer med gjeldende kommuneplan  

Gjeldende kommuneplan er viktig utgangspunkt for kommunal planstrategi. Dyrøy omtaler 

ikke status for gjeldende kommuneplan, om når denne ble vedtatt og om den består av både 

samfunnsdel og arealdel. Kommunen skal, i sin kommunale planstrategi, ta stilling til behov 

for rullering av kommuneplanen, helt eller delvis.   

 

Kommunen bør også si noe om erfaringene med gjeldende kommuneplan. Hvordan har 

kommuneplanen virket som styringsverktøy politisk og administrativt, og i hvilken grad 

utviklingen har gått i den retning som var trukket opp i mål og føringer i kommuneplanen. På 

denne måten kan kommunen si noe om hvilke grep som må tas for at kommuneplanen skal bli 

et bedre styringsverktøy, ved neste rullering.  

 

Det er i tillegg til vurdering av behovet for revisjon av kommuneplanen, også naturlig at 

kommunen vurderer det samlede planbehovet i perioden. Det vil da være både lovpålagte og 

ikke lovpålagte planoppgaver, samt utviklingsarbeid kommunen ser behov for. Her har Dyrøy 

trukket frem noen områder, men fylkeskommunen ser gjerne at det kommer tydeligere frem 

også i tabell. 

 

Tabell over planer 

Tabellen på siste side i dokumentet sier noe om hvilke planer og strategier som Dyrøy kommune 

innehar og hva som er igangsatt. Tabellen bør også si noe om hvilke planer som skal utarbeides 

i fremtiden, ut fra de planbehov kommunen har som skal komme frem i planstrategien.  

 

Prosess og medvirkning 

Prosess og medvirkning er ikke omtalt i dokumentet. Fylkeskommunen anbefaler at det tas inn 

i et eget kapittel i det videre arbeid med kommunal planstrategi.  

 

Medvirkning knyttet til prosess rundt kommunal planstrategi bør rettes mot grupper som har 

særlig interesser og behov som kommunen kan imøtekomme ved å for eksempel igangsette 

planarbeid.  

 

Avslutning 

Fylkeskommunen minner om at regional planforum arrangeres månedlig, der kommuner som 

ønsker det kan legge frem planer for drøfting med sektormyndighetene. Dette kan være enn 

nyttig arena for større planer som berører flere interesser.  

 

300



 

 

3 

Mer informasjon om regionalt planforum fins på 

http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/planlegging/regionalt-planforum/ 

 

Troms fylkeskommune ønsker Dyrøy kommune lykke til med det videre arbeidet.  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Stine Larsen Loso 

ass. stabssjef Synnøve Lode 

 spesialrådgiver   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

Kopi: 

Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 TROMSØ 

Statens vegvesen, Region Nord, Postboks 1403 8002 BODØ 
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Dyrøy kommune 
Dyrøytunet 1 
9311 BRØSTADBOTN 

 

 

ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 

18/5300 - 2 18/29054 2018/611 02.11.2018  

 

Planstrategi 2018 Dyrøy kommune - Innspill 
Vi viser til deres brev datert 23.10.2018 vedrørende forslag til kommunal planstrategi for Dyrøy 
kommune. 
 
Dyrøy kommune er en del av det tradisjonelle samiske området. Både samisk språk, 
tradisjonelle samiske næringer og samiske kulturminner er til stede i kommunen. Sametinget 
anmoder at kommunen i forbindelse med arbeidet med den kommunale planstrategien drøfter 
utfordringer og muligheter knyttet til utvikling av samisk kultur, språk, næringsutøvelse og 
samfunnsliv. Kommunen bør: 

 kartlegge utviklingstrekk og utfordringer blant den samiske befolkningen i kommunen, 

 kartlegge utviklingstrekk og utfordringer for samiske næringer i kommunen som reindrift 
og utmarksnæringer. 

 gjøre en vurdering av status, muligheter og utfordringer i forhold til samisk språk og 
kultur i barnehage og skole 

 undersøke om det finnes behov i befolkningen for tiltak som kan bidra til å ivareta og 
styrke den samiske identiteten hos barn og voksne 

 ta i bruk samisk tradisjonell kunnskap, lokale kunnskap og forståelser på lik linje med 
forskningsbasert kunnskap 

 vurderere om der er behov for å utrede folkehelseutfordringer blant den samiske 
befolkningen 

 
Den ovennevnte informasjonsinnhentingen sammen med evaluering av den gjeldende 
planstrategien vil gi kommunen et godt grunnlag å vurdere hvilke planbehov det finnes for å 
styrke samisk kultur og næringsutøvelse i Dyrøy. 
 
Sametinget ser i tillegg medvirkning fra samiske interesser som viktig og verdifullt i planarbeid 
og anmoder kommunen til å tidlig i planprosessene aktivt legge til rette for medvirkning fra 
berørte samiske interesser og lokalsamfunn. Disse vil kunne være reinbeitedistrikt eller siida, 
bygdelag, utmarkslag, foreninger og andre interesseorganisasjoner. 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Sten Olav Heahttá Inga Malene Bruun 
fágajođiheaddji/fagleder rådgiver 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:    
Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 
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Region Kystverket Troms og Finnmark 
Sentral postadresse: Kystverket 

Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

Telefon: +47 07847 Internett: 
E-post: 
 

www.kystverket.no 
post@kystverket.no 
 

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242 
 

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson 

 
  
 
 
 

Dyrøy kommune 
Dyrøytunet 1 
9311 BRØSTADBOTN 
 
   

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
2018/611 

Vår ref.: 
2018/3585-2 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Jannicke Røren 

Dato: 
20.11.2018 

Uttalelse fra Kystverket - Høring - Planstrategi 2018 - Dyrøy kommune - Troms 
fylke 
Kystverket Troms og Finnmark viser til Deres brev av 23.10.2018 vedrørende oppstart av 
arbeidet med kommunal planstrategi.  
Kystverket vil i det følgende informere generelt om vår virksomhet. Avslutningsvis gis det 
informasjon om hva Kystverket mener er spesielt viktig for Deres kommune i denne 
prosessen.  
 

1. Kystverkets virksomhet  

Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt 
forurensing. Sentrale mål er å bidra til effektiv sjøtrafikk, sikre trygg ferdsel og å hindre 
miljøskade som følge av akutt forurensing. 
Kystverket har det faglige ansvaret for sikkerhet og fremkommelighet i norske farvann og 
havner og forvalter havne- og farvannsloven med forskrifter, losloven med forskrifter mv. 
Kystverket legger til rette for de som bruker sjøen eller ferdes langs kysten. Dette gjøres 
ved utbygging, vedlikehold og drift av infrastruktur (fiskerihavner, farleder, 
navigasjonsinstallasjoner mv.) og tilbyr tjenester som los- og sjøtrafikktjenester.  
Kystverket deltar i nasjonal, regional og lokal samfunnsplanlegging som fagkyndig 
sektormyndighet. 
 
Nasjonal havnestrategi - Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods 
på sjø 
I henhold til «Nasjonal havnestrategi» som ble presentert januar 2015 vil regjeringen at mer 
gods skal transporteres på sjø ettersom det vil føre til færre vogntog på veiene og dermed 
mindre slitasje, samt at det vil gi tryggere ferdsel for privatbilistene og at miljøskadelige 
utslipp reduseres. Havnestrategiens mål er forenkling av havnestruktur, utvikling av 
intermodale knutepunkt og styrking av havnene gjennom havnesamarbeid. 
Kystverket Troms og Finnmark går ut i fra at «forenkling av havnestrukturen» omhandler en 
opprydding i begrepsbruken, eventuelt sortering og klassifisering av havnene for å avdekke 
potensialet de enkelte havner har for utvikling og samarbeid. 

Troms og Finnmark
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Selv om regjeringens havnestrategi er meget overordnet er den et viktig utgangspunkt for 
de strategier som legges av kommunene for å møte morgendagens utordringer ved 
utbygging av maritim infrastruktur. Havnestrategien bidrar for øvrig til en bevisstgjøring av 
havnenes betydning for samferdsel, sjørettet næring, fiskeri og havbruk. 
Viktige punkter er: 

 Utvikling av havnesamarbeid (det er innført en tilskuddsordning fra 2015 som skal 
stimulerer til dette) 

 Prioritering etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet 
 Vurdering av konsekvensene av overføring av statlige anlegg (moloer og 

utdypinger) til de nye folkevalgte regionene 
 Vurdering av endring i kriteriene for status som stamnetthavn 

 
Regjeringen påpeker at det skal legges større vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet 
ved prioritering av statlige bidrag. Kystverket Troms og Finnmark erfarer at de modeller 
som i dag brukes, ikke er tilstrekkelige for å avdekke inntektssiden for den maritime delen 
av samferdsel og næringsliv. Modellene er under stadig utvikling, slik at medvirkning ved å 
påpeke gevinst og tap som ikke synliggjort absolutt er til stede. Kommunen kan bidra til 
utvikling av hensiktsmessige modeller ved å systematisere og synliggjøre verdier som 
kanskje tas for gitt av lokale aktører, og som er ukjente for forvaltningen.  
 
NTP-Godsanalyse 
Godsanalyser ble levert i august 2015. Konkusjoner i analysen er omtalt som spennende 
og på tvers av «konvensjonell visdom». Det gjelder oppdagelsen av at det er liten 
konkurranse mellom transportformene, og at det med det, i et samfunnsøkonomisk 
utgangspunkt er beskjeden gevinst å hente ved overføring av gods mellom 
transportformene. Og det gjelder ikke minst konkusjonen om at desentralisert 
terminalstruktur med god arealtilgang gir størst volum på sjø (og bane) resulterer i 
reduserte transportkostnader for næringslivet.  
For å stimulere til økt godsmengde på sjø, konkluderes det blant annet med at det er 
nødvendig med tiltak for å redusere veksten på veg. For å unngå at godsmengde overføres 
fra sjø til veg, må dagens terminalstruktur beholdes, vedlikeholdes og utvikles. 
For å oppnå gevinsten en desentralisert havnestruktur gir, er det samtidig viktig at det 
omkring havneterminalene er tilstrekkelig med arealer for godshåndtering, men også 
arealer til industri som nyttiggjør seg av sjøtransport. Det er også kjent at det kan oppstå 
arealkonflikter ved etablering av terminaler, og at mange havner jobber godt med 
tilrettelegging for næring- og industri. 
Som kunnskapsgrunnlag for kommunale havneplaner/strategier, ser Kystverket for seg at 
en lokal godsanalyse også kan være av stor verdi.  
 
Noen øvrige ressurser til kunnskapsgrunnlag for planstrategi  

- Havne og farvannsloven 
- Kystinfo med kartfestet oversikt over stamnetthavner, fiskerihavner, ISPS-

terminaler, navigasjonsinstallasjoner, forvaltningsareal, hoved- og biled mv. 
- BarentsWatch 
- Maritim infrastrukturrapport – Mulige farleder for store skip. Kystverket 2011. 
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Kystverkets handlingsprogram 2014-2023 og leveringsplan til ny NTP 
Handlingsprogrammet er Kystverkets gjennomføringsdel av NTP. Gjennomføring er 
avhengig av de årlige bevilgninger over statsbudsjettet.  
Transportetatenes overleverte plangrunnlag til NTP 2018-2029 den 29. februar 2016. 
Plangrunnlaget er fremstilt etter Samferdselsdepartementets mandater og retningslinjer. 
Prosjekter er prioritert ut fra samfunnsøkonomiske kriterier, lønnsomhet og ikke-prissatte 
konsekvenser. I tillegg prioriteres prosjekter av hensyn til sammenhengende standard, 
samfunnssikkerhet og beredskap. Prosjekter under 50 millioner er ikke prioritert av 
samferdselsetatene. 
 
Post 71 – Tilskudd til havnesamarbeid  
 
Tilskuddsordningen skal bidra til mer gods på sjø ved at sjøtransportens konkurranseevne 
styrkes. Tilskuddet er øremerket til havnesamarbeid som gir bedret transportkvalitet og 
reduserte kostnader for havnebrukerne. Det kreves en egenfinansiering av minst 50 
prosent av prosjektkostnadene.  
Målgruppen for tilskudd til havnesamarbeid omfatter norske havner, kommuner og aktører 
som har mer gods på sjø som mål. Se link for nærmere informasjon: 
http://www.kystverket.no/Maritim-infrastruktur/Havner/Tilskuddsordning-for-
havnesamarbeid/  
 

2. Innspill til planstrategien 

Generelle utviklingstrekk 
En hovedutfordring generelt er å knytte havn/kaianlegg, nærings- og industriarealer og veg 
sammen på en funksjonell og hensiktsmessig måte. Flere av fiskerihavnene har behov for 
oppgradering og utbygging av infrastrukturen. 
Transportinfrastruktur oppleves ofte begrensende for næringsutvikling, særlig med blikk på 
eksportorientert næringsliv basert på naturressursene. Alle vekstnæringer er avhengige av 
velfungerende transport på veg, bane og sjø. 
Fiskerinæringen med flåte, industri og havbruk, reiseliv med cruise, ferger og båtruter, 
mineral- og bergverksnæring og petroleumsnæringen er alle avhengig av en tilpasset og 
velfungerende havneinfrastruktur og sjørettede næringsarealer. 
Gjennom Kystverkets forvaltning av fiskerihavnene ser vi at behovene endrer seg. 
Fiskefartøyene blir større og flere havner ønskes utdypet, det er krav om at flåten skal ligge 
ved kai og i flytebrygger og ikke på svai (på bunnkjetting).  
Mange havner har fortsatt en viktig funksjon for gods- og passasjertransport, selv om mye 
av dette i dag foregår på landeveien. Akvakulturnæringen har etablert seg i noen havner, 
med landbaser, fartøy og med slakterier. Fisketurisme benytter også den infrastrukturen 
som er tilgjengelig. 
Havneterminaler for å betjene mineral- og petroleumsnæringa krever en annen oppbygging 
enn overnevnte, da skipene som benytter disse krever særlig gode maritime forhold samt 
store bakarealer. 
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Maritim utvikling i Dyrøy kommune 
Forslag til prioriterte planer/strategier: 

 Havnestrategi – Bidrar til helhetlig planlegging og oversikt over behovene til 
næringsliv og befolkning. Tema som bør dekkes er fiskeflåten og fiskerinæringens 
behov, akvakulturnæringen, fritidsflåten og reiseliv. 

 Kystsoneplan - Arealplan 
 Transport og godsanalyse – En kystkommune som Dyrøy preges av maritime 

næringer og fiskeri. Transport av varer og produkter ut av kommunen er avgjørende 
for lokalt nærings- og arbeidsliv. Samtidig bør en også se på potensialet for 
godstrafikk for å oppfylle målene om å få gods fra vei til sjø. En godsanalyse vil 
etter Kystvektets mening være et verdifullt bidrag til en samfunnsplan for Dyrøy 
kommune. 

 Beredskapsplan for kystnært oljevern - Dyrøy kommune har noen kystfiskefartøy 
som kan være en viktig ressurs i kystnær oljevern- og generell beredskap mot akutt 
forurensing. Kommunen har mange sårbare områder.  

 
 

Med hilsen 
 
 
 
Jan Morten Hansen 

 
 
 
 
Jannicke Røren 

regiondirektør rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Uttalelsene til planstrategi 2018-2019 for Dyrøy kommune. 
Kultur og fritid har gjennomgått forslag til planstrategi 2018-2019 datert 11.oktober og vi har noen 
uttalelse å komme med: 

Kultur og fritid involveres i alle kommunens sektor og bidrar til å skape trivsel og miljø, økt bo 
attraktivitet, samt styrket folkehelse i kommunen. Tilbud skal gis til alle aldersgrupper og dekke 
bredden av behov som kommunens innbyggere forventer. I denne sammenheng er det mange 
faktorer som en skal sette fokus på for å nå målet vårt.  

Et lite innspill Frank. Kan du ikke sette kultur og fritid som et eget kapittel der frivillighet er neste 
kapittel? Disse to temaer er felles under samme enhet og slik det er satt opp i utkastet er det mer 
oppsplitting av enheten. Det er ikke helt heldig da enhet for kultur og fritid ikke blir styrket, men 
heller svekket. Som du ser for eksempel fra skolesektoren så er den mer i sin helhet satt i eget 
kapittel.  

Kulturplanen sier:  

 I Dyrøy kommune 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 satsing på kunst.  

Vår tilføying (delmål):  

 Styrke interesse og læren om sang og musikk – ta musikk inn i barnehage, skole, 
eldreomsorgen. 

 Økt systematisk arbeid for å få en kontinuitet i arbeidet mot barn og ungdom. (I dette 
arbeidet er det å få Dyrøy kommune som MOT kommune for å styre barn og ungdom samt 
deres oppvekstvillkår. (MOT – programmet)) 

 Barn og unge skal få tilgang på flere fritidsaktiviteter gjennom arrangement og arenaer.  
 Økt satsing på kompetansetiltak for å rekruttere trenere/ledere til idretten.  

Behov for planer: 

1. Rullering av kulturplanen (regi kultur) 
2. Kommunedelplan for idrett, fysiskaktivitet og friluftsliv (samarbeid med Ellen Hals – 

prosjektleder?) 
3. Kulturminneplan (regi kultur) 
4. Rammeplan for kulturskolen, som det skal jobbes med og blir vedtatt politisk. Dette arbeidet 

er et ønske fra kulturskolerådet og noe alle kulturskolene i landet jobber med for tiden. 

Tekst tilføying: Dyrøy kommune skal øke satsing på å ta sang og musikk inn i barnehage og skole. 
Musikk har flere positive effekter både gjennom læring og mestring.   Sitat «Å lære et 
musikkinstrument er vitenskapelig bekreftet til å forbedre hukommelsen, konsentrasjonen, matte-, 
lese- og skriveresultater, samt påvirker selvutvikling og selvtillit.»  

Merethe Kvalheim, 23.11.18

308



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtatt i kommunestyremøte 18.12 2018 sak   /18  

      

 

18. desember 2018 

 

Planstrategi 2018 - 2019 
 

Dyrøy kommune 

 

309



2 

1 INNLEDNING .......................................................................................................................................... 3 

2 MÅL FOR PLANARBEIDET ..................................................................................................................... 3 

3 KOMMUNAL PLANSTRATEGI ................................................................................................................ 3 

4 DEFINISJONER ........................................................................................................................................ 4 

5 VISJON .................................................................................................................................................... 5 

6 UTVIKLINGSTREKK ................................................................................................................................ 6 

6.1 STRATEGIER ............................................................................................................................. 6 

7 FLYTTING ................................................................................................................................................ 6 

7.1 STRATEGIER ............................................................................................................................. 7 

8 KJØNN OG ALDERSBALANSE ................................................................................................................. 7 

8.1 STRATEGIER ............................................................................................................................. 7 

9 ARBEIDSSTYRKE OG FORSØRGELSESBYRDE ........................................................................................ 8 

9.1 STRATEGIER ............................................................................................................................. 8 

10 ARBEIDSMARKEDS-INTEGRASJON OG PENDLING .............................................................................. 8 

10.1 STRATEGIER .................................................................................................................................. 9 

11 ARBEIDSLEDIGHET OG UTDANNINGSNIVÅ ......................................................................................... 9 

11.1 STRATEGIER ............................................................................................................................. 9 

12 VEG OG INFRASTRUKTUR ..................................................................................................................... 9 

12.1 STRATEGIER ............................................................................................................................. 9 

13 BARN OG UNGE ...................................................................................................................................... 9 

13.1 STRATEGIER ........................................................................................................................... 10 
13.2 STRATEGIER KULTUR ................................................................................................................ 11 
13.3 STRATEGIER HELSE ................................................................................................................... 11 
13.4 STRATEGIER UNGDOMSRÅD ........................................................................................................ 11 

14 VOKSNE ..................................................................................................................................................11 

14.1 STRATEGIER ........................................................................................................................... 13 

15 FOLKEHELSE OG FRIVILLIG SEKTOR ....................................................................................................13 

15.1 STRATEGIER ........................................................................................................................... 14 

16 NÆRINGSLIV, FISKE- OG LANDBRUK ..................................................................................................14 

16.1 STRATEGIER FISKE .................................................................................................................... 15 
16.2 STRATEGIER LANDBRUK ............................................................................................................. 16 
16.3 STRATEGIER REG NÆRINGSPLAN ................................................................................................... 17 
16.4 STRATEGIER OMSTILLING ........................................................................................................... 18 

17 BOLIG ....................................................................................................................................................18 

17.1 STRATEGIER ........................................................................................................................... 18 

18 MILJØ, ENERGI OG BÆREKRAFT ..........................................................................................................18 

18.1 STRATEGIER ........................................................................................................................... 19 

19 SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP ..............................................................................................19 

19.1 STRATEGIER ........................................................................................................................... 19 

20 LOKALDEMOKRATIETS STATUS ..........................................................................................................19 

20.1 STRATEGIER ........................................................................................................................... 19 

21 KOMMUNEN SOM TJENESTEYTER .......................................................................................................20 

21.1 STRATEGIER: .......................................................................................................................... 20 

310



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.  

  

311



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. 

  

 

 

 

Kommuneplanens 

arealdel 

 

  

Kommuneplanens 

samfunnsdel 

   ↑     ↕                     ↕                                       

               

Reguleringsplan 

 

    

Handlingsprogram

/Øk.plan 

   ↕                      ↕      

               

Iverksetting 
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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.  
 

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  

200

300

400

0-19 år 20-45 år 46-67 år 68 + år

Befolkningsendring -
aldersgruppert

2015 2025

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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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.  

 

 
 
Kilde: SSB pr. 1. januar 2018 
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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 null-

 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 

 Rullering av trafikksikkerhetsplanen skal 

prioriteres i 2019. 

 

 Gode overganger barnehage/grunnskole og 

grunnskole/vgs skole 

 Kompetansekartlegging 

 Styrke muligheten til kompetanseheving og 

videreutdanning her vi bor 
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toleranse for mobbing og fokus på mestring og 

trivsel.  

 

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 

 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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Tabellen viser at Dyrøy bruker 13,4 % av 

kulturbudsjettet på aktivitetstilbud til barn og 

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 

 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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eldre og gamle i kommunen vår kan oppleve 

trygghet og et tilstrekkelig hjelpetilbud, er det 

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). 
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Utfordring: Senja kommune realiseres i 2020, 

samarbeidsavtaler er sagt opp, og den videre 

samarbeidsformen må jobbes med. 

 

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. 

I dette arbeidet skal kommunen hensynta 

lokale veteraner og deres familier 

 

Rulleres: 

 Rus/psykiatriplan 

 Demensplan 

 Kriseplan 
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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 

 
Registrerte fiskefartøy har i samme tidsrom blitt 

redusert fra 77 til 5. Dette fremgår av etter-

følgende tabell: 

 

Registrerte fartøy  

 

16.1  Strategier f iske 

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 

Kommune 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017
1)

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. 

Kommune 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017
1)

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.

 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. 

 

 

 

 
 

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 

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

 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. 

 Strategisk utviklingsplan/tiltaksplan (VOX i 

2019) 
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klimagasser og mer effektiv energiutnyttelse i 

kommunen. Der det er naturlig søkes samarbeid 

med andre kommuner i regionen. Dyrøy 

kommune varmer sine bygninger opp med 

biofjernvarme. 

 

I kommuneplansammenheng skal hver 

kommune utarbeide en miljø- og energiplan, jfr. 

nasjonale forventninger, KR 12.juni 2015 og 

statlige planretningslinjer (SPR). 

Slike planer skal vurderes minst hvert 4. år. 

 

Følgende overordnede nasjonale føringer er 

her beskrevet: 

II. Nasjonale planoppgaver 

Kapittel 6. Statlige planretningslinjer og plan-

vedtak 

§ 6-1.Nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging 

For å fremme en bærekraftig utvikling skal 

Kongen hvert fjerde år utarbeide et dokument 

med nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging. Dette skal følges opp 

i planleggingen etter denne lov og legges til 

grunn for statens deltaking. 

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 

 

327



20 

 

 

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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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 Strategisk Utviklingsplan/VOX i 2019
Temaplan Energi- og Miljø 2011
Tiltaksplan skogbruk 1988
Trafikksikkerhetsplan 2009 Rullering av planen skal prioriteres i 2019
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Sektor: Navn:
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3

 

Planer: Vedtatt Begrunnelse
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/986 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 11.12.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Etablering av minnelund ved gravplassene i Dyrøy – plassering og anordning 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 82/18 18.12.2018 

 

Vedlegg 
1 Brev til kommunene ang regler for minnelunder mv 
2 Vedlegg til brev til kommunene ang minnelunder sø og dy juni 2018 

 

Saksopplysninger 
Fellesrådene og bevaringsplangruppen for gravplasser i Sørreisa og Dyrøy har utarbeidet forslag 
til vedtekter for minnelunder ved gravplassene i Sørreisa og Dyrøy. Vedtektene angir plassering, 
samt regler for ordningen. Fellesrådene har sendt vedtektene til kommunene for uttalelse før 
saken oversendes bispedømme for godkjenning. 

Administrasjonens vurdering 
Fellesrådet og bevaringsgruppa for gravplasser for Sørreisa og Dyrøy har nå behandlet 

 Plassering av minnelunder ved gravplassene, hvilke gravplasser som skal ha minnelund, og 
plassering av anonym minnelund ved en gravplass i hver kommune. 

 Regler for minnelund (disse skal fremgå i lokale vedtekter) 
 
Ordningen med etablering av minnelunder og reglene for dette m.v. skal godkjennes av 
bispedømmerådet. Fellesrådet ber om at kommunale organer avklarer om de foreslåtte reglene og 
anordningene for å få på plass ordningen med minnelunder, er tjenlig for gravplassforvaltningen, 
før de sendes til søknad om godkjenning hos bispedømmerådet. 
 
Vedlagt brev med vedlegg gir ytterligere opplysninger om forslaget til vedtekter. 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til vedtekter for minnelund ved gravplassene i Sørreisa og Dyrøy godkjennes 

Ordførers innstilling: 
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Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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DEN NORSKE KIRKE 
SØRREISA KIRKELIGE FELLESRÅD  
 
DYRØY KIRKELIGE FELLESRÅD 

Sørreisa 12. oktober 2018 
 

Adr. Kapellveien 26   93 10 Sørreisa                                                                            Telefon 90542231/ 99 20 49 99                                                                             
Kontonr. 4776 1069558                                                                                                        Org.nr. 977 00 1358  
Adr. Fossmoveien 9 9311 Brøstadbotn                                                                       Telefon 913 67 654 / 99204999  
Kontonummer 4776 1068820                                                                                              Org.nr. 977001366                                               
  

Sørreisa kommune v/ rådmann, her 
Dyrøy kommune v/ rådmann, her 
 
 
ETABLERING AV MINNELUND VED GRAVPLASSENE I SØRREISA OG DYRØY. 
 
Viser til tidligere drøftinger om etablering av minnelunder ved gravplassene i Sørreisa og 
Dyrøy. Det sendes derfor et felles brev til begge kommunene, da det oppfattes at det er viktig 
for begge kommunene at det gjøres likt. 
Fellesrådene og bevaringsplangruppen for gravplasser for Sørreisa og Dyrøy kommuner har 
behandlet  

- Plassering av minnelunder ved gravplassene, hvilke gravplasser som skal ha 
minnelund og plassering av anonym minnelund ved en gravplass i hver kommune 

- Regler for minnelunder ( Disse skal stå i lokale vedtekter) 
Bevaringsplangruppen har i etterkant av begge fellesrådsmøtene behandlet 
minnelundordningen en gang til og har i møte 19.juni presisert noen flere forhold enn de en 
først var enige om. Disse som fellerådene vedtok å ta med i pkt 14 og de som vedtatt i møtet 
19.juni i bevaringsplangruppa, er merket RØDT i oppsettet. 
 
Ordning med etablering av minnelunder, reglene for dette m.v. skal til godkjenning hos 
bispedømmerådet. Fellesrådene ber om at kommunale organer avklarer om de foreslåtte 
reglene og anordningene for å få på plass ordningen med minnelunder er tjenlige ordninger 
for gravplassforvaltningen, før de sendes til søknad om godkjenning hos bispedømmerådet.  
 
Lokale gravplass vedtekter 
…. 
§ … Minnelunder 

1. a. Sørreisa kirkelige fellesråd vedtar at det skal settes av område til minnelund ved 
gravplassene slik: 

Djupvåg gravplass; 15-20 kistegravplasser like ved ny inngangsport til høyre. 

Straumen gravplass: 30 kistegravplasser til høyre for inngangsporten, anonym minnelund legges i 
bakkant av denne. 

Skøelv gravplass; 20 kistegravplasser til venstre for inngangsporten  

1. b. Dyrøy kirkelige fellesråd vedtar at det skal settes av område til minnelund ved gravplassene 
slik: 

Holm gravplass, Dyrøya; 15-20 kistegravplasser nederst på felt F eller nederst på felt B (2) 

Brøstad gravplass: 30 kistegrav plasser innerst på den gamle delen på deler av felt A, E og D eller på 
en del av felt M nærmest urnefeltet. 
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Moen gravplass; 20 kistegravplasser på felt A ( 1-229) på område til høyre for porten 

( Dyrøy ha rikke presiert plassering av anonym gravplass, men det er enighet om at denne skal 
være i tilknytning til minnelund på Brøstad gravplass)  

2. Dersom det blir fullt på disse feltene kreves kremasjon for å få bruke minnelund, det legge 
opp til 8 urnegraver pr. kistegrav.  

3. Det blir ingen merking av grav på minnelunden, navn på gravlagte i minelunden settes på et 
felles monument, graven såes til og spor av grav slettes ut, området klippes. 

4. Graven merkes i gravregisteret. Det kreves ikke frester for gravene, men kontaktperson. 
Denne tilskrives, ved e-post, ca. 6 måneder før avtale for navneskilt går ut.  

Det skal ikke være mulig å feste grav på navnet og anonym minnelund 
(Bevaringsplangruppa går inn for at) det gis tilbud om å slette graver og overføring av navn 
på gravlagt til minnemonumentet mot betaling av kr. 6000 for 20 år, og innbetaling må være 
på plass før bestilling av navneplate 
Fester sletter graven og fjerner selv gravminnet ( Jfr sak 6/2018 ) 

5. Det etterspørres pris på minnelundmonument hos aktuelle leverandører av stein, steinmur, 
trekonstruksjon m.v. med plass til inntil 80 navneskilt i messing, str. 20 x 8 cm, fordelt på to 
sider. Høyde ikke over 180 cm bredde ikke over 200 cm. Kostnadsramme inntil kr. 20.000 pr 
gravplass.  

6. Det forespørres pris på navneplater i messing i størrelse 20 x 8 x 0,45 cm, inngravering av 
navn, mellomnavn, etternavn og to årstall med bindestrek. Pris på boring av to hull eller 
ordning for feste med lim evt. annet. Det bes om pris på gjenbruk av skilt.  

7. Det er gratis å bli begravet på minnelunden jfr gravferdsloven, men for å bli tildelt plass på 
minnelund forutsettes at en skal ha navneplate på minnemonumentet.  

8. Navneplaten skal utformes i messing med sort skrift, fornavn, etternavn, født årstall og død 
årstall. Eks.  

Ola Normann 
1946-2018  

Bevaringsplangruppa støtter AU’s presiseringer av vedtekter for minnelundforvaltning med tillegg av 
følgende: 

- Dato for født og død skal stå på plata 
- Størrelse på plata skal være likt for alle, og platestørrelsen økes til 25 x 10 cm. 
- Lange navn tilpasses størrelsen på plata.  

Eks. Anna Olea Olsen 
13.03.1933- 20.04.2010 

9. Navneplate på minnemonument koster det kr. 3.000 for de første 10 år. Avtalen kan fornyes 
inntil 60 år forutsett at det betales kr. 200 pr år, og at det betales for 10 år i gangen. 

Kostnaden reguleres i hht. markedet etter vedtak i fellesrådet. 
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Kostnadene skal dekke navneplate, forsendelse, planting/vanning ved monumentet, mv. 

- Det kreves kr. 6000 for 20 år deretter kr 200 pr år i 10 års intervaller 
-  Det må være innbetalt kr 6000 før navneplate bestilles 

10. Ordning med bestilling av navneplater gjøres en gang pr år, 1.april og legges til fellesrådets 
administrasjon. Oppsett og fjerning av navneplater gjøres en gang pr år, 1.juni, og legges til 
kommunens avdeling for tekniske tjenester. 

11. Innkjøp av planter, planting, stell og vanning av blomsterbed ved minnemonumentet utføres 
av kommunens avdeling for tekniske tjeneste v/ graver.  Oppgavene utføres som en del av 
tjenesteyting mellom kirke og kommune 

12. Kjøp av blomster settes til ca. kr. 200 pr år inntil det foreligger avtale for 10 navneplater for 
10 år, deretter ca. kr. 500 pr år og utgiften dekkes av avgift ved kjøp av minnelundplater/ 
plass på minnelundmonument. Senere reguleres kjøp av blomster i hht. antall navneplater. 
Beplantning tilpasses antall graver som benyttes 

13. Gravferdsloven og Forskrift til gravferdsloven legges til grunn for ordningen. 
14. Presiseringer og tillegg anbefalt av au for bevaringsplangruppa i møte 30.mai legges inn i 

vedtektene. 
15. Au for bevaringsplangruppa går inn for at kirkevergen tegner skisse til minnemonument 

utført i tre som opparbeides for hver gravplass. Det kan deretter lyses ut anbud for 
tegnekonkurranse for monumentene, enten likt for hver eller forskjellig for hver gravplass. 
Prosessen, finansiering mv. kan da gå over 3-4 år. 

16. Saken om vedtekter for minnelunder oversendes kommunestyrene til behandling. 
Kommunestyrenes vedtak og fellesrådenes vedtak oversendes biskopen til godkjenning og 
vedtektene om minnelund settes inn i gravplassvedtektene. 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Rachel Vangen Hoholm                                           
Kirkeverge Sørreisa og Dyrøy                                                               
 
 
 
Vedlegg 1: Særutskrift Sørreisa kirkelige fellesråd sak 37/2018 inkl saksframstilling 

Vedlegg 2: SærutskriftDyrøy kirkelige fellesråd sak  34/2018  

Vedlegg 3: Særutskrift AU bevaringsplangruppa sak 3/2018 og sak 4/2018 

Vedlegg 4: Særutskrift bevaringsplangruppa sak 8/2018  
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Vedlegg 1: 
 
Sørreisa kirkelige fellesråd/ menighetsråd 
Møtedato: 14.06. 2018 
Saksfremlegg  
F/M – Sak 37/2018 Fastsetting av områder for minnelund og minnelundmonoment – 
gravplassene i Sørreisa 
Saksdok: Kartskisser, trykkes. Forslag til justeringer til vedtak, trykkes.  
Saksbh.: RVH 
Arkiv 
 
Bakgrunn: 
Flere og flere ber om å få ligge på minnelund, både navnet og anonym minnelund. Flere og 
flere har brutte familierelasjoner, mange er uten etterkommere, noen bor lang borte og vil ikke 
ta ansvar for grav på hjemstedet, m.m. er forklaringer som legges til grunn for å ønske å få sitt 
siste hvilested på navnet eller anonym minnelund, eller at pårørende per om slik gravplass. 
Det er fellesrådets ansvar å ta initiativ til slik anordning ved gravplassen(e), mens kommunen 
skal i hht. Forskrift for Gravferdsloven 2 tilrettelegge areal, økonomi m.v.  Forskrift til 
Gravferdsloven 15a sier følgende: 
§ 15a.Anonym og navnet minnelund 
«Med minnelund forstås gravfelt på gravplass uten adgang til gravminne knyttet til den 
enkelte grav. § 13 første ledd og § 15 annet og tredje ledd gjelder tilsvarende for grav i 
anonym og navnet minnelund. 

Gravens plassering på anonym minnelund er bare kjent for gravplassmyndighetene. 
Plassering av grav på navnet minnelund kan gjøres kjent. Anonym og navnet minnelund 
skal plasseres i atskilte gravfelt. 

Ved anonym minnelund kan det plasseres minnesmerke. Ved navnet minnelund skal det 
plasseres minnesmerke med navn og data på de gravlagte. 

Grav på anonym minnelund har ingen ansvarlig. På navnet minnelund kan grav festes 
etter fredningstidens utløp. Nærmere bestemmelser gis i gravplassens vedtekter.» 

Vurderinger: 
AU/fellesrådet har kun drøftet tilrettelegging for navnet minnelund, ikke anonym minnelund. 
AU har ikke drøftet alle forhold ved navnet minnelund, bl.a. er det ikke tatt stilling til om det 
skal åpnes for feste av grav etter fredningstidens utløp. Dette fordi det ikke er innført 
festeavgift ved gravplassene, og at gjenbruk ikke er tilrådelig ved vanlig forråtnelse for etter 
ca. 100 år. Likevel er det slik at for hver kistegrav kan det settes ned 8 urnegraver og dersom 
en ser for seg at dette vil utvikle seg kan en vurdere å åpne for feste av grav etter 
fredningstiden som i de lokale vedtektene er satt til 40 år. 
 
Navnet minnelund har pålegg om å reise minnesmerke med plass til navn og fødsel- og dødsår 
for de som ligger på navnet minnelund. Størrelse, form, kostnad bestemmes i samarbeid med 
kommunen. Saken skal til Sørreisa kommunestyre for godkjenning. 
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Det er avholdt forberedende møte i AU for bevaringsplangruppen, og det er kommet innspill 
til justeringer til innstilling til vedtak. Disse trykkes som vedlegg til saken. Saken med 
vedtektene legges også frem for bevaringsplangruppen 19.juni 2018. 
Saken er drøftet i bevaringsplangruppen tidligere, de går inn for at det skal være et 
felt for navnet minnelund ved Djupvåg, Straumen og Skøelv gravplasser. Ved 
Straumen gravplass er det foreslått at en liten del av navnet minnelund være anonym 
minnelund. 
Det er tegnet skisse for plassering av feltene like ved inngangene for å skape 
parkfølelse og rom når en kommer inn på gravplassen. Gruppen har gått inn for at 
det skal gis tilbud om kistegrav i starten, men når feltet er fullt skal det bare være 
mulig å ligge på navnet minnelund dersom en kremeres. Det samme gjelder for feltet 
for anonyme graver. 
 
Teknisk etat har gitt uttrykk for at de bare ønsker urnegraver på minnelundene, men 
så langt har bevaringsplangruppen tatt utgangspunkt i dagens tradisjoner der de 
fleste velger kistegrav. Det er opp til fellesrådet å avgjøre dette. 
Fellesrådet har tidligere vedtatt at minnelund ved Straumen gravplass skal ligge på 
midten av gravplassen, på ny del og inn mot det innerste gjerdet. 
Bevaringsplangruppen har i møte tidligere i vår foreslått å flytte feltet fram til porten 
og legge til rette for park ved inngangen, da disse gravene ikke vil ha gravminne og 
at området vil slettet til.  
  
 
Priser som er foreslått i vedtaket må fastsettes nøyaktig når pris på navneplate for 
minnesmerke foreligger.  
Dekning av investering i tre -minnemonument ca. kr. 60.000? må drøftes med Sørreisa 
kommune.  
Anlegg av navnet minnelund ved gravplassene er tenkt å være innenfor dagens 
gravplassområder, det er ikke lagt opp til utvidelser. En endring av et gravplassområde fra 
vanlig gravlegging til minnelundfelt oppfattes å være en markert endring som skal sendes 
Bispedømmerådet for godkjenning.  
Videre gjøres oppmerksom på at det mange steder stilles krav til kremering for å få ligge på 
navnet minnelund, minnelundfeltet har da bare urnegraver med plass til 4 urner pr. grav.  
Au har tatt høyde for kistegraver i starten. Senere når minnelunden er full, stilles det krav om 
kremering for de som ønsker plass på minnelunden. Dersom en vedtar slik ordning kan en 
ikke legge til rette for å feste kistegraven etter fredningstidens utløp, i så fall vil det gi behov 
for ytterligere areal til minnelund. 
 
Det kan vurderes et pkt 14 i vedtakt som sier at fellesrådet støtter AU i bevaringsplangruppens 
forslag til presiseringer og at vedtektene tilpasses disse. Videre kan en si noe om dette med å 
bestille et enkelt minnesmerke i tre til bruk i starten og senere vurdere å lyse ut konkurranse 
om slikt monumnet. 
Saksgangen er at dersom det er avvik mellom bevaringsplangruppens forlag til vedtekter og 
fellesrådets vedtak om vedtekter blir fellesrådets vedtak stående og dette sendes kommunen.  
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Disse vedtektene må vedtas nå slik at arbeidet med etablering av ordningen kommer i gang da 
det foreligger ønske om å få ligge på minnelund. Det skal utarbeides gravplasskart og dette 
skal legges inn i datakartene. 
 
Vedtak/enstemmig: 

1. Sørreisa kirkelige fellesråd vedtar at det skal settes av område til minnelund ved 
gravplassene slik: 

Djupvåg gravplass; 15-20 kistegravplasser like ved ny inngangsport til høyre. 
Straumen gravplass: 30 kistegravplasser til høyre for inngangsporten, anonym minnelund 
legges i bakkant av denne. 
Skøelv gravplass; 20 kistegravplasser til venstre for inngangsporten  

2. Dersom det blir fullt på disse feltene kreves kremasjon for å få bruke minnelund, det 
legge opp til 8 urnegraver pr. kistegrav.  

3. Det blir ingen merking av grav på minnelunden, navn på gravlagte i minelunden settes 
på et felles monument, graven såes til og spor av grav slettes ut, området klippes. 

4. Graven merkes i gravregisteret. Det kreves ikke frester for gravene, men 
kontaktperson. Denne tilskrives, ved e-post, ca. 6 måneder før avtale for navneskilt går 
ut.  

 
5. Det etterspørres pris på minnelundmonument hos aktuelle leverandører av stein, 

steinmur, trekonstruksjon m.v. med plass til inntil 80 navneskilt i messing, str. 20 x 8 
cm, fordelt på to sider. Høyde ikke over 180 cm bredde ikke over 200 cm. 
Kostnadsramme inntil kr. 20.000 pr gravplass.  

6. Det forespørres pris på navneplater i messing i størrelse 20 x 8 x 0,45 cm, 
inngravering av navn, mellomnavn, etternavn og to årstall med bindestrek. Pris på 
boring av to hull eller ordning for feste med lim evt. annet. Det bes om pris på 
gjenbruk av skilt.  

7. Det er gratis å bli begravet på minnelunden jfr gravferdsloven, men for å bli tildelt 
plass på minnelund forutsettes at en skal ha navneplate på minnemonumentet.  

8. Navneplaten skal utformes i messing med sort skrift, fornavn, etternavn, født årstall og 
død årstall. Eks.  
Ola Normann 
1946-2018  

9. Navneplate på minnemonument koster det kr. 3.000 for de første 10 år. Avtalen kan 
fornyes inntil 60 år forutsett at det betales kr. 200 pr år, og at det betales for 10 år i 
gangen. 
Kostnaden reguleres i hht. markedet etter vedtak i fellesrådet. 
Kostnadene skal dekke navneplate, forsendelse, planting/vanning ved monumentet,   

10. Ordning med bestilling av navneplater gjøres en gang pr år, 1.april og legges til 
fellesrådets administrasjon. Oppsett og fjerning av navneplater gjøres en gang pr år, 
1.juni, og legges til kommunens avdeling for tekniske tjenester. 

11. Innkjøp av planter, planting, stell og vanning av blomsterbed ved minnemonumentet 
utføres av kommunens avdeling for tekniske tjeneste v/ graver.  

12. Kjøp av blomster settes til ca. kr. 200 pr år inntil det foreligger avtale for 10 
navneplater for 10 år, deretter ca. kr. 500 pr år og utgiften dekkes av avgift ved kjøp 
av minnelundplater/ plass på minnelundmonument. Senere reguleres kjøp av blomster 
i hht. antall navneplater. 

13. Gravferdsloven og Forskrift til gravferdsloven legges til grunn for ordningen. 
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14. Presiseringer og tillegg anbefalt av au for bevaringsplangruppa i møte 30.mai legges 

inn i vedtektene. 
 
 
 
 
 
Vedlegg 2: 
 
F-sak 34/2018 Vurdering av etablering av navnet minnelund og minnelundmonument – 
gravplassene i Dyrøy 
Referat fra møte i AU for bevaringsplangruppa 30.mai 2018 lagt fram i møtet. 
Vedtak/enstemmig: 

1. Dyrøy kirkelige fellesråd vedtar at det skal settes av område til minnelund ved 
gravplassene slik: 

Holm gravplass, Dyrøya; 15-20 kistegravplasser nederst på felt F eller nederst på felt B (2) 
Brøstad gravplass: 30 kistegrav plasser innerst på den gamle delen på deler av felt A, E og D 
eller på en del av felt M nærmest urnefeltet. 
Moen gravplass; 20 kistegravplasser på felt A ( 1-229) på område til høyre for porten 

2. Dersom det blir fullt på disse feltene kreves kremasjon for å få bruke minnelund, det 
legge opp til 8 urnegraver pr. kistegrav.  

3. Det blir ingen merking av grav på minnelunden, navn på gravlagte i minelunden settes 
på et felles monument, graven såes til og spor av grav slettes ut, området klippes. 

4. Graven merkes i gravregisteret. Det kreves ikke frester for gravene, men 
kontaktperson. Denne tilskrives, ved e-post, ca. 6 måneder før avtale for navneskilt går 
ut.  

 
5. Det etterspørres pris på minnelundmonument hos aktuelle leverandører av stein, 

steinmur, trekonstruksjon m.v. med plass til inntil 80 navneskilt i messing, str. 20 x 8 
cm, fordelt på to sider. Høyde ikke over 180 cm bredde ikke over 200 cm. 
Kostnadsramme inntil kr. 20.000 pr gravplass.  

6. Det forespørres pris på navneplater i messing i størrelse 20 x 8 x 0,45 cm, 
inngravering av navn, mellomnavn, etternavn og to årstall med bindestrek. Pris på 
boring av to hull eller ordning for feste med lim evt. annet. Det bes om pris på 
gjenbruk av skilt.  

7. Det er gratis å bli begravet på minnelunden jfr gravferdsloven, men for å bli tildelt 
plass på minnelund forutsettes at en skal ha navneplate på minnemonumentet.  

8. Navneplaten skal utformes i messing med sort skrift, fornavn, etternavn, født årstall og 
død årstall. Eks.  
Ola Normann 
1946-2018  

9. Navneplate på minnemonument koster det kr. 3.000 for de første 10 år. Avtalen kan 
fornyes inntil 60 år forutsett at det betales kr. 200 pr år, og at det betales for 10 år i 
gangen. 
Kostnaden reguleres i hht. markedet etter vedtak i fellesrådet. 
Kostnadene skal dekke navneplate, forsendelse, planting/vanning ved monumentet,   
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10. Ordning med bestilling av navneplater gjøres en gang pr år, 1.april og legges til 
fellesrådets administrasjon. Oppsett og fjerning av navneplater gjøres en gang pr år, 
1.juni, og legges til kommunens avdeling for tekniske tjenester. 

11. Innkjøp av planter, planting, stell og vanning av blomsterbed ved minnemonumentet 
utføres av kommunens avdeling for tekniske tjeneste v/ graver.  

12. Kjøp av blomster settes til ca. kr. 200 pr år inntil det foreligger avtale for 10 
navneplater for 10 år, deretter ca. kr. 500 pr år og utgiften dekkes av avgift ved kjøp 
av minnelundplater/ plass på minnelundmonument. Senere reguleres kjøp av blomster 
i hht. antall navneplater. 

13. Gravferdsloven og Forskrift til gravferdsloven legges til grunn for ordningen. 
14. Presiseringer og tillegg anbefalt av au for bevaringsplangruppa i møte 30.mai legges 

inn i vedtektene, men minnelund og anonym minnelund ved Brøstad gravplass legges 
til felt A innerst. 

 
 
 
Vedlegg 3: 
 
Bev-Au-sak 3/2018 Forslag til plassering av minnelund ved hver gravplass og anonym 
minnelund ved Brøstad gravplass i Dyrøy og Straumen gravplass i Sørreisa. 

Kartskisser gjennomgått og forslag til felt satt inn.  
Konklusjon: 

- Au for bevaringsplangruppa går inn for at navnet minnelund legges nært inngangen, der det 
er mulig, med tanke på å få åpning, parkfølelse, benker og blomsterpynt med det samme en 
kommer inn.  

- Kartskissene med anmerkninger av felt sendes til fellesrådene som har sakene på sakskartet 
5.juni og 14.juni 

- Feltene merkes med nye alfabetbokstaver  
- Bevaringsplangruppa anbefaler at det legges til rette for anonym minnelund nært navnet 

minnelund på Brøstad gravplass/ Dyrøy og Straumen gravplass/ Sørreisa. (Jfr sak 5/2018) 

 
 
Bev-Au-sak 4/2018 Forslag til vedtekter for minnelund. 
Kirkevergens forslag som skal legges fram for fellesrådene i juni lagt til grunn for drøfting, 
følgende presiseringer og tillegg anbefalt av AU for bevaringsplangruppa 
Konklusjon 

- Pkt. 9. Det kreves kr. 6000 for 20 år deretter kr 200 pr år i 10 års intervaller 
- Pkt. 11. …. Oppgavene utføres som en del av tjenesteyting mellom kirke og kommune 
- Pkt. 12 Beplantning tilpasses antall graver som benyttes 
- Det må være innbetalt kr 6000 før navneplate bestilles 
- Det skal ikke være mulig å feste grav på navnet og anonym minnelund 
- Bevaringsplangruppa går inn for at det gis tilbud om å slette graver og overføring av navn på 

gravlagt til minnemonumentet mot betaling av kr. 6000 for 20 år, og innbetaling må være på 
plass før bestilling av navneplate 
Fester sletter graven og fjerner selv gravminnet ( Jfr sak 6/2018 ) 

- Au for bevaringsplangruppa går inn for at kirkevergen tegner skisse til minnemonument 
utført i tre som opparbeides for hver gravplass. Det kan deretter lyses ut anbud for 
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tegnekonkurranse for monumentene, enten likt for hver eller forskjellig for hver gravplass. 
Prosessen, finansiering mv. kan da gå over 3-4 år. 

 
Vedlegg 4:  
 
Bev.plan sak 8 /2018 Lokale gravplassvedtekter, minnelund settes inn 
 
Gruppa gjennomgikk AU sine innspill til presiseringer, og gruppa støttet disse. 
Vedtak/ enstemmig:  

1. Det vises til fellesrådsvedtak i både Sørreisa og Dyrøy der det er vedtatt at AU’s forslag til 
presiseringer skal legges inn i vedtekten for minnelund. 

2. Bevaringsplangruppa støtter AU’s presiseringer av vedtekter for minnelundforvaltning med 
tillegg av følgende: 

- Dato for født og død skal stå på plata 
- Størrelse på plata skal være likt for alle, og platestørrelsen økes til 25 x 10 cm. 
- Lange navn tilpasses størrelsen på plata.  

Eks.  
                             Anna Olea Olsen 

                                                          13.03.1933- 20.04.2010 

3. Øvrige deler av gravplassvedtekter behandles senere. 
4. Saken om vedtekter for minnelunder oversendes kommunestyrene til behandling. 
Kommunestyrenes vedtak og fellesrådenes vedtak oversendes biskopen til godkjenning og 
vedtektene om minnelund settes inn i gravplassvedtektene. 
  
 
RVH 
Kirkeverge
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: F47 

Saksmappe: 2018/148 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 11.12.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Vertskommunesamarbeid om interkommunal beredskapsordning i 
barnevernet 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 119/18 18.12.2018 
Kommunestyret 83/18 18.12.2018 

 

Vedlegg 
1 Samarbeidsavtale beredskap barnevern 291118 
2 Juridisk vurdering fra advokat Thorbjørn Haagensen 
3 Rapport fra arbeidsgruppe for interkommunal barnevernvakt 
4 Budsjettforslag 2019 
5 Brev av 08.04.2018 fra Bufdir til KS (vedlegges ikke) 
6 Brev av 11.06.2018 fra Bufdir til kommunene i landet (vedlegges ikke) 
7 Brev av 27.09.2018 fra Bufdir til kommuner og fylkesmenn. (vedlegges ikke) 

 

Saksopplysninger 
Bakgrunn 
Lov om barneverntjenester § 1-1 pålegger kommunene at barn og unge “får nødvendig hjelp og 
omsorg til rett tid”. Hvis barn og unge står ovenfor en akutt krise eller blir utsatt for grov 
omsorgssvikt, vil begrepet “rett tid” være både dagtid, kveld, natt, helg og høytider.  
De siste årene har det kommet flere skriv og presiseringer i forhold til at kommunen må ha en 
akuttberedskap for barn i krise utenom barneverntjenestens kontortid.  
Barne-, likestillings og familiedepartementet (BLD) sendte i juni 2014 brev til Fylkesmenn og 
kommuner om behovet for akuttbistand: “For at barn som er i krise skal få hjelp så tidlig som 
mulig, må kommunen ha tilstrekkelig beredskap til at nødvendig hjelp kan gis også utenom 
kontortid. Kommunen må sørge for å organisere denne hjelpen slik at behovet for akuttilbud blir 
ivaretatt til barnets beste”. Kravet er presisert i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet datert 
11.06.2016, som har bakgrunn i forsvarlighetskravet som ble tilføyd i Lov om barneverntjenester 
§1-4 i 2013. 
 
Alarmtelefon for barn og unge 116 112 ble opprettet i 2009, og er landsdekkende. For kommuner 
som ikke er med i en ordning med barnevernvakt, blir henvendelser utenom kontortid besvart av 
barnevernvakta i Kristiansand. Alarmtelefonen kartlegger hvert år hvilke kommuner som har 
beredskap for barnevern. Det har vist seg å være variasjoner fra år til år, og ordninger med 
bakvakt eller at barnevernledelsen kan kontaktes av instanser utenom åpningstid har vist seg å 
være ustabil løsning over tid (Rapport om akuttarbeid i kommunalt barnevern 2014). 
 
I dette felles saksfremlegget foreslås det å opprette en interkommunal barnevernberedskap.  
Denne felles beredskapsordningen gjelder for kommunene Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Ibestad, 

343



Salangen, Lavangen, Gratangen og Bardu. Salangen kommune blir vertskommune for ordningen, 
øvrige kommuner vil bli samarbeidskommuner i henhold til kommuneloven.  
Vertskommunesamarbeidet er hjemlet i Kommunelovens § 28-1. Denne saken gjelder 
administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1 b. Hovedprinsippet er at 
kommunestyret i samarbeidskommunene delegerer myndighetsutøvelsen innenfor et gitt område 
til vertskommunen. Kommuneloven stiller krav til at det inngås en egen avtale om denne type 
samarbeid.  
 
Avtaler om administrativt vertskommunesamarbeid krever politisk vedtak i alle kommuner som 
deltar i dette samarbeidet. For de kommunene der barnevernet allerede er organisert 
interkommunalt, er det en styrke for saken dersom samarbeidsavtalen behandles i 
kommunestyrene. 
 
Drift av interkommunal akuttberedskap inneholder flere underliggende problemstillinger som må 
løses. Det er dermed behov for underliggende tilleggsavtaler som regulerer detaljene i 
samarbeidet. En underliggende avtale kan være en tjenesteavtale som inngås på administrativt 
nivå. Eksempler på slike kan være innen opplæring, rutinebeskrivelser med mer.  
 
Utredningsarbeidet for den interkommunale beredskapsordningen har vært ledet av Bardu 
kommune, mens prosjektet som helhet har vært ledet av en styringsgruppe bestående av 
rådmenn.  
 

Administrasjonens vurdering 
Basert på arbeidet i styringsgruppen, fremstår barneverntjenesten i dag som faglig kompetent og 
fleksibel. Dette bidrar til tillit og trygghet for befolkningen. Samtidig er tjenestene små og 
barnevernleder har per dags dato barnevernvakt 24/7. Dette er av BLD vurdert til å ikke være en 
forsvarlig tjeneste for kommunene. 
 
Heldøgns akuttberedskap innen barnevern er ressurskrevende samtidig som det kreves høy 
kompetanse hos de ansatte. Det er derfor utfordrende for den enkelte kommune å organisere 
dette alene. Det er per i dag ingen lovkrav knyttet til døgnberedskap i kommunene hva angår 
barnevernsvakt. Akuttberedskapen i den enkelte kommune har per i dag vært basert på at 
barnevernleder eller stedfortreder kan ringes etter kontortid. Lov om barneverntjenester krever 
ikke at kommunene har beredskap i form av barnevernvakt, men loven stiller krav om at 
kommunen skal sikre en akuttberedskap i barnevernet.  
 
Akuttberedskapens kjerneoppgave er å vurdere barn og familiers akutte behov utenom kontortid. 
Dette ut ifra barnevernfaglig perspektiv og kriterier i Lov om barneverntjenester. 
 
Det er derfor avgjørende å ha erfarne medarbeidere i beredskapsordning i barnevernet. 
Medarbeidere som forstår situasjonen ut fra den informasjonen vedkommende greier å skaffe 
frem per telefon. Det er også viktig med kompetente og erfarne medarbeider for å begrense antall 
utreiser til kun de situasjonene der det er nødvendig.  
 
Behovet for spisskompetanse på håndtering av krisesituasjoner og erfaring fra slike situasjoner, i 
tillegg til god barnevernfaglig kompetanse, er nødvendige kvalifikasjoner for å takle beredskaps 
kjerneoppgaver.  
 
En interkommunal barnevernberedskap med mange deltakerkommuner vil på en god måte bidra 
til god faglig standard, økt spisskompetanse for flere og effektiv ressursutnyttelse. Geografiske 
avstander kan i enkelte situasjoner bli en utfordring, særlig ved flere hendelser samtidig. 
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Denne utfordringen løses ved at det åpnes for at vakta kan beordre på en ekstra fagperson ved 
akutte situasjoner. Det vil bli utarbeidet egne konkrete rutiner for slike situasjoner.   
Påtalemyndigheten er gitt vedtaksmyndighet. Når barnevernleder eller stedfortreder ikke er 
tilgjengelig, som utenfor ordinær arbeidstid, i helger og i ferier, skal akutte vedtak behandles av 
påtalemyndighet.  
Dersom barnevernsleder eller stedfortreder er til stede overtar en av disse ved akutte situasjoner.   
Denne løsningen vil sikre kvalitet i avgjørelsene og ivareta beredskapens hensikt. I denne 
forbindelse er det innhentet juridisk vurdering fra Salangen kommunes advokat. 
Kommuneadvokatens vurdering og tilføyelse er ivaretatt på en helhetlig måte i 
samarbeidsavtalen.  
En interkommunal barnevernberedskap vil innebære at vaktberedskapen blir en viktig støtte og 
avlastning for barnevernet i kommunen, og sikrer på denne måten stabiliteten, forsvarlighet og 
kvaliteten i denne tjenesten.  
 
Økonomiske og administrative vurderinger: 
 
Styringsgruppa har i sine møter vært opptatt av å finne interkommunale løsninger som sikrer 
faglig kvalitet, samtidig som løsningen skal være økonomisk gjennomførbar. Samarbeidsavtalens 
totale innhold konkretiserer dette felles behovet.  
 
Administrativt vil vertskommunen fordele vaktbelastningen mellom kommunene ut fra andelen 
innbyggere i aldersgruppa 0-17 år. Fordelingen av vakter vil foregå i samarbeid med den enkelte 
kommune. Hver kommune vil dermed kun ha ansvar for sine vaktuker med tilhørende kostnader. 
Denne ordningen gir lav vaktbelastning for de ansatte samt lave kostnader for den enkelte 
kommune. 
 
Felleskostnadene er holdt på et absolutt minimum, dette for å styre ressursene til tjenesteyting og 
ikke til administrasjon. Felleskostnadene deles flatt på antallet kommuner som er med på 
ordningen.  
 
Alternativet til denne løsningen er et mer byråkratisk system med fakturering for rutinemessig 
vakt mellom kommunene, noe som er lite ønskelig.  
 
Det er krav om at alle kommuner skal ha tilstrekkelig beredskap til å håndtere akutte situasjoner 
for barn og unge hele døgnet. Alternativet til interkommunal løsning, er at den enkelte kommune 
etablerer egen akuttberedskap. En slik løsning vil være mer kostnadskrevende sammenlignet 
med en interkommunal løsning, der flere kommuner deler på vaktbelastningen og kostnadene.  
Samlet sett anbefaler styringsgruppen at det innføres interkommunal beredskapsordning i 
barnevernet.  

Rådmannen anbefaler derfor at kommunestyret gir sin tilslutning til den fremlagte avtalen for å 
kunne ivareta kravet til forsvarlig tjeneste for akuttberedskap innen barnevern i kommunen. 
 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Dyrøy kommune vedtar avtale om vertskommunesamarbeid om interkommunal 

beredskapsordning i barnevernet. 
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2. Kommunestyret instruerer rådmannen om å gi sine medfølgende fullmakter til 
administrasjonssjef i vertskommunen, jf kommuneloven § 28-1 b nr. 3 

 

Ordførers innstilling: 
 
 
 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Dyrøy kommune vedtar avtale om vertskommunesamarbeid om interkommunal 

beredskapsordning i barnevernet. 

 

1. Kommunestyret instruerer rådmannen om å gi sine medfølgende fullmakter til 
administrasjonssjef i vertskommunen, jf kommuneloven § 28-1 b nr. 3 

 

Ordførers innstilling: 
 
 
Vertskommunesamarbeid om interkommunal beredskapsordning i 
barnevernet 
 
Behandling i Formannskapet – 18.12.2018:  
 
 
 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 18.12.2018  
 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Mellom Målselv, Bardu, Ibestad, Lavangen, Gratangen, Salangen, Sørreisa og Dyrøy 
kommuner er det inngått avtale om administrativt vertskommunesamarbeid om 
beredskapsordning i hht. BVL §1-4. Samarbeidsordningen er hjemlet i kommunelovens 
kapittel 5, § 28-1.b. Administrativt vertskommunesamarbeid. 
 

1 Allmenne bestemmelser 

1.1 Navn og omfang 
De åtte kommunene Bardu, Dyrøy, Gratangen, Ibestad, Lavangen, Målselv, Salangen og 
Sørreisa samarbeider om interkommunal beredskapsordning i barnevernet. Dette i henhold til 
BVL §1-4 og kommunelovens kapittel 5, § 28-1 b. 

1.2 Vertskommune og samarbeidskommune 
Salangen kommune er vertskommune for samarbeidsordningen mens kommunene Bardu, 
Dyrøy, Gratangen, Ibestad, Lavangen, Målselv og Sørreisa er samarbeidskommuner. Der det 
er inngått vertskommunesamarbeid om barnevern vil vertskommunen representere 
samarbeidet. 
Vertskommunen har bestemte oppgaver i forbindelse med administrasjon av ordningen. 
Vertskommunen kan levere støttefunksjoner og andre tjenester som bidrar til kostnadseffektiv 
drift. Omfang av støttefunksjoner avklares årlig, jfr avtalens punkt 5.3 og budsjettbehandling.  

1.3 Formål 
Formålet med samarbeidet er å utvikle og drive en beredskapsordning, med tilstrekkelig 
beredskap i den enkelte kommune, slik at barn i krise kan få nødvendig og forsvarlig hjelp til 
rett tid. En felles beredskapsordning vil gi bedre og mer kostnadseffektive tjenester enn det 
den enkelte kommune kan klare alene over tid.  

1.4 Rettsgrunnlag 
Samarbeidsløsningen er opprettet og organisert med hjemmel i kommuneloven § 28-1 b 
Administrativt vertskommunesamarbeid.  Det faglige grunnlaget for samarbeidet hjemlet i 
Lov om barneverntjenester (BVL), spesielt §§ 1-1, 1-4 og 2-1. 

1.5 Tjenestens oppgaver 
Vertskommunen utarbeider en detaljert rutinebeskrivelse for beredskapsordningen, 
hovedtrekkene i tjenesten er: 
Tjenesten skal ivareta de oppgaver som kommunene er tillagt gjennom BVL når det gjelder 
akutt beredskap utenfor ordinær arbeidstid, i helger og på helligdager. Tjenesten ytes som 
førstelinje tjeneste per telefon. Innholdet i tjenesten er i første instans veiledning og 
rådgivning.  

AVTALE OM VERTSKOMMUNESAMARBEID OM INTERKOMMUNAL 
BEREDSKAPSORDNING I BARNEVERNET
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Samarbeidsavtale vakttjeneste innen barnevern  Side 2 av 6 sider

Ved akutte situasjoner kan vakta reise ut og beordre en ekstra fagperson på vakt. Godkjent 
rutinebeskrivelse vil regulere utkalling av ekstra fagperson.   
Påtalemyndigheten er gitt vedtaksmyndighet. Når barnevernleder eller stedfortreder (i 
oppholdskommunen) ikke er tilgjengelig, som utenfor ordinær arbeidstid, i helger og i ferier, 
skal akutte vedtak behandles av påtalemyndighet.  
Dersom barnevernsleder eller stedfortreder er til stede overtar en av disse ved akutte 
situasjoner.   
Dersom personell må reise ut, eventuelt i samarbeid med politiet, påløper tariff- og 
avtalebestemte godtgjørelser i samarbeidskommunen. 
Påbegynte akuttsaker i ordinær arbeidstid skal som hovedregel sluttføres i 
oppholdskommunen, så lenge ikke sterke hensyn tilsier annet.  
Samarbeidskommunen overtar ansvaret for oppfølging av det enkelte barn og eventuelle 
iverksatte tiltak førstkommende virkedag.  

1.6 Kontorsted 
Tjenesten har hovedkontor i vertskommunen, Salangen. Tjenesten skal imidlertid ytes av 
personell i samtlige kommuner etter oppsatt vaktliste.  

2 Administrasjon 

2.1 Organisering av tjenesten 
Det er vertskommunen som administrerer vaktordningen. Vertskommunens barnevernleder er 
faglig og administrativ leder for tjenesten.  
Samarbeidskommunene utpeker blant sine ansatte med barneverfaglig kompetanse det 
personell som skal inngå i vaktordningen. De som inngår i vaktordningen utfører 
vakttjenesten på oppdrag av vertskommunen som har instruksjonsmyndighet under utøvelse 
av vakten.  
Samarbeidskommunene har ansvar for å melde endringer når det gjelder innmeldt personell til 
vertskommunen.  

2.2 Arbeidsgiverforhold 
De som inngår i vaktordningen forutsettes å videreføre sine ansettelsesforhold hos nåværende 
arbeidsgiver. Samarbeidskommunene fakturerer ikke vertskommunen for utførte vakter, men 
betaler eget vaktpersonell ut fra gjennomførte vakter i henhold til vaktlister og godkjente 
endringer fra vertskommunen.  
Barnevernleder i vertskommunen godtgjøres særskilt økt omfang av ansvar og 
arbeidsoppgaver. 
Bestemmelser om fordeling av vakter,  godtgjørelse og andre administrative forhold avtales 
særskilt. 
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Samarbeidsavtale vakttjeneste innen barnevern  Side 3 av 6 sider

 

 

2.3 Prinsipper for tilsetting 
Det er ikke lagt opp til nye tilsettinger som følge av denne samarbeidsordningen. 

3 Delegasjon og kontroll 

3.1 Delegering av myndighet 
Etter instruksjon fra respektive kommunestyrer delegerer rådmennene i 
samarbeidskommunene til administrasjonssjef i vertskommunen å utføre vakttjenesten utenfor 
ordinær arbeidstid på sine vegne.  
Det forutsettes at administrasjonssjef i vertskommunen videre delegerer myndighet i 
overensstemmelse med vertskommunens organisasjonsstruktur og reglement, inkludert 
barnevernleders stedfortreder.  
Vertskommunen forutsettes å utføre oppgaver på samarbeidskommunens vegne etter de 
retningslinjer som gjelder for samarbeidskommunen. 
Saker som etter samarbeidskommunens delegeringsreglement og organisasjonsstruktur 
forutsetter politisk behandling, utredes av vertskommunen for beslutning i 
samarbeidskommunen. 
Delegering til vertskommunen gjelder følgende myndighet og tjenester: 
1. Mottak av henvendelser på fast vakttelefon etter slikt vaktmønster 

a. Hver dag gjennom året. 52 uker. 
b. Planlegger vaktlengde på 1 uke sammenhengende. Fra mandag til mandag. 
c. Vakt fra kl. 15.30 til kl. 08.00.   
d. Vakt lørdag, søndag og helligdager fra kl. 08.00 – 08.00.  

2. Bufdir har kommet med en presisert av vedtakskompetansen i hastesaker. «Etter 
barnevernloven §4-6, 4-9 og 4-25 er det barneverntjenestens leder, eller den som fungerer 
i dennes sted, som har myndighet til å fatte vedtak uten foreldrenes og barnets samtykke i 
akuttsituasjoner. Lederens kompetanse til å treffe vedtak i akuttsituasjoner kan ikke 
delegeres». 

3. Myndighet til å utarbeide aktuelle planer, budsjett, rapporter og årsmelding. 

Vakttider og mindre vesentlige forhold ved vaktordningen kan endres med særskilt avtale på 
administrativt nivå. 
Delegasjonene gjelder ikke saker av prinsipiell karakter.  
 

3.2 Internt tilsyn og kontroll 
Bestemmelsene i kommuneloven, arkivloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder 
med den presisering at vertskommunes kontrollutvalg er kontrollutvalg for tjenesten. 
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3.3 Klagesaksbehandling 
Klagesaksbehandling skjer i hht. bestemmelsene i forvaltningsloven og kommunelovens § 28-
1 f (Klage ved administrativt vertskommunesamarbeid). Vertskommunen forestår 
saksbehandlingen. 
 

3.4 Samarbeid 
Tjenesten skal holde god kontakt med samarbeidskommunene og tilgrensende fagorganer. 
Tiltak som blir iverksatt i den enkelte kommune, skal så langt det er formålstjenlig samordnes 
med kommunens øvrige tjenesteproduksjon og ressursinnsats. 
Det etableres tjenlige møteplasser for administrativ ledelse og tilstøtende fagmiljøer for å 
drøfte tjenesteutvikling og medvirke til god samhandling. 
 

4 Økonomi 

4.1 Budsjett 
Vertskommunen utarbeider årlige driftsbudsjett for tjenesten. Budsjettforslaget utarbeides og 
fremlegges senest per 1. oktober. Samarbeidskommunene vedtar tjenestens budsjett. Budsjett 
og økonomiplan er gyldig når samtlige kommuner har behandlet og vedtatt dette.  
 

4.2 Regnskap 
Vertskommunen fører regnskap for tjenestens drift. Regnskapet følger bestemmelsene som 
gjelder for interkommunalt samarbeid og føres i vertskommunens driftsregnskap.  
Utgifter som gjelder tiltak og ytelser rettet mot samarbeidskommunenes innbyggere føres 
direkte i vedkommende kommunes regnskap ved bruk av relevant dataverktøy 

4.3 Fordeling av utgifter 
Kostnader til operativ drift av barnevernfaglig beredskapsordning, fordeles etter antall 
innbyggere 0-17 år per 1. januar. Felleskostnader til administrering av ordningen deles flatt på 
totalt antall kommuner som deltar på ordningen.  
Avtalen anbefaler at vakta kompenseres med 1/5. Ved beordring av ekstra fag person i 
henhold til godkjent rutinebeskrivelse kompenseres dette med ordinær overtid.  
Vertskommunens husleieutgifter holdes utenfor fordelingen, jf. også avtalens pkt. 1.6. 
Vertskommunen fakturerer årlig etter avsluttet regnskap. 
Det kan etter en evaluering utvikles andre fordelingsnøkler som gjenspeiler den enkeltes 
kommunes bruk av fellesordningen.  
Ved akutte hendelser innen vakta, sendes det refusjoner mellom vaktkommunen og aktuell 
samarbeidskommune.  
Tjenesten skal lønns justeres årlig. Eventuell prisjusteringer avtales i årlig samarbeids- og 
budsjettmøte.  
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4.4 Ansvar 
Den enkelte kommune står rettslig og økonomisk ansvarlig overfor egne innbyggere (eller 
tidligere bosatte) for de vedtak som treffes i fellesordningen. 
 

5 Informasjon, rapportering og evaluering 

5.1 Rapportering 
Tjenesten skal rapportere til samarbeidskommunene om ressursbruk, tilstand og prioriteringer 
i forbindelse med kommunens budsjettbehandling og gjennom de årlige regnskaper og 
årsmeldinger. Øvrig rapportering skjer etter samarbeidskommunenes retningslinjer. 

5.2 Informasjon 
Kommunene har ansvar for å informere innbyggerne i egen kommunene og andre relevante 
instanser om ordningen.  
Det tilligger vertskommunen å gi melding til fylkesmannen i Troms om opprettelsen av 
vertskommunesamarbeidet. 
 

5.3 Evaluering og samarbeid 
Vertskommunen sørger for at det årlig avholdes et samarbeidsmøte mellom 
samarbeidskommunene. I dette møtet tas det blant annet stilling til behov for evaluering og 
omfang av dette. 

 
Endringer og oppløsning av samarbeidet 

5.4 Oppløsning og uttreden av samarbeidet 
Kommunene kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i 
vertskommunesamarbeidet og kreve seg utløst. Ved oppløsing gjelder kommunelovens 
bestemmelser.  

5.5 Endring av avtalen 
Denne avtalen kan endres dersom krav om dette fremsettes av en av kommunene i 
samarbeidet. Eventuelle vesentlige endringer krever godkjenning av samtlige kommunestyrer.  
 

5.6 Utvidelse 
Utvidelse av samarbeidet med flere samarbeidskommuner krever godkjenning i samtlige -
kommunestyrer. Vertskommunen forestår forhandlingene med eventuelle nye kommuner om 
betingelsene for inntreden i samarbeidet. 
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5.7 Ikrafttredelse 
Avtalen trer i kraft 1.1.2019 og gjelder inntil den sies opp av en av partene. 
 

 

 

 

 

 

Bardu, ____________ Dyrøy, ____________ Gratangen, ____________ 
   

Toralf Heimdal  
Ordfører 

Marit Alvig Espenes 
Ordfører 

Eva Ottesen 
Ordfører 

 
Ibestad, ____________ 

 
Lavangen, ____________ 

 
Målselv, ____________ 

   

Dag Sigurd Brustind 
Ordfører 

Bernhard Halvorsen  
Ordfører 

Nils Foshaug 
Ordfører 

 
Salangen, ____________ 

 
Sørreisa, ____________ 

 

   

Sigrunn Wiggen Prestbakmo 
Ordfører 

Jan-Eirik Nordahl 
Ordfører 

 

352



353



354



355



1 

Til styringsgruppe: 

Målselv kommune ved Rådmann: Ole Frode Mikkelsgård 
Salangen kommune ved Rådmann Frode Skuggedal 
Lavangen kommune ved Rådmann Erling Hansen 
Gratangen kommune ved Rådmann Ole Kristian Severinsen 
Sørreisa kommune ved Ann Kristin Trondsen 
Dyrøy kommune ved Rådmann Tore Uthaug 
Ibestad kommune ved Rådmann Roe Jenset 
Bardu Kommune ved Rådmannen Håvard Gangsås 
          15.08.18 

Faglig utredning av interkommunal akuttberedskap innen barnevern for kommuner 
Ibestad, Målselv, Salangen, Gratangen, Lavangen, Dyrøy, Sørreisa og Bardu. 

1. Bakgrunn 

Ingen av kommunene har en formalisert akuttberedskap pr dag. I kriser tas det kontakt med 
ansatte på private telefon- og mobilnummer. 
 

2. Kravene 
Den enkelte kommune må ha en «tilstrekkelig beredskap» slik at barn i krise kan få nødvendig hjelp til 
rett tid, jf. lov om barneverntjenesten §§ 1-1, jf. §2-1. Hvordan den kommunale barneverntjenesten skal 
organiseres i den enkelte kommune - utover at det skal være en administrasjon med en leder som har 
ansvar for oppgaver etter barnevernloven - er opp til kommunen å avgjøre så lenge tilbudet er forsvarlig. 
Kravet om forsvarlige tjenester og tiltak kom inn i loven fra 1. januar 2014 (Barnevernloven § 1-4) uten 
at forsvarlighet er nærmere definert. 
Bufdir har i brev til kommunene 11.06.16 klargjort at kommunene skal ha ei formell organisering av 
barnevernet som sikre en forsvarlig tjeneste også utenom kontortid. 
 
I brevet fra Bufdir til KS 08.04.18, sies det: «at direktorat og KS har en felles forståelse av at kravet til 
forsvarlige tjenester som et minimum innebære at alle kommuner til enhver tid må ha tilgang til 
barnevernfaglig kompetanse for å ivareta sitt ansvar når et barn i kommunen har behov for umiddelbar 
hjelp. Hvordan en slik beredskap skal organiseres vil avhenge av lokale forhold i den enkelte 
kommune.» 
Videre blir det sagt at organisering av beredskap må være formalisert og etterprøvbar slik at det er 
klart for tilsynsmyndigheten hvem som til enhver tid har ansvar. 
 
Fylkesmannsembetene har fått i oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet å være en 
pådriver for god kvalitet i akuttarbeidet rettet mot barn i krise. 
Organisering av akuttberedskapen skal være på plass i løpet av 2018, se brev fra Bufdir datert 08.04.18. 
 

3. Organisering av interkommunal akuttberedskap for barneverntjenestene i Sør- og 
Midt Troms som omfatter kommunene Ibestad, Målselv, Salangen, Gratangen, 
Lavangen, Dyrøy, Sørreisa og Bardu.  

 
3.1.  Prosjektarbeid 

Barneverntjenestene i Astafjord, Bardu, Dyrøy/Sørreisa, Målselv og Ibestad har allerede 
etablert et samarbeidsforum med en styringsgruppe bestående av alle rådmennene i de 
aktuelle kommunene i 2017, som hadde fokus på å se på muligheter for interkommunalt 
samarbeid i regionen. I denne sammenheng ble det bestemt på styrings- og arbeidsgruppen sitt 
møte den 19.02.18 at det skal søkes om prosjektskjønnsmidler til å utrede og planlegge 
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akuttberedskap i barnevernet innen mars 2018. Prosjektet fikk innvilget kr 250.000 fra 
Fylkesmannen Troms. 
 
Prosjektorganisasjonen består av en styringsgruppe med alle rådmennene fra hver kommune 
og en arbeidsgruppe bestående av alle barnevernslederne og 3 enhetsledere fra henholdsvis 
Bardu, Målselv og Sørreisa. 
Arbeidsgruppen sendte redegjørelse for arbeidet med oppbygging av akuttberedskap i 
barneverntjenesten, samt framdriftsplan til Fylkesmannen 01.06.18, se vedlegg. 
 
Interkommunalt beredskap for barneverntjenestene i Astafjord, Ibestad, Dyrøy/Sørreisa, 
Målselv og Bardu har, med utgangspunkt i «Håndboka om akuttberedskap i kommunalt 
barnevern» fra Bufdir (2017), sammen kommet til følgende forslag om organisering av dette 
arbeid.  
 

 
3.2. Samarbeidsform 

Akuttberedskap i kommunalt barnevern kan organiseres som følgende: 
A) Kommunen organiserer selv akuttberedskapen i egen kommune. 
B) Interkommunalt samarbeide. Interkommunalt samarbeid innenfor barnevernet kan 

organiseres gjennom en forpliktende avtale mellom partene, altså et samarbeid for å 
løse «felles oppgaver» jf. kommunelovens § 27 eller gjennom en vertskommunearbeid 
jf. Kommuneloven § 28-1 a-k.  

 
Faglige arbeidsgruppe for prosjektet anbefaler et avtale basert samarbeid etter kommuneloven 
§ 27.  
For å etablere et § 27 samarbeid må deltakerne opprette et eget styre til løsning av felles 
oppgaver. 
 
Styret skal består av rådmennene.  Barnevernslederne bør ha retten til møtedeltakelse på 
styremøter.  
Det administrative ansvaret for akuttberedskapen i det interkommunale samarbeidet legges 
til Astafjord barneverntjenesten. Oppgaven til administratoren er følgende: 
Lage vaktplan, utarbeide rutiner og følge opp gjennom internkontroll, innkalle til nødvendige 
samarbeidsmøter med andre samarbeidspartner som legevakt, politiet med flere. Innkalle til 
styremøte minimum en gang pr år og innkalle til et evalueringsmøte minst 2 ganger pr år, det 
første evalueringsmøtet skal gjennomføres innen utgangen av mai 2019.   
Samarbeidskommunene har selv ansvar for lønnsutbetaling, organisering av segne vakter i 
sine vaktperioder og oppfølging av sitt personale og deres kompetansebehov.  
 
Interkommunalt samarbeid jf. kommuneloven §27 medfører at offentlig myndighetsutøvelse 
som er definert i forvaltningsloven § 2 ikke kan delegeres til en annen kommune.  
Dermed vil vedtaksmyndigheten i akuttsaker fortsatt ligge hos barnevernsleder og 
stedfortreder i den kommunen der akuttsaken oppstår, og hos påtalemyndighet.  
Faglige arbeidsgruppe vurderer at interkommunalt samarbeid om akuttberedskap i 
barnevernet kan i varetas gjennom kommuneloven § 27, til tross for at vedtaksmyndigheten 
forblir i den enkelte kommune. Dette begrunnes med at det ut fra erfaring ikke er mange 
akuttplassering i løpet av et år. Ved en eventuell akuttplassering vil man også vanligvis måtte 
ta kontakt med gjeldende kommune for å få gjennomført plasseringen av barnet/a og da er det 
stor sannsynlighet at man etablerer kontakt med barnevernsleder/stedfortreder som kan fatte et 
slik vedtak. Alternativt kan påtalemyndigheten også å fatte et slik vedtak. 
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Faglige arbeidsgruppe vurderer at interkommunalt akuttberedskap for barnevern jf. 
kommuneloven § 27 gir større fleksibilitet mht å justere og endre samarbeidsformen hvis det 
viser seg at modellen ikke fungerer tilfredsstillende for alle kommunene i samarbeidet. 
 
Kartlegging av akuttplassering jf. Lov om barneverntjenesten § 4-6 utenfor kontortid fra 2015 
til juni 2018 
 
Pr i dag har ingen barneverntjenesten en offisielt kartlegging av akuttplasseringer og 
henvendelser etter kontortiden. 
Denne kartlegging baserer seg på husk og rekonstruering av barneverntjenestene og gjelder 
bare faktiske plasseringer etter kontortider.   
 
 Astafjord Bardu Dyrøy/Sørreisa Målselv Ibestad 
2015 7 3  1 0 
2016 4 2 1 1 0 
2017 4 5 0 0 0 
2018 2 0 0 0 0 

 
 

3.3.  Bemanning  
3.1. Faglige arbeidsgruppe sin vurdering av bemanning i interkommunal akuttberedskap. 
 

Den ansatte som har akuttvakt må ta imot henvendelser /bekymringsmeldinger og vurderer 
deres alvorlighetsgrad. 
Barneverntjenesten må håndtere alle situasjoner hvor barn befinner seg i en krisesituasjon og 
står i fare for å bli vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet.  
Hvis bekymringsmeldingen ikke vurderes som akutt må meldingen skriftlig videreformidles 
til gjeldende barneverntjenesten senest neste virkedag. 
Hvis bekymringsmeldingen vurderes som akutt, må den som har akuttberedskap sørge for at 
barnet får den nødvendige hjelp. Her må man prøve å skaffe seg mer informasjon rundt 
situasjonen samt vurdere om det evt. skal søkes om bistand fra politiet.  
Den ansatte skal kontakte der saken har oppstått for å få bistand i det videre arbeid, som å 
etablere kontakt med bufetat vedr beredskapshjem eller akuttplass i institusjon, gjennomføre 
plassering, skriver faglig vurdering og forslag til akuttvedtak, organisere ivaretagelse av 
foresatte.  
 
Faglig arbeidsgruppe har sett på sårbarhet knyttet til bemanning av den interkommunale 
akuttberedskapen og vil understreke at hvis akuttberedskap hadde vært bemannet med to 
personer vil det gi større trygghet/forsvarlighet i vurderingen av 
henvendelsen/bekymringsmeldingen og en lettere organisering av bl.a. innhenting 
informasjon og ivaretagelse av barnet og de foresatte. 
Utfordringer hvis bakvakt er bemannet med en person er at man ved en akuttsak må beordre 
andre på jobb og dette kan bli noen ganger vanskelig, særlig under ferieavvikling, høytider og 
ved evt. arrangementer.  
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Kartlegging om akuttplassering utenfor kontortid i forhold til høytider som jul, nyttår, påske, 
pinse, evt. arrangementer. 
Også denne kartlegging er basert på husk. 
 
 Astafjord Bardu Dyrøy/Sørreisa Målselv Ibestad 
2015 0 1  0 0 
2016 0 1 1 usikker om 

det hadde 
tilknytting til 
høytider ect. 

0 0 

2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 

 
 
Barnevernvakten skal bemannes av kvalifisert personale ansatt i den kommunale 
barneverntjenesten (det vil hovedsakelig være personer med minimum 3-årig høyskole 
innenfor barnevern eller sosialt arbeid). Kravet om barnevernfaglig kompetanse anses 
dermed oppfylt. 
 
Faglige arbeidsgruppe anmode at interkommunalt akuttvakt bemannes med: 

-  En person som er tilgjengelig på vakt-telefon utenom den ordinære kontortiden. 
-  At akuttvakt forsterkes med en person under ferieavvikling fra 15.06.- 16.08., jul, 

romjul og nyttår samt påske og pinse.  
- Kravet om tilgjengelighet vurderes dermed å være ivaretatt  

 
Faglige arbeidsgruppe anbefaler at oppfyllelse av forsvarlighetskravene vurderes på 
evalueringsmøtene. 
 
 
4. Kostnadsberegning for barnevernvakt utfra følgende forutsetninger.  
 
Akuttberedskap organiseres ved at en person er tilgjengelig på vakt-telefon utenom ordinær 
kontortiden: 
 
 Aktiv Interkommunal 

akuttberedskap 
Hverdag (mandag – fredag) Kl.08.00 – 15.00 sommertid 

Kl. 08.00 – 15.45 vintertid 
Kl. 15.00 – 08.00 

Helg (fredag – mandag )  Kl. 15.00 – 08.00 
 

4.1. Vaktgodtgjøring 

Ansatte som deltar i akuttberedskapen i barneverntjenesten får en vaktgodtgjørelse som 
følgende: 
VAKT – årlig: 
15 høytidsdager 360 timer: 3     =   120 timer 
Øvrige vaktdager med 350 dager  
(15.00 – 08.00) 6650 timer: 5      = 1330 timer 
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TILLEGG – årlig: 
Kv.till med kr 56 pr time a 13 timer pr dag 
 x 365 dager = 4745 timer: 5     = 949 timer 
Lø/sø tillegg med kr 50 pr time a 48 timer  
pr helg x 52 uker = 2496 timer: 5     = 500 timer 
Helge og høytidstillegg 8,2 % av vakt lønn  = 120 timer 
 

Ansatt med 
total 
stillingsutgifter 
pr år 

Ord vakt 
Kr pr år 

Høytidsvakt 
Kr pr år 

Kv. 
Tillegg 
Kr pr år 

Lø/sø till 
Kr pr år 

Helge/ 
høytidstill 
 8.2 % av 
vakt kr 

Sum år 
for en 
vakt 

637616 434.910 39.240 53.144 25.000 38.884 591.178 
 
 
 
 
 
 

4.2 Kostnadsberegning for 8 kommuner: Bardu, Gratangen, Lavangen, Salangen, 
Målselv, Sørreisa, Dyrøy og Ibestad 

 

Kommune
ne 

Antall 
barn 0-
17 år 

Antall 
barn i 
% 

Bakvakt etter 
barneandel pr 
kommune ved 
bakvaktlønn med  
kr 591.178  for en 
person 

Adm. 
Kostander 
Kr 63761 

Kompeta
nsehevin
g kr 
150000 
delt etter 
barneand
el 

Totalutgi
fter 

Antall 
vaktuker 
pr 
kommun
e pr år 

Bardu 831 19,2  113.506 5.927 28.800 148.231 
 

10 

Gratangen 215 5  29.559 5.927  7.500    42.984 2,6 

Lavangen  247 5,7  33.697 5.927  8.550    48.172 3 

Salangen 447 10,4  61.483 5.927 15.600    83.008 5,4 

Målselv 1380 32 189.177 5.927 48.000  243.102 16,6 

Sørreisa 765 17,7  104.638 5.927 26.550  137.113 9,2 

Dyrøy 199 4,6 27.194 5.927  6.900    40.019 2,4 

Ibestad 234 5,4 31.924 5.927 8.100    45.949 2,8 

SUM 4318 100 591.158 47.416 150.000  52 

 
Antall befolkning og barn fra 0-17 jf. SSB starten av 1. kvartal 2017 
 
Utregningen må aktualiseres og antall barn må økes fra alder 17 år til 19år.    
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5. Kompetanse behov 
 
Barnverntjenesten trenger en mest mulig likt vurdering av innkommende meldinger og 
akuttvurderinger jf § 4-6.  I denne sammenheng er det behov for en gjennomgang av rutiner 
og kompetanseøkning av vurdering «fare for at barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i 
hjemmet» jf § 4-6 andre ledd. Her må tas en risikovurdering i forhold til aktuelle 
krisesituasjon som for eksempel relatert til vold, rus, psykiske lidelser. 
Det er avsatt en arbeidsgruppe som utarbeid forslag til rutiner og kompetansebehov i forhold 
til dette. 
For at den interkommunale akuttberedskap skal gjennomføre en kvalitative god arbeid 
ovenfor barn i krise er det nødvendig med en fellesopplæring av personalet som skal arbeid i 
akuttvakt, slik at de fleste har den samme forutsetning til å vurdere akuttkriser.   
 
Den faglige arbeidsgruppe vurderer at personalet i barnevernet trenger opplæring i 
krisehåndtering og kompetanseheving på beslutningstaking i barnevernet, dvs. å være trygg på 
de beslutninger vi skal ta som gjelder liv, helse og utvikling til barn og deres familier. Det er 
behov for styrking av den interkommunale akuttberedskap med en bli kjentdag hvor det 
drøftes forskjellige case og arbeids. 
Videre anbefales krus i førstehjelp, sikkert og førstehjelp ved selvmordsfare. 
 
I tillegg er det viktig å vurdere erfarings- og formell kompetanse hos ansatte som skal arbeid i 
akuttberedskap. Ansatte burde har erfaring med meldinger, undersøkelse og akutt arbeid før 
man begynner å ta akuttberedskapsansvar.   
  
Faglige arbeidsgruppe anbefaler 
1 kurs dag i krisehåndtering 
1 kurs dag i styrkning av beslutningsevne 
1 kursdag i første hjelp og førstehjelp ved selvmordsfare 
1 bli kjent dag med gjennomgang av case og arbeidsmetoder 
 
Kursene organiseres i høst 2018 og gjennomføres i regionen. Det søkes etter foredragsholder 
internt og eksternt.  
 
Kostnader regnes blir til kr. 150.000 som setter seg sammen av leie lokaliteter og 
honorar/reise/overnatting til kursholderne.  
Kost- og reiseutgifter til ansatte dekkes av kommunen. 
 
 

6. Kort oppsummering av styrker og utfordringer knyttet til en interkommunal 
akuttvakt for barnevern. 

Organisering 
Interkommunalt 
Akuttberedskap 
for barnevern 

Styrker Utfordringer 
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 Alltid en bemannet 

akuttberedskap 
 Ved bruk av ansatte som 

jobber i barneverntjenesten 
til daglig sikres erfaring og 
kunnskap om 
barneverntjenestenes 
oppgaver og mandat 

 Ordningen med en på vakt 
kan bli utfordrende mtp 
faglige vurderinger. 

 I en krise kan det være 
vanskelig å innkalle 
personal ved behov   

 Ordningen kan bli sårbar, 
særlig knyttet til helg, ferier 
og når det foregår større 
arrangementer i 
kommunen/regionen. 
 

 For å sikre forsvarlige 
tjenester bør kommunene i 
disse periodene vurdere om 
akuttberedskapen skal 
intensiveres ved å øke 
bemanningen med en 
person. 

Økonomi  Flere kommuner, rimeligere  Større administrativ ressurs 
om flere med. Flere 
kommuner medfører samtidig 
flere å dele utgiftene på.  

 Første års utgifter; etablering, 
bil, telefoner, data osv.  

Vaktbelastning  Mindre vaktbelastning der 
det er flere kommuner  

 Større fleksibilitet, lettere å 
finne vikar 

 Økt vaktbelastning der det er 
få kommuner  

Kvalitet  Imøtekommer lovkrav 
 Økt tilgjengelighet for 

innbyggere og 
samarbeidspartnere 

 Fagkunnskap  
 Felles kompetanseheving 
 Utveksling av det beste hos 

hverandre 
 Reduserer sårbarheten ved å 

være små. «Nabohjelp» ved 
kriser, ingen tjeneste ligger 
nede i ferier, ved sykdom, 
permisjoner osv. 
 

 Kan bli «for» tilgjengelig, 
krever et utvidet 
informasjonsarbeid 

 

Geografiske 
avstander 

 Alltid noen som er 
tilgjengelig, selv om det kan 
ta litt tid 

 Ikke behov for ferge  
 Man har fortsatt godt 

samarbeid mellom 
tjenestene, og man kan 
uansett kontakte 

 Belastning ved kjøring 
 Inntil 3 timer på utrykning 

mellom ytterpunkter, 
forsvarlig tjeneste.  

 Responstid for tilstedeværelse. 
Ikke vakt for liv og helse, det 
er det politi, ambulanse og 
brannvesen som ivaretar.  
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barnevernleder i den enkelt 
kommune for avhjelp i 
krisesituasjoner 

 Vær og føreforhold på vinter 

 
 
 

 
 
 
 
 
Forslag til Vedtak: 
Det etableres en Interkommunal akuttberedskap for barneverntjenestene Astafjord, 
Bardu, Dyrøy/Sørreisa, Målselv og Ibestad jf kommuneloven § 27. 
Startdato: 01.01.19 
 
Styringsgruppe: Styret skal består av rådmennene.  Barnevernslederne bør ha retten til 
møtedeltakelse på styremøter.  
 
Administrasjonsansvar: Det administrative ansvaret for akuttberedskapen i det 
interkommunale samarbeidet legges til Astafjord barneverntjenesten. Oppgaven til 
administratoren er følgende: 
Lage vaktplan, utarbeide rutiner og følge opp gjennom internkontroll, innkalle til nødvendige 
samarbeidsmøter med andre samarbeidspartner som legevakt, politiet med flere. Innkalle til 
styremøte minimum en gang pr år og innkalle til et evalueringsmøte minst 2 ganger pr år, det 
første evalueringsmøtet skal gjennomføres innen utgangen av mai 2019.   
 
Kommens ansvar: 
Samarbeidskommunene har selv ansvar for lønnsutbetaling, organisering av egne vakter i 
sine vaktperioder og oppfølging av sitt personale og deres kompetansebehov.  
 
Bemanning:  
Interkommunal akuttberedskap innen barnevern for kommuner Ibestad, Målselv, Salangen, 
Gratangen, Lavangen, Dyrøy, Sørreisa og Bardu bemannes med en person som er tilgjengelig 
på vakt-telefon utenom den ordinære kontortiden. 
At akuttvakt forsterkes med en person under ferieavvikling fra 15.06.- 16.08., jul, romjul og 
nyttår samt påske og pinse.  
 
Kompetanse: 
Interkommunal akuttberedskap innen barnevern for kommuner Ibestad, Målselv, Salangen, 
Gratangen, Lavangen, Dyrøy, Sørreisa og Bardu styrkes med kompetanseheving med kr 
150000,- i perioden 01.09.18 – 01.4.19. 

 

Kopi til: 

Målselv kommune ved 
Leder for familieenhet Siv Hege Severi 
Leder barneverntjenesten Tone Strømholt 
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Salangen kommune ved 
Leder barneverntjenesten Astafjord Gunnhild Masterbakk 
 
Sørreisa kommune ved  
Enhetsleder Helene Aspevoll 
Leder barneverntjenesten for Sørreisa og Dyrøy Arijana Hadri 
 
Ibestad kommune ved 
Enhetsleder barneverntjenesten Sylvi Sand 
 
Bardu Kommune ved 
Enhetsleder for helse, omsorg og barnevern Inger Linaker 
Leder barneverntjenesten Elin Strand                                                   
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Barnevernsvakt for 8 kommuner: 
 

Totalt driftsbudsjett 2019 

Utgift Beløp 
Godtgjørelse      48 000,00  
Telefon        7 000,00  
Kurs      20 000,00  
Dataløsning      41 000,00  
Diverse kost        9 000,00  
Sum driftsbudsjett    125 000,00  

 

Oppstarts utgifter    100 000,00  
 

Driftsutgifter pr. år blir på kr 15.625,-. 

Kommentarer til budsjettpostene: 

Årlig drifts utgifter: 

Lønn: Lagt inn som en godtgjørelse for ekstraarbeid til barnevernleder. 

Telefon: Ordning for å koble seg opp til vakttelefon. Det er tatt utgangspunkt i 1 telefon for 
hver kommune. Hver kommune må stille med egne telefoner. 

Kurs: 2 ansatte i vaktordningen sendes på kurs pr år. 

Dataløsning: Visma flyt barnevernsvakt. Nødvendig programvare for å ivareta personvern. 

Div kost: en liten buffer til uforutsette utgifter. 

Oppstarts utgifter: 

Det vil påløpe noen utgifter til oppstart ifm. dataløsning og telefonløsning. Dette er beregnet 
til 100.000,-. Dette er engangsutgifter. Beløpet forutsettes dekket av prosjektmidler tildelt 
fra Fylkesmannen til utredningsprosjektet for angjeldende tiltak. 

Kommentarer i forhold til utgifter til vakt for akuttberedskap: 

Samarbeidsavtalen tar utgangspunkt i at vakten i akuttberedskap skal lønnes med 1/5. Den 
enkelte kommune dekker sine utgifter for sine vakter.  

Eventuelle utgifter til øvrige kurs, utstyr, møter mm dekkes av den enkelte kommune. 

For Dyrøy kommune er merkostnad for selve vaktordninga tatt inn i budsjettet for Sørreisa 
barnevernstjeneste. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/1155 

Saksbehandler: Merethe Elisabeth Kvalheim 

Dato: 11.12.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Søknad om midler til arbeid med Kulturminneplan for Dyrøy 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 84/18 18.12.2018 
   

 

 

Saksopplysninger 
Riksantikvaren oppfordrer kommunene som ikke har kulturminneplaner til å igangsette slikt 
planarbeid. Dyrøy kommune har ikke denne planen i sitt planarkiv og kan i denne sammenheng 
søke om kr 100 000,- fra Riksantikvarens KIK –prosjekt.  
 
Arbeid med kulturminneplanen og utarbeide den vil kunne god oversikt over kulturminner og 
kulturmiljøer som finnes i kommunen. Videre vil planen blant annet kunne brukes innen søking 
om midler til istandsetting av kulturminner, søknaden fra private om restaurering av eldre 
bygninger eller kulturminner. I følge opplysninger fra Riksantikvarens nettside så går ordningen 
inn i sluttfasen. Dyrøy kommunen kan dermed ikke søke om økonomisk støtte til planarbeidet 
etter 2019. Frist for innsending av søknad er opplyst til 15.januar 2019.  

Administrasjonens vurdering 
Utarbeiding av en kulturminneplan er et kartleggings- og dokumentasjonsarbeid med vurderinger 
av de ulike kulturminnene vi har i Dyrøy kommune. Arbeidet resulterer i en plan som vil være 
førende for hva vi kan gjøre med og hvordan vi kan bruke kulturminnene i kommunen. Det 
ligger økonomiske og samfunnsmessige gevinster ved å få utarbeidet en kulturminneplan.  
Planoppstart kan foreslås når tilsagn om støtte er tildelt kommunen.  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Rådmannen tilrår at søknad om støtte til planarbeidet gjennomføres.  
 

Ordførers innstilling: 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Interpellasjon

FO 2/18 Interpellasjon - Har Dyrøy kommune en fungerende 
boligpolitikk?
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