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Saksutredning 
 

Administrasjonens vurdering 
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Shah.:  '  c Saksnr.: 13 cl lo

KODE §-

Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - Fylkesmannens tilsyn med

Dyrøy kommune  — saksbehandling i saker om spesialundervisning

Vedlagt følger foreløpig rapport i forbindelse med Fylkesmannens tilsyn med hvordan Dyrøy

kommune som skoleeier ivaretar de plikter som følger av opplæringsloven § 13-10 for å sikre at

elevene i kommunen får oppfylt rett til spesialundervisning etter opplæringsloven  §  5-1.

Fristen for kommunen til å gi skriftlig tiibakemeiding på den foreløpige rapporten er satt til

28.3.2019.

Dersom det er spørsmål, kan vi kontaktes.

Med hilsen

Eivind Bratsberg (e.f.) Remi A. Møller

seksjonsleder tilsynsleder/seniorrådgiver

Dokumentet  er  elektronisk godkjent

E-postadresse: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 78 95 03 00

fmtf ost Ik m nnermo Statens Hus Strandvegen 13, Tromsø www.mlkesmannga/Lf
Sikker melding: 9815 Vadsø Damsveien 1, Vadsø

www. Ik smann n.n /meldin Org.nr. 967 311 014
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Sammendrag

Dette er en foreløpig rapport etter F ylkesmannens skriftlige tilsyn med Dyrøy kommune.

Tema for F ylkesmannens tilsyn er saksbehandlingstid i saker om spesialundervisning i Dyrøy

kommune.

Tilsynet er gjennomført ved at Fylkesmannen har bedt kommunen om å gjøre rede

saksbehandlingstiden for alle enkeltsaker henvist PPT for sakkyndig vurdering i 2016 og

2017. Vi viser for øvrig til varsel om tilsyn for nærmere detaljer.

Fylkesmannen har avdekket ett lovbrudd i forbindelse med tilsynet:

-  Dyrøy kommune har ikke et forsvarlig system for å sikre at elevers rett til

spesialundervisning oppfylles, jf. opplæringsloven § 13-10 jf. § 5-1.

Siden Vi har avdekket lovbrudd, inneholder også denne foreløpige rapporten forhåndsvarsel

om enkeltvedtak med pålegg om retting av lovbruddet, se rapportens punkt 3.

Kommunen får mulighet til å kommentere både denne foreløpige rapporten og forhåndsvarsel

om pålegg, før Fylkesmannen utarbeider endelig tilsynsrapport.

Frist for å gi kommentarer er satt til  28.3.2019.

Vi viser til punkt 4 for nærmere detaljer om den videre fremdriften i tilsynet.
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1  Om tilsynet med Dyrøy kommune

1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler

F ylkesmannen fører tilsyn med at kommunene oppfyller de pliktene de er pålagt i eller i

medhold av opplæringsloven kapittel l-16, jf. opplæringsloven § 14-] jf. kommuneloven

kapittel 10A. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighetstilsyn jf.

kommuneloven § 60 b. Vårt tilsyn med kommunen er myndighetsutøvelse og skjer i samsvar

med forvaltningsrettens regler for dette.

I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettsli g krav ikke er oppfylt, betegnes dette

som lovbrudd. uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrifter fastsatt i medhold av

denne, som er  brutt.

1.2 Tema for tilsyn  — saksbehandlingstid  i  saker om spesialundervisning

Tema  for tilsyn og valg av kommuner som tilsynsobjekt er basert på en risikovurdering.

Fylkesmannen har fått opplysninger som kan tyde på at PPT for kommunene Lavangen,

Dyrøy og Salangen har lang saksbehandlingstid når det gjelder utredning og skriving av

sakkyndige vurderinger. Vi har derfor ført tilsyn med saksbehandlingstid i saker om

spesialundervisning i alle de tre nevnte kommunene.

Vi vil fremheve at saker som gjelder spesialundervisning er tidssensitive. Elever som har

behov for særli g tilrettelegging av opplæringstilbudet, skal få oppfylt retten til

spesialundervisning til rett  tid.  Dette betyr at lovbrudd på dette området kan få betydelige

negative følger for de elever det gjelder. Vi mener derfor at det er av stor betydning at vi som

tilsynsmyndighet undersøker forholdet.

I tilsynet har vi sett på om Dyrøy kommune som skoleeier ivaretar de plikter som følger av

opplæringsloven § 13-10 for å sikre at elevene i kommunen får oppfylt rett til

spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1.

1.3 Om gjennomføringen av tilsynet

Tilsyn med Dyrøy kommune ble varslet gjennom brev av  19.10.2018.  Kommunen har avgitt

redegjørelse og fremlagt dokumentasjon for Fylkesmannen, j f. kommuneloven § 60 c.

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på de innsendte dokumentene.

2. Krav til at skoleeier skal ha et forsvarlig system som sikrer at elevene får

oppfylt retten til spesialundervisning

2.1 Rettslig krav

Skoleeier (kommunen) er ansvarlig for at opplæringen er i samsvar med opplæringsloven og

forskrifter, som utgjør de juridiske rammene for skoleeiers og den enkelte skoles lokale arbeid

med læreplanene. Dette fordrer at skoleeier har et system for å sikre at så skjer, jf.

opplæringsloven  §  13-10 annet ledd:
Kommunen (.  .  .) skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og

forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen  (...) skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp

resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet

gjennomfører med heimel i  §  14—]  fjerde ledd.  (...)

Det er ikke stilt formelle krav til hvordan dette systemet skal være utformet, men det skal

være egnet til å forebygge lovbrudd, avdekke lovbrudd og til å rette opp lovbrudd, jf. Ot.prp.
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nr. 55 (2003-2004). Intemkontrollsystemet må være kjent i organisasjonen og omhandle de

lovkrav som etter en risikovurdering må være med. Det må kunne dokumenteres at

kommunen arbeider aktivt og kontinuerlig for å sikre elevenes rettigheter etter

opplæringsloven med forskn'fter. Kommunen må også sikre seg informasjon om tilstanden i

skolen og pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Systemet er ment å være et styrings- og arbeidsredskap innad i kommunen, men systemet vil

også være et redskap ved dokumentasjon overfor tilsynsmyndighetene om at kommunen

ivaretar lovligheten innad i egen virksomhet.

Det følger av opplæringsloven § 5-1 at elever som ikke har eller som ikke kan få

tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning.

I Utdanningsdirektoratets veileder om spesialundervisning fremgår det at forvaltningslovens

saksbehandlingsregler om enkeltvedtak utfyller saksbehandlingsreglene i opplæringsloven, j  f.

opplæringsloven § 15-1. I tillegg utfyller ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper, som for

eksempel forbudet mot usaklig forskjellsbehandling og kravet til forsvarlighet i

saksbehandlingen. Dette er nærmere omtalt i direktoratets veileder.

Det følger av opplæringsloven  §  5-3 at før det treffes enkeltvedtak om spesialundervisning

skal det foreligge en sakkyndig vurdering av elevens særlige behov. Av opplæringsloven  §  5-

4 første ledd første setning fremgår det at eleven eller dennes foreldre kan kreve at skolen gjør

de undersøkelser som er nødvendige for å finne ut om eleven trenger spesialundervisning.

Dette betyr at elev og foreldre har rett til å bli henvist til PPT for utarbeidelse av sakkyndig

vurdering. Dette er presisert i lovens forarbeider, jf. Prop. 129 L. (2012-2013)

I  § 5-4 første ledd tredj e setning heter det:
Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innanfor det ordinære opplæringstilbodet med

sikte på å gi eleven tilfredsstillande utbytte før det blir gjort sakkunnig vurdering.

I Utdanningsdirektoratets veileder om spesialundervisning heter det følgende om

saksbehandlingstid i punkt 6.5:
Opplæringsloven setter ingen eksplisitte tidsfrister for PP-tjenestens behandling av saker om

spesialundervisning, men vi legger til grunn at dette må skje i løpet av rimelig tid.

Saksbehandlingen skal være forsvarlig. Dette må suppleres med forvaltningslovens regler. Disse

gjelder for hele prosessen; fra skolen starter vurderingen om eleven har behov for

spesialundervisning og til enkeltvedtaket er fattet. PP-tjenesten er et ledd i utredningen av saken. I

vurderingen av hva som er for lang saksbehandlingstid, vil elevens behov for å få avklart sine

behov og rettigheter så raskt som mulig, føre til at f.eks. en total saksbehandlingstid på over tre

måneder kan være for lang tid.

(.  .  .) I forbindelse med enkeltvedtak skal forvaltningsorganet ”forberede og avgjøre saken uten

ugrunnet opphold”. Den sakkyndige vurderingen er en del av saksforberedelsen. Derfor gjelder

kravet om at saken skal behandles ”uten ugrunnet opphold” også for PP- tjenesten. Når

enkeltvedtaket er gjort, skal parten informeres ”så snart som mulig”. Det er viktig at PP-tjenesten,

som saksforberedende organ, ser sin rolle i dette arbeidet.

Det går altså en grense for hvor lang tid saksbehandlingen må påregnes å ta, særlig med tanke

på at det handler om å sikre grunnleggende rettigheter for enkeltelever.

Det er Fylkesmannens vurdering at dersom den samlede saksbehandlingstiden vanligvis er

mer enn tre måneder fra henvisning til PPT til enkeltvedtak foreligger, så oppfyller ikke

kommunen elevenes rett til spesialundervisning. Vi finner å kunne forholde oss til dette som
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en generell grense, selv om det i enkeltsaker vil Være nødvendi g med en raskere

saksbehandling og i noen saker vil måtte påregnes noe lengre saksbehandlingstid. Vi mener

dermed at det kun unntaksvis kan anses som lovlig praksis å ha en lengre saksbehandlingstid

enn tre måneder, sett hen til den store betydningen retten til spesialundervisning har for

enkeltelever.

I noen spesielle tilfeller må det likevel påregnes at det vil ta lengre tid å utrede en sak om

spesialundervisning, for eksempel der PPT må innhente opplysninger/råd fra eksterne aktører

(for eksempel spesialisthelsetj enesten, Statped eller liknende) og dette fører til at utredningen

av saken trekker ut. Men også i slike tilfeller vil det gå en grense. Noen ganger må kommunen

sørge for å få en sakkyndig vurdering i påvente av slike eksterne, pågående utredninger. Så

må kommunen sikre at PPT foretar en ny sakkyndi g vurderin g når utredningene er ferdige og

at det kan treffes nytt vedtak i den aktuelle saken.

Videre heter det i Utdanningsdirektoratets veileder om spesialundervisning (våre

understrekinger):
Kravet om at saken skal behandles ”innen rimelig tid” innebærer blant annet at PP-tjenesten eller

skoleeier ikke kan innføre ventelister for utrednin av en elevs behov for s esialundervisnin  .  En

venteliste strider mot elevens rett til spesialundervisning. Elevens rett til spesialundervisning skal

ikke treneres på grunn av lang saksbehandlingstid hos PP-tjenesten. Økonomiske og

kapasitetsmessige årsaker til at elever ikke utredes, er ikke en gyldig grunn for at det tar lang til å

utarbeide en sakkyndig vurdering. Skoleeier plikter å ha et forsvarlig system for å sikre at elevens

rettigheter og plikter oppfylles, jf. opplæringsloven  §  13-10.

Kommunen skal ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp at kravene i

opplæringsloven med forskrifter oppfylles, når det gjelder elevenes rett til

spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 13-10 jf. §§ 5-1, 5-3 og 5-4.

2.2 Fylkesmannens undersøkelser

Fylkesmannen varslet tilsyn med brev av 19.10.2018, hvor vi ba kommunen gjøre rede for

saksbehandlingstid i saker om spesialundervisning.

Vi ba kommunen redegjøre for saksbehandlingstid i alle enkeltsaker om spesialundervisning,

hvor henvisning til PPT skjedde i 2017 og 2018. Vi ba kommunen om å skille ut

saksbehandlingstid i PPT (fra henvisning til sakkyndig vurdering forelå) og samlet

saksbehandlingstid til enkeltvedtak forelå (fra henvisning PPT til enkeltvedtak forelå). I

tillegg ha vi kommunen opplyse hvor mange saker som per 1.11.2018 var henvist til PPT, og

hvor sakkyndig vurdering ennå ikke foreligger, samt når sakene ble henvist. Vi ba også

kommunen om å gjøre rede for saksbehandlingstiden i de fem sakene som hadde lengst

saksbehandlingstid i 2017 og 2018.

Kommunen har i redegjørelse av 29.11.2018 til Fylkesmannen redegjort for antall saker til

behandling hos PPT og hvor sakkyndig vurdering ennå ikke foreligger og saksbehandlingstid

i saker hvor sakkyndi g vurdering foreligger.

Kommunen har ikke redegjort for samlet saksbehandlingstid, det vil si fra henvisning til

enkeltvedtak foreligger, slik vi ba om i varselet av 19.10.2018. Ut fra de opplysningene vi har

fått inn om saksbehandlingstid fra henvisning til PPT og til sakkyndig vurdering har

foreligget, har vi ikke funnet det nødvendi g å innhente de opplysningene kommunens

redegjørelse mangler. Vi kommer tilbake til dette under våre vurderinger.
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2.3 Fylkesmannens vurderinger

Fylkesmannen har gått gjennom og vurdert kommunens redegjørelse og innsendt

dokumentasjonen.

Vi har innhentet opplysninger om og vurdert, den faktiske saksbehandlingstiden i saker om

spesialundervisning i kommunen. Når vi fører tilsyn, er det vanligvis «nå-situasjonen» vi

kontrollerer. Det vil si hvordan tilsynsobj ektets (kommunens) praksis vedrørende det aktuelle

tilsynstemaet er på tiden for gjennomføringen av tilsynet. I dette tilsynet, hvor vi ser på

kommunens saksbehandlingstid, har vi likevel funnet det nødvendig at vi også vurderer

kommunens saksbehandlingstid over en periode noe bakover i tid. Vi har vurdert at dette er

nødvendig i denne type tilsyn, fordi et rent øyeblikksbilde på tidspunktet for kommunens

dokumentasjon/redegjørelse, kan gi et misvisende inntrykk.

Fylkesmannen vil videre opplyse at vårt arbeid med dette tilsynet måtte utsettes til januar

2019. I varsel om tilsyn skrev vi at vi ville skrive foreløpig rapport før årsskiftet 2018-2019.

Utsettelsen skyldes at andre oppgaver måtte prioriteres.

Kommunen viser i redegjørelsen til tre saker hvor sakkyndig vurdering ennå ikke foreligger.

De tre sakene ble henvist til PPT i januar, mai og oktober 2018. Kommunen har gitt en

forklaring på hvorfor de to eldste sakene har tatt lang tid å vurdere, men Fylkesmannen kan

ikke se at forklaringen legitimerer den lange saksbehandlingstiden. Saken som ble henvist i

januar 2018 ble ikke ferdig utredet med sakkyndig vurdering i løpet av en periode på syv

måneder etter henvisningen (til august 2018) og vi kan ikke se at kommunens redegjørelse er

egnet til å begrunne en så lang saksbehandlingstid. En annen elev ble henvist i mai  2018  og
saksbehandlingstiden i denne saken har dermed vært omtrent seks måneder på tidspunktet for

kommunens redegjørelse. Kommunens forklaring på denne lange saksbehandlingstiden i den

saken er at PPT har hatt fravær. Fravær kan i noen tilfeller forklare at kommunen har noe

lengre saksbehandlingstid, men ut fra det samlede bildet over saksbehandlingstid i de sakene

Dyrøy kommune har opplyst til Fylkesmannen, finner Vi at dette ikke er i samsvar med lovens

krav om at elever skal ha oppfylt retten til spesialundervisning til rett tid, jf. opplæringsloven

§  5-]. I  denne forbindelse Viser vi til at i de fleste sakene som er henvist i perioden desember

2016 til mai 2018, har det gått fem måneder eller mer fra henvisningsdato til sakkyndi g

vurdering har foreligget.

Vi vil presisere at selv om det pågår utredning hos andre instanser, for eksempel

spesialisthelsetjenesten, mener vi at PPT i noen tilfeller må skrive sakkyndig vurdering på det

grunnlaget som foreligger, slik at skolen kan få et grunnlag for å treffe enkeltvedtak om

spesialundervisning ut fra de kunnskaper man har. Eleven vil da få et enkeltvedtak om

spesialundervisning som kan overprøves av klageinstansen. Med en slik praksis vil elevens

rettssikkerhet ivaretas på en mer betryggende måter, i saker hvor det er påkrevd med

omfattende og tidkrevende utredning av andre instanser enn PPT.

Ut fra de innsendte opplysningene er vi kommet til at Dyrøy kommune ikke oppfyller

elevenes rett til spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1, fordi den samlede

saksbehandlingstiden i sakene er for lang og fordi kommunen per 29.11.2018 hadde elever

som var henvist 6-10 måneder tidligere, hvor det ikke forelå sakkyndig vurdering og

enkeltvedtak om spesialundervisning.
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På bakgrunn av vår konklusj on i forrige avsnitt, kan vi ikke finne at kommunen har et

forsvarlig system som er egnet til å ivareta elevenes rett til spesialundervisning, jf. kravet i

opplæringsloven § 13-10.

Som nevnt foran har ikke kommunen opplyst hva den samlede saksbehandlingstiden har vært

i sakene som ble henvist i 2017 og 2018 og hvor enkeltvedtak nå foreli er. Vi har derfor

ikke fått eksakt informasjon om den samlede saksbehandlin stiden i perioden. Ut fra

opplysningene om tiden det har tatt fra henvisning til PPT og til sakkyndig vurdering har

foreligget, har vi likevel fått tilstrekkelig informasj on til å konkludere med at kommunens

samlede saksbehandlingstid ikke er lovlig, siden tiden PPT har brukt på å utrede og skrive

sakkyndi g vurdering alene har vært for lang.

Vedrørende Peda o isk— s kolo isk t'eneste for Lavan en D rø o Salan en kommune:

Dette avsnittet er likelydende i tilsynsrapportene til de tre kommunene. Fylkesmannen har

ikke undersøkt hvordan Pedagogisk-psykologisk tjeneste for de tre kommunene er organisert

og arbeider med oppfølging av den enkelte skole/de enkelte elever som blir henvist. Vi finner

det heller ikke nødvendi g at Fylkesmannen som tilsynsmyndighet skal foreta slike

undersøkelser, fordi det uansett er den enkelte kommunes ansvar å ha en pedagogisk-

psykologisk tjeneste som ivaretar de oppgaver denne tjenesten skal utføre, jf. opplæringsloven

§  5-6. Det er den enkelte kommune, som skoleeier, som er ansvarlig for å oppfylle elevenes

rettigheter etter opplæringsloven til rett tid. Ansvaret for dette ligger derfor hos kommunen

som skoleeier, j  f. opplæringsloven § 13-10. PPT er ikke et selvstendig ansvarssubjekt etter

opplæringsloven og Fylkesmannen fører ikke tilsyn med PPT, men med den enkelte skoleeier.

Alle de tre kommunene må derfor, uavhengig av organisering og formelle eierforhold knyttet

til PPT, være forberedt på at Fylkesmannen som tilsynsmyndighet kan gi pålegg om at

kommunene må få ned saksbehandlingstiden i saker om spesialundervisning. Vi påpeker

samtidi g at tiltak som gjennomføres ikke må føre til risiko for at de sakkyndige vurderingene

ikke oppfyller de krav loven stiller til innholdet i sakkyndig vurdering, jf. opplæringsloven

§§ 5-3 og 5-4. Vi viser også til opplæringsloven § 5-6 hvor det heter at PPT i tillegg til å

utarbeide sakkyndige vurderinger, skal hj elpe skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og

organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov.

2.4 Fylkesmannens konklusjon

Dyrøy kommune har ikke et forsvarlig system for å sikre at elevers rett til spesialundervisning

oppfylles, jf. opplæringsloven § 13-10 jf. §  5-1.

3. Forhåndsvarsel om pålegg

Med hjemmel i opplæringsloven § 14-1 og kommuneloven §  60d varsler Fylkesmannen

følgende pålegg:

. Dyrøy kommune må sikre at elever som har rett til spesialundervisning får retten

oppfylt til rett tid, jf. opplæringsloven §§ 13-10 jf. 5-1.

Lovbruddet innebærer at:

-  Kommunen må sørge for at saksbehandlingstid fra henvisning til PPT til enkeltvedtak

foreligger til vanlig ikke overstiger 3 måneder.
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Side 9  av  9

4.  Status  på  rapporten  og veien videre

Dette er en foreløpig rapport etter Fylkesmannens tilsyn med kommunens saksbehandlingstid

i saker om spesialundervisning. Kommunen har rett til  å  gi kommentarer til den foreløpige

tilsynsrapporten og til forhåndsvarsel om pålegg om retting av lovbrudd. Frist for å gi

kommentarer er  28.3.2019.

Etter utløp av fristen, vil Fylkesmannen utarbeide en endeli g tilsynsrapport.  I  den endelige

tilsynsrapporten vil kommunen gis rimeli g frist til å rette de ulovlige forholdene. Dersom

forholdene ikke rettes innen fristen fastsatt i endelig tilsynsrapport, vil Fylkesmannen vedta

pålegg om retting.

Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18.

6.3.2019

Remi A. Møller Eivind Bratsberg

tilsynsleder seksjonssjef
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Sørreisa kommune  
 

 

  
 

Postadresse Telefon Bank Org.nr 
Sykehjemsveien 41, 9310  
Sørreisa 

77 87 50 00 47050200147 940755603 

Besøksadresse E-post Hjemmeside  
Sykehjemsveien 41 postmottak@sorreisa.kommune.no www.sorreisa.kommune.no Side 1 av 2 

Dyrøy kommune 
Dyrøytunet 1 
 
9311  BRØSTADBOTN 
 
 

 

 
Vår ref:   
 

Saksbehandler 
 

 Dato 
 2018/456- 8  Ann Kristin Trondsen, tlf  99204611  07.02.2019 

Deres ref: E-post:   
 annkristin.trondsen@sorreisa.kommune.no   

  

Forespørsel interkommunalt samarbeid PP-tjeneste 

 
 Sørreisa kommune inngår per tiden i et interkommunalt samarbeid om felles PP-tjeneste 
sammen med Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy. Fra 2020 vil våre samarbeidskommuner inngå i 
den nye Senja kommune. Samarbeidet om felles PP-tjeneste er derfor sagt opp og samarbeidet 
vil opphøre fra 01.01.2020. Sørreisa kommune må som en følge av oppsigelsene av 
eksisterende avtaler, inngå nye avtaler. Ut fra kommunens geografiske beliggenhet, kan det 
være aktuelt å vurdere slikt samarbeid i flere retninger. Fellesnemda for nye Senja kommune 
har vedtatt at de kan inngå vertskommunesamarbeider for blant annet denne tjenesten dersom 
det er aktuelt.  
 
Formannskapet i sørreisa behandlet sak om interkommunalt samarbeid etter 2020 i sitt møte 
24.1.19 og gjorde da følgende vedtak (sak 2/19):  
 

1.Tar saken til orientering.  
2. Formannskapet ber rådmannen prioritere å undersøke andre samarbeidskommuner 
for PP-tjeneste og for kompetanseutvikling helse, skole og barnehage.   

 
Med dette som bakgrunn setter rådmannen nå i gang en prosess for å utrede muligheten til å 
inngå i et tjenstesamarbeid med andre kommuner i Midt-Troms jf vedtaket; denne 
henvendelsen omhandler PP-tjeneste der en avtale bør være på plass seinest slik at tjenesten er 
operativ fra 1.1.2020. 
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Sørreisa kommune har i den forbindelse utarbeidet en behovsbeskrivelse for hvilke funksjoner 
en framtidig PP-tjeneste skal ivareta. Dette er en overordnet oversikt og er på ingen måte 
uttømmende.  
 
Vi ønsker tilbakemelding på  

a) Er det av interesse å utvide eksisterende samarbeid om PPT til å også omfatte Sørreisa 
kommune?  

b) Hva kan tilbys og til hvilken pris? 

 
Ber om at det tas snarlig kontakt ved behov for ytterligere opplysninger for å kunne gjøre en 
vurdering av henvendelsen. Videre er det fint dersom vi får et tilsvar innen utgangen av februar.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Ann Kristin Trondsen 
rådmann 
 
 
 
Vedlegg 
1 PPT - behovsbeskrivelse 
2 Oversikt antall barn og saker PPT 

 
 
Kopi til: 
PP-rådgivning i Salangen, Dyrøy og Lavangen    
Truls Meyer    

 
 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur. 
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06.02.2019 

Behovsbeskrivelse PP-tjeneste 
 

Sørreisa kommune har her utarbeidet en behovsbeskrivelse for hvilke funksjoner en framtidig PP-
tjeneste skal ivareta. Dette er en overordnet oversikt og er på ingen måte uttømmende.  

 

Pedagogisk psykologisk tjeneste 
PP-tjenestens mandat er regulert i opplæringsloven § 5-6 og barnehageloven § 19c 

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet kvalitetskriterium i PP-tjenesten. Disse kvalitetskriteriene 
legges til grunn for PP-tjenestens oppdrag i Sørreisa kommune. 

 Kvalitetskriterium i PP-tenesta  Udir 21.09.2016 
 Hva gjør PP-tjenesten?  Udir 29.08.2016 

 

PP-tjenesten har både system- og individrettede oppgaver. Det er viktig at oppgavene sees i 
sammenheng.  

Systemrettede oppgaver 
PP-tjenesten skal hjelpe barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling slik at de 
tilrettelegger for barn, elever og voksne med særskilte behov. 

I følge rammeplanen skal barnehagen tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov 
og forutsetninger, også for barn som har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder.  

I følge opplæringsloven § 1-3 skal opplæringen tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte 
eleven. 

PP-tjenesten skal samarbeide med barnehagene og skolene om tidlig innsats og forebygging. 
Tjenesten skal gi generell støtte til god faglig og sosial utvikling hos barn og elever. 

Det systemrettede arbeidet foregår i: 

- Et tverrfaglig samarbeid 
- Barnehage og skole 
- Avdelingen/gruppen/på trinnet 

Arbeidet kan foregår ved deltakelse i møter, samtaler og andre rådgivingsaktiviteter. PP-tjenesten er 
en viktig del av det helhetlige systemet for utvikling av barnehager og skoler.  

PP-tjenesten skal inngå i forbedringsarbeidet til barnehagen og skolen. Det er viktig at PP-tjenesten 
sammen med barnehager og skoler kontinuerlig utvikler og forbedrer samarbeidsformer slik at 
samarbeidet i størst mulig grad bidrar til bedre resultater for barn og unge.  
PP-tjenesten skal blant annet ha en veiledningsrolle i lærernes profesjonelle læringsfellesskap.  
PP-tjenesten skal være en aktiv bidragsyter inn i barnehagens og skolens analysearbeid og bruk av 
tilgjengelig datagrunnlag inn i tjenestens forbedringsarbeid.  
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Individrettede oppgaver 
Dersom det er bekymring rundt et barns eller elevs utvikling eller læring, kan dette drøftes anonymt 
med PP-tjenesten før det blir en formell sak i form av henvisning. Etter henvisning skal tjenesten 
utarbeide sakkyndig vurdering blant annet i disse sakene: 

- spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder (barnehageloven § 19 a) 
- tegnspråkopplæring før opplæringspliktig alder (barnehageloven § 19 h) 
- tidlig skolestart (opplæringsloven § 2-1 tredje ledd) 
- utsatt skolestart (opplæringsloven § 2-1 tredje ledd) 
- fritak fra opplæringsplikten (opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd) 
- spesialundervisning (opplæringsloven § 5-1, § 4-2 siste ledd) 
- tegnspråkopplæring (opplæringsloven §§ 2-6) 
- punktskriftopplæring m.m. (opplæringsloven §§ 2-14 og 3-10) 
- alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) (opplæringsloven §§ 2-16, 3-13 og 4A-13, 

barnehageloven § 19) 
- spesialundervisning for voksne på grunnskolens område (opplæringsloven § 4 A-2) 

Listen er ikke uttømmende. 

 

Kvalitetskriterium for PP-tjenesten 
Utdanningsdirektoratet har utarbeidet kvalitetskriterier for PP-tjenesten. Disse kriteriene skal ligge til 
grunn for PP-tjenestens arbeid i Sørreisa kommune 

 

PP-tjenesten er en faglig kompetent tjeneste 
PP-tjenesten hjelper barnehagen og skolen med å legge til rette tilbudet for barn og unge. 

PP-tjenesten skal ha kompetanse til 

- å utføre sakkyndig arbeid for barn, unge og voksne 
- å hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med organisasjons- og kompetanseutvikling 

 

PP-tjenesten er tilgjengelig og medvirker til helhet og sammenheng 
PP-tjenesten skal være tilgjengelig for sine målgrupper og medvirker til helhet og sammenheng i 
tiltak for barn, unge og voksne med særskilte behov. Å være tilgjengelig innebærer å bidra med 
kompetanse, veiledning, råd og hjelp. 

PP-tjenesten gir også informasjon til målgruppene, slik at de vet hvordan de kan få hjelp, og når de 
kan forvente å få hjelp. De får vite hvilke muligheter de har til å påvirke og gi tilbakemelding om 
kvaliteten på tilbudet som de får. 

 

PP-tjenesten arbeider forebyggende 
PP-tjenesten skal hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanse- og 
organisasjonsutvikling. De legger til rette barnehagetilbudet for barn med særskilte behov, og 
opplæringa for elever med særskilte behov. 
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Forebyggende arbeid innebærer at PP-tjenesten bidrar til at barnehager og skoler kommer i forkant 
av problem og lærevansker ved å sette i gang tiltak. 

 

PP-tjenesten bidrar til tidlig innsats 
Tidlig innsats kan være innsats på et tidlig tidspunkt i et barns liv og å gripe inn tidlig når problem 
oppstår eller blir avdekket før opplæringspliktig alder, eller i løpet av grunnskoleopplæringen. 

PP-tjenesten, sammen med kommunen, barnehagen og skolen, bidrar til å sette inn tiltak ved å 
utarbeide sakkyndig vurdering innen rimelig tid. 
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Vedlegg 2 

 

Oversikt antall elever Sørreisa kommune pr 1.10.2018 

1.trinn: 39 

2.trinn: 40 

3.trinn: 35 

4.trinn: 39 

5.trinn: 36 

6.trinn: 37 

7.trinn: 41 

8.trinn: 40  

9.trinn: 41  

10.trinn: 44 

SUM: 392 elever 

 

Antall barn i førskolealder: 30-40 barn per årskull 

 

Antall elever med spesialundervisning etter enkeltvedtak (opplæringsloven § 5-1): 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

1.-4.trinn 9 11 14 16 

5.-7.trinn 15 18 17 19 

8.-10.trinn 18 11 13 11 

SUM 42 40 44 46 

 

Antall barn i førskolealder med vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 19a:  

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

4 5 11 10 

 

I tillegg er det noen saker innen voksenopplæring, men omfanget er lite.  

.
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Brannvernsamarbeid 

mellom 

Dyrøy og Sørreisa kommune 

 
Avtalen vedtatt 2019.  

Avtalen erstatter tidligere avtaler inngått i 1998.  
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1. Avtaleområde 
Kommunene Dyrøy og Sørreisa har inngått samarbeidsavtale innenfor områdene:  

 Forebyggende avdeling, og felles feier og tilsynstjeneste. 
 Overordnet vakt samt felles brannsjef  

Avtalen er opprettet i medhold av Kommunelovens § 28-1b. Lov om brannvern § 9 og 15. 
Samarbeidsavtalen skal sikre at kommunene har en tilfredsstillende brannordning basert på 
de krav som følge av dagens kommunelov, lov om brann og eksplosjonsvern, samt forskrift 
om organisering og dimensjonering av brannvesen og Forskrift om brannforebygging.   

Denne avtalen erstatter tidligere inngåtte avtaler mellom Sørreisa og Dyrøy Kommune: 

 Avtale om utvidet brannvernsamarbeid fra 1998 med virkning fra 01.01.1999 
 Avtale om felles feier fra 1998 med virkning fra 01.05.1998  

 

2. Målsettinger 
En optimal utnyttelse av brannvernressursene innenfor forebyggende arbeid, feiing og tilsyn 
samt styrke samarbeidet innenfor beredskap og tilsynet med særskilte brannobjekter. 
Avtalen vil sørge for en rettferdig fordelt og kostnadsbesparende økonomi. En slik 
optimalisering vil medføre økt kompetanse og kapasitet for gjennomføring av de lovpålagte 
brannvernoppgavene i begge kommunene. 

 

3. Lokalisering og ansvar 
Brannsjefen med stedfortreder er ansatt i Sørreisa kommune og med administrasjonssted i 
Sørreisa.  
Feier er ansatt i Dyrøy kommune med utgangpunkt fra Dyrøy kommune.  

 

4. Økonomi og tjenestekjøp 
Dyrøy kommune kjøper tjenester av Sørreisa kommune for å dekke lovkravene i forhold til 
brannsjef, overbefalsvakt og de forebyggende oppgaver. De faktiske kostnadene fordeles ut 
fra en fordelingsnøkkel basert på innbyggertallene 31.12 hvert kalender år.   

Sørreisa kommune kjøper feier og tilsynstjenesten av Dyrøy kommune basert på 
selvkostprinsippet. Driftskostnadene beregnes prosentvis ut fra antall husstander, hytter og 
fritidsboliger i den enkelte kommune.  
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5. Delegert myndighet 
Kommunestyrene er i den enkelte kommune den øverste brannmyndighet i sin kommune. 
Brannfaglig myndighet skal utøves av kommunestyret ved brannsjef.    Gjennom 
delegasjonsfullmakt gitt av den enkelte kommune vil brannsjefen utøve sine 
arbeidsoppgaver/plikter etter gitt lovverk. Kommunestyrene/rådmannen i Sørreisa delegerer 
oppgaver etter lov om brannvern til brannsjefen det samme gjør kommunestyret/rådmann i 
Dyrøy kommune. 

 

6. Virkeområde og ansvar 
6.1 Beredskap og overordnet vakt 
Brannordningen i Dyrøy og Sørreisa kommune skal bygges opp etter de krav som 
Brannvernloven, Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, Forskrift om 
brannforebygging og internkontrollforskriften stiller 

Brannsjefen har ansvar for at det utføres brannsyn i Dyrøy etter de gjeldene lover og 
forskrifter (Brann og eksplosjonsvernloven og Forskrift om brannforebygging.)         

Brannsjefen har ansvaret for at det lages en årlig øvingsplan i Dyrøy brannvesen, øvingsplan 
lages sammen med utrykningslederne i Dyrøy brannvesen og skal være basert på 
brannvesenet oppgaver i Brann og eksplosjonsvernloven og kommunens ROS analyse. Antall 
øvelser skal være i forhold til kravene som stilles i Forskriften om organisering av 
brannvesenet og Veiledningen om røyk og kjemikaliedykking.  

Overbefalsvakt i Sørreisa brannvesen er også Dyrøy brannvesens overbefal. 

Ut alarmering og kommunikasjon foregår over nødnettsambandet. 110 sentralen i Tromsø 
har ansvar for å utføre varsling til brannmannskapene i Dyrøy brannvesen. 

Vakthavende befal i Sørreisa brannvesen vil motta alarm på vaktradioen samtidig som 
mannskapene i Dyrøy brannvesen utkalles. Utrykningsleder i Dyrøy brannvesen vurderer 
nødvendigheten om bistand ut fra situasjon og hendelsens omfang.  

Dyrøy kommune skal ha egen beredskap og brannstasjon, med utstyr som setter 
mannskapene i stand til å løse brannvesenets oppgaver i forhold til Brann og 
eksplosjonsvernloven og Dimensjoneringsforskriften. Mannskapene skal gjennomgå 
godkjent opplæring i forhold til kravene som stilles til deltidsmannskaper.   
Utrykningslederne skal ha godkjent opplæring i forhold til sin rolle som utrykningsleder.  

Drift og vedlikehold av brannstasjon i Dyrøy med nødvendig utstyr, samt lønn og vedlikehold 
av eksisterende utstyr til mannskapene er Dyrøy kommune sitt ansvar.  
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6.2 Forebyggende oppgaver som feiing og tilsyn 
Feieren er ansatt i Dyrøy kommune og lønnes av Dyrøy kommune.  
Feie og tilsynsavdelingen ledes og administreres av brannsjefen/varabrannsjef. 
Ved arbeid i Dyrøy er feierens utgangspunkt Dyrøy. Ved arbeid i Sørreisa er feierens 
utgangspunkt Sørreisa. 
Godkjent transportmiddel i forhold til arbeidsmiljøloven og bruksområdet besørges av 
kommunene.  
Nødvendig utstyr og materiell kjøpes inn ved behov og etter avtale med budsjettansvarlig og 
brannsjef.  
Feiing og tilsyn skal gjennomføres ut fra behov og ut fra oppsatt feie og tilsynsplan, 
og omfatter alle objekter som kommer under de gjeldene lover og forskrifter på området.   

 

7. Byggesaker 
Branntekniske byggesaker skal behandles av Dyrøy kommune, ved behov oversendes saker 
til brannsjefen i Sørreisa og Dyrøy, for gjennomsyn og med mulighet for å komme med 
bemerkninger. 

Byggesaksavdelingen i Dyrøy kommune skal informere brannsjefen vedrørende endret bruk 
av bygninger, som medfører at bygningen vil komme under definisjon som et § 13 objekt, og 
ved oppføring av bygg som vil komme under samme tilsynskategori.     

 

8. Innkjøp og anskaffelser i Dyrøy  
Ved investeringer som kommer under lov om offentlig anskaffelser gjøres dette i dialog med 
brannsjefen/varabrannsjef, selve anskaffelses prosessen gjøres av Dyrøy kommune.  

Innkjøp som ikke kommer under lov om offentlig anskaffelse innenfor det vedtatte 
driftsbudsjettet på ansvarene 481 Brannvern, og 482 Feiing og tilsyn, skal skje i samråd med 
og etter godkjenning av budsjettansvarlig i Dyrøy kommune, men selve innkjøpet kan gjøres 
av brannsjef/varabrannsjef. 

 

9. Økonomi ved gjensidig bistand 
Assistanse ved hendelser godgjøres etter de til en hver tid gjeldene satser fra KS.  
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10. Varighet  
Avtalen er undertegnet ut fra gjeldene lover og forskrifter pr 2019. Ved fremtidige endringer 
i lover og forskrifter må samarbeidsavlen med ordninger tas opp til ny behandling i de 
respektive kommunene. Avtalen gjøres løpende med ett års oppsigelse fra begge parter.  

Eventuell tvist skal avgjøres ved voldgift der hver av partene oppnevner sin egen 
representant og med lensmannen ved Finnsnes lensmannskontor som voldgiftsdommer. 

 

11. Gyldighet 
For at denne avtalen skal være gyldig, må den være vedtatt av avgjørende myndighetsorgan 
i begge kommuner.  

 

Godkjent i Dyrøy Kommune                                                            Dato……………..Sak…………. 

Godkjent i Sørreisa Kommune                                                        Dato………………Sak…………. 

 

 

 

………………………………………..                                                             …………………………………………… 

Ordfører Dyrøy                                                                                  Ordfører Sørreisa
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 150 

Saksmappe: 2018/771 

Saksbehandler: Øystein Rørslett 

Dato: 20.03.2019 

 

 
Saksframlegg 

Budsjett 2019/økonomiplan 2019-2022 - salderingstiltak 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 30/19 03.04.2019 

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Formannskapet viser til kommunestyrets budsjettvedtak 18.12.2018, punkt 9, om 

vurdering av driftsstruktur og driftsmetoder i tjenesteproduksjonen med sikte på å 
gjenvinne balanse mellom utgifter og inntekter i driftsbudsjettet. Formannskapet gir sin 
tilslutning til rådmannens prioritering og valg av driftsområder i første omgang: 

 
- Grunnskolen – sammenslåing av klasser 
- Eldreomsorg – sykehjem eller omsorg i eget hjem 

 
Formannskapet forutsetter en prosess med bred deltakelse i tråd med refererte 
kommunestyrevedtak, og at de første resultater av utredningen foreligger tidlig høst 2019 
og kan innarbeides i økonomiplan 2020 – 2023. 

 
2. Formannskapet forutsetter at langsiktige sparetiltak på øvrige driftsområder vurderes i 

budsjett- og økonomiplanarbeidet. Behov for uttrekk av tema for særskilt behandling 
vurderes løpende. 

 
3. Formannskapet ber rådmannen også søke etter kortsiktige sparetiltak i driftsbudsjettet for 

2019 med sikte på å minimere behovet for bruk av fondsmidler for å saldere budsjettet. 
 

4.  
 

 

Kort sammendrag 
Kommunestyret behandlet i møte 18.12.2018 og gjorde vedtak av kommunebudsjettet for 2019 
og økonomiplan for 2019-2022. Budsjettvedtakets punkt 9 lyder: 
 

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. 

 
Mangel på balanse mellom utgifter og inntekter i kommunens driftsbudsjett har bygd seg opp og 
økt over tid. Det skyldes på den ene siden økte årlige utgifter, for eksempel til betjening av lån til 
investeringer, og på den andre siden reell nedgang i de ordinære frie inntekter, bl a som følge av 
redusert befolkning. Denne utfordringen som skulle være kjent fra budsjettdrøftinger de siste 
årene, bekreftes i regnskapet for 2018: Uten bruk av ekstraordinære tilskudd og fondsmidler har 
driftsregnskapet for 2018 et underskudd på 2,5 – 3,0 mill kr. 
 
Økonomiplanen viser også at utfordringen vil øke. Med mindre vi iverksetter tiltak vil ubalansen 
mellom inntekter og utgifter i driftsbudsjettet øke til ca 9 mill kr i 2022. 
  
Denne saksutredningen er ment å være et grunnlag for formannskapets første drøfting. 

 

Saksutredning 
 
Kommunens inntektsmuligheter 
 
I forbindelse med de årlige statsbudsjetter blir det poengtert fra regjeringshold at man har økt 
bevilgningene til kommunal sektor. På makronivå er dette kanskje riktig, men det meste av 
eventuell realøkning går vanligvis med til å dekke merutgifter som følge av økt befolkning i 
landet. Kommuner som ikke har befolkningsvekst vil derfor ikke se noe til de økte bevilgninger.  
 
For Dyrøy kommune har nominell økning i skatt og rammetilskudd vært lavere enn lønns- og 
prisveksten de fleste årene, det vil si realnedgang i de frie inntekter. Dette faktum er dokumentert 
i framlagte budsjett og årsrapporter i mange år. 
 
I 2017 og 2018 har Dyrøy kommune mottatt tilskudd fra det såkalte Havbruksfondet, til sammen 
16,3 mill kr over to år. Dette tilskuddet er beregnet på grunnlag av økt produksjon i 
havbruksbedriftene i kommunen, og må betraktes som ekstraordinære «engangspenger». 
Tilskuddet er imidlertid definert som «frie» midler som også kan brukes til drift. Det pågår visst 
nok utredninger med sikte på at kommunene skal få årvisse inntekter for å ha stilt sin kystlinje til 
disposisjon for oppdrett, men ingen vet hva som måtte komme. Kommunen må derfor forsøke å 
få til balanserte budsjetter uten havbruksmidler. 
 
Eiendomsskatt er den eneste form for frie inntekter som kommunestyret kan initiere og rå over 
selv. Rådmannen har imidlertid forstått det slik at politisk ledelse i Dyrøy er innstilt på at 
kommunen skal prøve å klare seg uten. Temaet utredes derfor ikke nærmere her. 
 
Kortsiktige tiltak 
 
Den kortsiktige utfordringen som ligger i det refererte budsjettvedtaket, er å bedre 
budsjettbalansen i inneværende år. Vedtaket innebærer et krav om å finne langsiktige tiltak som 
erstatter bruk av disposisjonsfond som midlertidig saldering av driftsbudsjettet for 2019. 
 
Rådmannens vurdering er at det kan være en vel ambisiøs målsetning å komme helt i mål med 
dette allerede i 2019. Regnskapet for 2018 har avdekket budsjettavvik som gir signal om at en 
del poster i budsjettet for 2019 må revurderes, bl a redusert nivå på tilskudd ressurskrevende 
tjenester, samt avdekket underbudsjettering på enkelte områder. 
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Noe vil vi imidlertid kunne få til også på kort sikt, bl a vil vi ut fra det vi vet pr i dag, spare 1,4 
mill kr på vakante stillinger. Rådmannen tar sikte på grundig gjennomgang av årets budsjett for å 
kvalitetssikre tallene, men også for å søke etter kortsiktige sparetiltak i drifta ut over året, med 
rutinemessig rapportering etter hvert tertial. 
 
Kvalitet og nivå på kommunens tjenestetilbud 
 
Det er grunn til å tru at de fleste ønsker god kvalitet og høyt nivå på de kommunale tjenestene, 
men rådmannen tror det kan være nyttig med en drøfting på politisk nivå. Hva mener vi egentlig 
med god kvalitet? Nødvendighet av ikke lovpålagte oppgaver? Hva skal legges til grunn når vi 
må prioritere noe for så å velge bort noe annet?  
 
 
Driftsstruktur og driftsmetoder i tjenesteproduksjonen 
 
Befolkning Dyrøy kommune etter alder og år 
       Prognose 
  2000 2005 2010 2015 2019 2024 2029 
0 år 10 10 15 6 5 8 8 
1-5 år 70 66 59 50 40 40 42 
6-15 år 166 172 143 117 115 112 100 
16-19 år 70 71 73 60 57 49 52 
20-44 år 383 338 306 287 266 268 253 
45-66 år 354 366 383 379 365 340 294 
67-79 år 189 160 148 177 207 216 221 
80 år + 95 105 106 78 74 87 118 

SUM 1337 1288 1233 1154 1129 1120 1088 
 
 
Som grunnlag for vurderingene, kan det være nyttig å ha en oversikt over dem som kommunen 
«er til for». Derfor denne tabellen, med tall hentet fra SSB, som viser noen tydelige tendenser: 
 
Folketallet totalt er redusert med ca 100 personer fra år 2010 til 2019.  
Tabellen viser størst nedgang i samme periode i begge ender av aldersskalaen. 
 
Barn i barnehagealder (1-5 år) er redusert fra 59 i 2010 til 40 i 2019, en reduksjon på 30 %, mens 
barnetallet i skolen (6-15 år) er redusert fra 143 til 115, det vil si nesten 20 %. 
Prognosen viser at tallet for barnehagegruppen synes å ha nådd sitt bunnivå, vil elevtallet i 
skolen fortsette å falle fram mot 2029. 
 
Antall eldre over 80 år har gått ned fra 106 i 2010 til 74 pr 1.1.2019, en reduksjon på 30 %. 
Prognosen for denne aldersgruppen er at tallet vil stige igjen – særlig etter 2024. 
 
At rådmannen trekker fram elevtallet i grunnskolen og den eldste aldersgruppen er ikke tilfeldig. 
Driftsutgiftene til grunnskole og eldreomsorg utgjør nesten halvparten av driftsbudsjettet, og en 
vesentlig del av innsparingsbehovet må nødvendigvis finnes her. 
 
 

Administrasjonens vurdering 
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Rådmannen tar sikte på å starte en prosess i samsvar med refererte kommunestyrevedtak og ber 
om formannskapets tilslutning til prioritering av to konkrete driftsområder i første omgang: 
 

- Grunnskolen – sammenslåing av klasser 
Hovedspørsmålet som må stilles er om vi med forventet elevtall kan opprettholde en 
fullt ut klassedelt skole. Vi nærmer oss en gjennomsnittlig klassestørrelse på 10 elever 
og de årlige driftsutgifter pr elev blir høyere enn kommunens økonomi gir grunnlag 
for. Rådmannen har også forstått det slik at for små klasser kan være negativt, 
pedagogisk og kanskje på andre måter. Utredningen må gi svar på positive og 
negative konsekvenser av tiltaket. 

 
- Eldreomsorg – sykehjem eller omsorg i eget hjem 

Antall eldre over 80 år er gått ned med over 30 % i perioden 2010 – 2019, men vi har 
opprettholdt 24 sykehjemsplasser. Rådmannen mener vi bør utrede konsekvensene 
ved å redusere med en avdeling, til 16 plasser. Spørsmålet om organisering av 
eldreomsorgen i Dyrøy ble for øvrig utredet av innleid konsulent (Telemarforskning) 
for 5-6 år siden, og en av konklusjonene var at «omsorgstrappa» burde gjennomgås. 
Ut fra folketall og i sammenligning med andre kommuner bør kanskje antall 
sykehjemsplasser reduseres og erstattes helt eller delvis med omsorgsboliger i 
sentrum.  

 
Disse skisserte omstillingstiltak vil etter rådmannens vurdering kunne gi en effektivitetsgevinst 
uten at tjenestetilbudet forringes, og vil være en viktig start med å tilpasse kommunens 
driftsutgifter til det nivå på inntektssiden som kan forventes framover. Rådmannen forventer at 
de første resultater av utredningene foreligger tidlig høst 2019 og kan innarbeides i 
økonomiplanen for 2020 – 2023. 
 
Rådmannen forutsetter også at alle driftsområder skal «legges under lupen». Det skal legges stor 
vekt på å få til en betydelig bedre budsjettprosess enn vi har hatt de to siste årene, og rådmannen 
vil løpende vurdere behov for å trekke ut spesielle tema for særskilt prosess. Rådmannen vil i 
denne sammenheng minne om at interkommunal legetjeneste er til vurdering, og at det kanskje 
vil være nødvendig å se på flere av de interkommunale ordninger.
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/240 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 20.03.2019 

 

 
Saksframlegg 

Framtidig drift av kontordelen av Nordavindshagen 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 31/19 03.04.2019 

 

 

Rådmannens innstilling: 

1. For å forenkle driften/transaksjonsflyten overtar Dyrøy kommune driften av 
næringsdelen i Nordavindshagen. Foreslås å gjelde fra 01.05.19. 

2. Dette innebærer at kommunen etter dette tidspunktet krever inn husleie direkte fra 
leietakerne, samt at kommunen overtar restlånet i Innovasjon Norge på kr 192.000 pr. 
01.07.19, samt lån og fordringer på møbler.  

 

Kort sammendrag 
Det ble 19.3 19 avholdt møte mellom Dyrøy kommune, Dyrøy Utleiebygg A/S, og Nordavind 
Utvikling KF, der forenkling av faktureringsrutinene, samt framtidig drift av kontordelen av 
Nordavindshagen ble vurdert.  
Berørte parter har over tid vært enige om å gjennomgå avtaler og rutiner rundt driften av 
kontordelen/næringsdelen i Nordavindshagen. Dette var forhold som ble etablert rundt 
2005/2006 i forbindelse med byggingen og finansieringen av bygget. Etter som årene har gått er 
det pr. i dag ingen som har full oversikt over hvilke regler som ble etablert på dette tidspunktet. 
 
Overnevnte møte hadde som hensikt å kartlegge de forskjellige sidene vedr. driften av 
næringsdelen i dette bygget, samt fremme forslag til driften videre. 
 

Saksutredning 
Det ble i forbindelse med etablering av «Nordavindshagen» etablert følgende driftsmodell:  
Dyrøy Utleiebygg AS ble den formelle mottaker av lån og – ikke minst tilskott – fra Innovasjon 
Norge. Kommunen kunne ikke oppnå dette direkte fra Innovasjon Norge. Det var her snakk om 
lån på kr 720.000 og tilskott på kr 720.000. 
 
Kommunen har hele tiden eiet hele bygget, men det ble utarbeidet en avtale mellom kommunen 
og Dyrøy Utleiebygg A/S som gikk ut på følgende ordning omkring driften av utleiedelen – og 
som også omhandlet en del av finansieringen av hele bygget: 
 
 Dyrøy Utleiebygg A/S skulle opptre som om de eide næringsdelen i Nordavindshagen, 

men skulle bidra med følgende finansiering: Nevnte lån/tilskott fra Innovasjon Norge: kr 
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1.440.000. I tillegg inngikk i finansieringsplanen et «lån» til Utleiebygget på kr 
1.350.000, som nedskrives over 20 år i Utleiebyggets regnskap. Samlet sum kr 2.790.00. 

 Dyrøy Utleiebygg A/S skulle betale andel av driftsutgifter/fellesutgifter som gjelder 
næringsdelen – beløpet har stått uregulert siden 2012. 

 Dyrøy Utleiebygg A/S skulle betale renter og avdrag på lånet fra Innovasjon Norge - for 
tiden ca kr 60.000 pr. år. 

 Driftsutgiftene skulle dekkes ved leieinntekter til Dyrøy Utleiebygg A/S. 
 Ordning med momsplikt/momsrefusjon ble godkjent av skattemyndigheten. 

 
 
Drift 2018. 
Sammenstilling av driftstall for Utleiebygget. 
-Leieinntekter    kr 168.000 
 
-Andel driftsutgifter til kommunen kr 136.000 
-Låneutgifter – renter/avdrag  «     60.000   
Sum utgifter …………………….    kr 196.000 
 
Netto driftsunderskudd …………… kr   28.000 
 
Møtet kom fram til følgende forslag til løsning, noe som betinger kommunestyrets behandling: 
 
 For å forenkle driften/transaksjonsflyten overtar Dyrøy kommune driften av 

næringsdelen i Nordavindshagen. Foreslås å gjelde fra 01.05.19. 
 Dette innebærer at kommunen etter dette tidspunktet krever inn husleie direkte fra 

leietakerne, samt at kommunen overtar restlånet i Innovasjon Norge på kr 192.000 pr. 
01.07.19. Ingen formelle hindringer for at dette kan gjennomføres. 

 
(Betinger noen oppryddingstransaksjoner i Utleiebyggets regnskap, men antas å være av 
regnskapsteknisk art).  
 
Andre forhold som ble drøftet/avklaret i møtet. 
 
 Inventar til næringsdelen: Nordavind Utvikling har betalt faktura på kr 84.107,28 til nye 

møbler i forbindelse med innplassering av flere leietakere. Dette er utleiers utgifter, som 
normalt ville blitt innarbeidet i leieprisene. Kommunen overtar denne fordringen og 
behandler utgiftene i forbindelse med fastsetting av husleien fra 01.05. Fulle leieinntekter 
(ingen motregning) til utleiebygget ut april -19. 

 Dyrøy kommune mottar regning fra Utleiebygget for bygdebok-lager. Bøkene er flyttet, 
og fakturering skal opphøre. 

 Nordavind Utvikling mottar tilskott fra kommunen til leie av Næringshagen. Ordningen 
nå er at husleieinntekter går til Utleiebygget, og at det skjer en etterberegning. Enighet 
om at så lenge kommunen gir tilskudd til NU som igjen betaler husleien og administrerer 
utleie, skal også leieinntekter gå direkte til NU. Omlegges fra årsskiftet. 
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Administrasjonens vurdering 
Rådmannen har utarbeidet en oversikt over «økonomiflyten mellom partene. Dette viser:  
 

 

Dyrøy utleiebygg fakturerer til Nordavind utvikling.

Rom 133 1 855,00
Rom 136 3 054,00
Rom 139 2 126,00
Kostnad pr mnd 7 035,00
Årlig kostnad for NUKF 154 770,00

Rom 131 Kongsberg SS. ? Fakt. direkte

Dyrøy utleiebygg fakturer til Dyrøy kommune:

Dig. Senter 3 870,00
Rom 134 Kultur/ungd.leder 2 462,00
Rom 135 Omstillingskommune 1 855,00
Kostnad pr mnd 8 187,00
Kostnad pr år 98 244,00

 
 
Som det fremgår av rådmannens saksutredning, er det over år blitt etablert en praksis som i dag 
fremstår som uhensiktsmessig.  For lå forenkle denne praksisen tilrår rådmannen at dette 
«ryddes» opp i og forenkles gjennom at Dyrøy kommune i sin helhet overtar lån, drift og 
faktureringsansvaret for Nordavindshagen, - et bygg som eies av Dyrøy kommune.  
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/241 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 21.03.2019 

 

 
Saksframlegg 

Solbergfjorden Mottaksstasjon - totalentreprise 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 32/19 03.04.2019 
Kommunestyret   

 

Vedlegg 
1 Konkurransegrunnlag - Totalentreprise Solbergfjorden Mottaksstasjon 
2 Tegninger Solbergfjorden Mottaksstasjon 
3 kalkyle mottaksstasjon 
4 Presentasjon fiskere 07112018 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Dyrøy kommunestyre pålegger rådmannen å legge ut framlagte «Solbergfjorden 

Mottaksstasjon» som en totalentreprise på DOFFIN.  
2. Rådmannen bes avklare mulighetene for tilskudd til investeringen, da dette vil redusere 

låneopptak og grunnlag for leieavtale med Samvirket tilsvarende. Endelig forslag til 
finansieringsmodell fremlegges kommunestyret som egen sak.  

3. Ihht. «føringstilskuddsordningen» forplikter Dyrøy kommune seg til å bidra med kr. 1 pr. 
kg. landet fisk fra båter hjemmehørende i Dyrøy kommune.  

4. Det forutsettes at Samvirket etableres og driftes av fiskerne i Solbergfjorden.  
 
 

Kort sammendrag 
VOX Dyrøy gjennomførte i 2018 forstudiet «tilrettelegging for lokale fiskere», innenfor en 
økonomisk ramme på kr. 25.000. Omstillingsleder og tiltakskonsulent utgjorde prosjektgruppa. 
 
Forstudiet konkluderte med at det er grunnlag for etablering av en mottaksstasjon for fiskere fra 
Dyrøy og området rundt, og det ble jobbet videre med planlegging av et bygg og tilhørende 
fasiliteter på Espenes Industriområde. 
 
Gjennom VOX, ble Dyrøy kommune innvilget inntil kr. 165.000,- til gjennomføring av 
forprosjektet «Prosjektering av totalentreprisegrunnlag – Solbergfjorden Mottaksstasjon». 
 

Saksutredning 
Forretningsmodellen bygger på et samarbeid mellom Dyrøy kommune som fører opp bygg og 
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leier bygget ut til et samvirke eid av fiskerne. Fiskekjøper Karls fisk og skalldyr AS står 
ansvarlig for lokalene og har kjøpetillatelse fra Råfisklaget, og kjøper fisk fra den enkelte fisker 
via mottaket. 
 
Fiskekjøper betaler 60 øre/kg til samvirket. Dette blir samvirkets inntekt, som skal finansiere 
husleie og andre forpliktelser. Videre forutsettes at det etableres en «føringstilskuddsordning» 
der fiskernes vertskommuner (primært Dyrøy, Sørreisa, Tranøy) bidrar i et spleiselag med 
fylkeskommunen og Råfisklaget for å finansiere transport av fisken fra mottaket til fiskekjøpers 
anlegg i Tromsdalen. Dette er for øvrig en finansieringsmodell som har vært praktisert ved 
mottaksstasjoner i Nord-Troms over flere år.  
Det kan har nevnes at Føringstilskuddsordningen ble innført som et spleiselag for å kompensere 
fiskekjøper for inntransport av fisk til fiskemottaket i Tromsø.  Fylkeskommunens bidrag på kr. 
1,- pr. kg. landet fisk forutsetter at kommunene bidrag med samme andel for sine båter hjemme-
hørende i kommunen. 
 
Forprosjektet har hatt følgende 3 målsettinger: 
 Prosjektering av totalentreprisegrunnlag ihht NS 8407, som grunnlag for anbudsprosess. 
 Etablere samvirkeforetak i samarbeid med fiskere i Solbergfjorden 
 Avklare «føringstilskuddsordning». 

 
Påfølgende hovedprosjekt består i etablering av komplett mottaksstasjon for fiskere i 
Solbergfjorden, inkludert ismaskin, kjølerom, oppholdsrom, VVS, truck og kran. 
Hovedprosjektet planlegges ferdigstilt i løpet av 2019. 
 
Plan-Evo A/S har etter kommunal anskaffelsesprosess blitt engasjert til prosjekteringsarbeidet, 
med frist for leveranse 1. april. Resultatet av prosjekteringsjobben danner nå grunnlag for 
etterfølgende politisk behandling i formannskap og kommunestyre.  
 
På bakgrunn av politisk behandling, og under forutsetning av politisk aksept, vil prosjektet 
snarest bli fulgt opp med utleggelse som en totalentreprise i Doffin. 
 
Ihht. utarbeidet konkurransegrunnlag er kalkulerte byggekostnader kr. 3.886.000,- eks. mva. I 
tillegg tilkommer 5% reserver. Nøyaktighet +/- 15%. 
Dette vil danne grunnlag for kommunalt låneopptak, som igjen vil danne grunnlag for leieavtale 
med Samvirket.  
Evt. tilskudd til investeringen (RDA/Innovasjon Norge/Råfisklaget) vil medføre tilsvarende 
reduksjon i låneopptak/leieavtale. Dette vil bidra til å redusere risikoen for samvirket som har 
begrensede inntekter utover at fiskekjøper betaler 60 øre/kg til samvirket. 
 
Det kan også opplyses at Samvirket har mulighet til å søke Råfisklaget om dekning av 
underskudd i etterkant.  
 
Gjennom Dyrøy kommune/VOX har det i tillegg til et møte med politisk og adm. ledelse i 
Sørreisa kommune, -  tidligere vært avhold 2 informasjonsmøter med fiskere i Dyrøy og 
Sørreisa, senest 7.11.18 (se vedlegg). Her ble prosjektet presentert, men med et den gang 
kalkulert investeringsbehov på 3 mill. Dette dannet igjen grunnlaget for etterfølgende 
driftskalkyle. Det ble i dette møtet påpekt at disse tallene var foreløpige.  
 
På bakgrunn av kalkulerte byggekostnader ihht. konkurransegrunnlaget, har rådmannen gjennom 
en forenklet kalkyle justert tallgrunnlaget på driftsbudsjettet. (se vedlegg). Ved låneopptak på 4 
mill. vil nullpunkt i kg. være 400 tonn. Ved låneopptak på 3 mill. vil nullpunktet i kg. være 327 
tonn. Karls Fisk og Skalldyr forestår drift av mottaksstasjonen. Det er derfor ikke kalkulerte 
lønnskostnader i driftkalkylen.  
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Før kommunestyrets behandling, tar rådmannen sikte på å avholde stiftelsesmøte for å etablere 
samvirkeselskapet.  
 
Rådmannen tar videre høyde for at samvirket har mulighet til å søke om et etableringstilskudd 
fra VOX i tillegg til investeringstilskudd fra Råfisklaget til utstyr og evt. andre etablerings-
kostnader.  
 
I tidligere møter med fiskerne har de også vist interesse for et tilbud om nærliggende liggekai, og 
det kan i tillegg være aktuelt å leie deler av Industrihallen til redskapslager for fiskerne. 
Alternativt kan bryggehuset sør for Industrikaia være et alternativ, dersom det inngåes avtale 
med grunneier og det settes i stand.   
 
I møte med fiskerne 7.11 var det stor entusiasme blant fiskerne, og samtlige undertegnet 
intensjonsavtaler for andeler i Samvirket.  
 
Administrasjonens vurdering. 
En mottaksstasjon vil dekke et etterlengtet behov hos fiskerne i Solbergfjorden, som sparer tid og 
penger i forhold til dagens modell der fisk fraktes med bil til Nord-Senja. Fiskerne er derfor 
svært interessert og har vist engasjement i saken. Et godt mottakstilbud i Dyrøy vil kunne bety 
økt lønnsomhet og vekst for lokale fiskere. Det vil også kunne bety økt rekruttering til 
fiskerinæringa. 
Rådmannen tilrår derfor at prosjektet videreføres som skissert.  
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Rev. IDArkitekt: Laksfors & Laksfors AS,

for Plan Evo AS, og Dyrøy Kommune.

Prosjektnr.

1901

Fase.

ANBUDSTEGNING

Dato opprettet

20.03.2019
Mål

1:500
Tegningsnr.

A10-1
Tegning:

SITUASJONSPLAN
SOLBERGFJORDEN MOTTAKSSTASJON
KAFFEVEIEN 44, 9311 BRØSTADBOTN

Gnr./Bnr.

46/101 OG
46/140
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LEVERING

HENTING
EKSISTERENDE
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BETONGKAI

INNKJØRING
TIL OMRÅDET
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TIL HER

NY MOTTAKSSTASJON
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Sign.

VL
Rev. IDArkitekt: Laksfors & Laksfors AS,

for Plan Evo AS, og Dyrøy Kommune.

Prosjektnr.

1901

Fase.

ANBUDSTEGNING
Rev Nr Beskrivelse Dato Sign Kontr

Dato opprettet

20.03.2019
Mål:
1:100

Tegningsnr.

A20-1
Tegning

1. ETASJE
SOLBERGFJORDEN MOTTAKSSTASJON
KAFFEVEIEN 44, 9311 BRØSTADBOTN

Gnr./Bnr./Festenr.
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Sign.

VL
Rev. IDArkitekt: Laksfors & Laksfors AS,

for Plan Evo AS, og Dyrøy Kommune.

Prosjektnr.

1901

Fase.

ANBUDSTEGNING
Rev Nr Beskrivelse Dato Sign Kontr

Dato opprettet

20.03.2019
Mål:
1:100

Tegningsnr.

A30-1
Tegning

SNITT A og B
SOLBERGFJORDEN MOTTAKSSTASJON
KAFFEVEIEN 44, 9311 BRØSTADBOTN

Gnr./Bnr./Festenr.

46/101 OG
46/140

+1,00
1. Etasje

+1,00
1. Etasje

+4,60
2. Etasje

+4,60
2. Etasje

+7,30
Takplan

+7,30
Takplan

ISMASKIN

+1,00
1. Etasje

+1,00
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+4,60
2. Etasje

+4,60
2. Etasje

+7,30
Takplan

+7,30
Takplan

B1:100

A1:100
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Sign.

VL
Rev. IDArkitekt: Laksfors & Laksfors AS,

for Plan Evo AS, og Dyrøy Kommune.

Prosjektnr.

1901

Fase.

ANBUDSTEGNING
Rev Nr Beskrivelse Dato Sign Kontr

Dato opprettet

20.03.2019
Mål:
1:100

Tegningsnr.

A40-1
Tegning

FASADE NORD OG VEST
SOLBERGFJORDEN MOTTAKSSTASJON
KAFFEVEIEN 44, 9311 BRØSTADBOTN

Gnr./Bnr./Festenr.

46/101 OG
46/140

Fasade Vest1:100

Fasade Nord1:100
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Sign.

VL
Rev. IDArkitekt: Laksfors & Laksfors AS,

for Plan Evo AS, og Dyrøy Kommune.

Prosjektnr.

1901

Fase.

ANBUDSTEGNING
Rev Nr Beskrivelse Dato Sign Kontr

Dato opprettet

20.03.2019
Mål:
1:100

Tegningsnr.

A40-2
Tegning

FASADE SØR OG ØST
SOLBERGFJORDEN MOTTAKSSTASJON
KAFFEVEIEN 44, 9311 BRØSTADBOTN

Gnr./Bnr./Festenr.

46/101 OG
46/140

Fasade Øst1:100

Fasade Sør1:100
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Kalkyle mottaksstasjon bygg

Belåningsgrad 100%
Rentefot KB 1,85%
Avdragstid 30 år

Låneopptak kr  4 000 000 kr  3 000 000

Post Alt 1 Alt 2
Låneopptak 4 mill 3 mill
Husleie (30 år) kr  175 053 kr/år kr  131 318 kr/år
Strøm kr  35 000 kr/år kr  35 000 kr/år
Regnskap kr  10 000 kr/år kr  10 000 kr/år
Internett kr  12 000 kr  12 000
Forsikring eget utstyr kr  8 000 kr/år kr  8 000 kr/år
Nullpunkt i kr kr  240 053 kr/år kr  196 318 kr/år

Nullpunkt i kg 400088 kg/år 327197 kg/år
(0,6 kr/kg)

Kommentar: 
Det er anledning til å søke Råfisklaget om dekning av underskudd i etterkant
Husleie tilsvarer årlig terminbeløp for annuitetslånet
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Møte fiskerne 07.11.18
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Solbergfjord Mottaksstasjon SA
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Bakgrunn
 Initiativ fra fiskerne i Dyrøy
 Interesse fra Sørreisafiskere, Sør-Senjafiskere.
 Karls Fisk og Skalldyr AS
 Forstudie VOX og Dyrøy kommune.
 Lokalisering: Espenes Industriområde
 Regional næringsplan: felles fokus på utvikling 

av sjømatnæringa.
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Prosess
 Avklare fiskernes deltakelse i samvirket.
 Investeringsvedtak Dyrøy kommune; sikre 

(grunn)finansiering av bygget.
 Avklaring føringstilskudd.
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Forretningsmodell
 Etablering av mottaksstasjon høsten 2019
 10-20 fiskere
 Minimum 200 tonn levert kvantum, 

hovedsakelig vår og høstfiske etter sei mv.
 Samarbeid mellom fiskekjøper, kommune, 

fiskere i samvirke og Råfisklaget.
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Karls Fisk og Skalldyr AS
 Driver tre mottaksstasjoner i Nord-Troms

– Deltidsansatt som forestår mottak.
– Godkjenning av lokaler overfor Mattilsynet
– Kjøpegodkjenning Råfisklaget

 Egne biler som henter fisk minimum to  
ganger/uke.
 Ønsker å etablere mottaksstasjon
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Føringstilskuddsordningen
 Spleiselag (modell Nord-Troms) : 

– Råfisklaget 2  kr/kg
– Kommunene 1 kr/kg
– Troms fylkeskommune 1 kr/kg

 Andre modeller kan være aktuelle
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Bygg
 2,5-3 mill, tar utgangspunkt i at bygget føres opp 

av Dyrøy kommune.
 Renter/ avdrag dekkes av husleie fra samvirket. 
 Husleie 9-11´kr/mnd.
 Evt. tilskudd vil kunne redusere husleien 

tilsvarende (eks: 2 mill i lån gir 7´i husleie)
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Solbergfjord Mottaksstasjon SA
 Fiskerne etablerer samvirke
 Leier lokaler og fast utstyr fra kommunen.
 Karls F&S betaler 60 øre/kg til samvirket
 Styre blant stifterne, ekstern forretningsfører.

Gevinst fiskere:
- Spart tid og penger
- God pris for kvalitetsfisk
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Utstyr- samvirkets
Post Beløp

Truck (EL) (jfr. Karl) 300´

Høytrykkspyler, diverse 50´

Totalt 350´

(truck?)

Finansiering:

Råfisklaget tilskudd 150´

Egenkapital samvirket (evt. lån, andre tilskudd) 200

Totalt 350´
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Driftskalkyle (anslått)
Post Beløp

Inntekt (200 tonn) * 0,6 kr/kg 120´

Husleie (basert på 1,5-3 mill i inv) 55-110´

Strøm 15´

Forsikring 10´

Regnskap 25´

Kommunale avgifter 15´

Kostnader 120-175´

Resultat 0-(-55´)

Med 0,6 kr/kg => Nullpunkt i landet kvantum fra 200-290 tonn.
NB: Mulig å søke Råfisklaget om dekning av underskudd i etterkant 
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Behov andelskapital

Post Beløp

Egenkapital utstyrsinvesteringer 200´

Driftskapital anslått 50´

Sum 250´

Med 15 fiskere => 16.500 pr andel
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Hvorfor satse på en mottaksstasjon?

 Stimulere til økt etablering
 Stimulere til økt lønnsomhet hos de som 

fisker
 Rekruttering av unge fiskere
 Leveranser fra fritidsfiskere
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Kontakt

Stig Stokkland, omstillingsleder

909 34 654

stig.stokkland@dyroy.kommune.no

voxdyroy.no .com/voxdyroy
66



 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/266 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 27.03.2019 

 

 
Saksframlegg 

Søknad om dispensasjon - motorferdsel i utmark § 6 - Bardufoss Flyklubb 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 33/19 03.04.2019 
   

 

Vedlegg 
1 Søknad - Bardufoss Flyklubb 
 

Rådmannens innstilling: 
Ihht. motorferdselsloven §6 gir Dyrøy formannskap Bardufoss flyklubb tillatelse til å lande 
med skifly på Skøvatn.  
 
For innvilget dispensasjon gjelder følgende vilkår:  
All motorferdsel i utmark skal skje hensynsfullt og på en skånsom måte slik at det ikke oppstår 
skade på person, natur eller eiendom eller at den er til sjenanse for andre, jf. motorferdselloven 
§ 8.  
Landing er ikke tillatt mellom 23.00 og 06.00.  
Landing skal kun skje på Skøvatn.  
Dispensasjonen gjelder fram til 4.5 2022.  

 
 

Kort sammendrag 
I brev datert 5. februar søker Bardufoss flyklubb om fornyelse av landingstillatelse med skifly på 
Skøvatn. Nærmere redegjørelse fremgår av vedlagte søknad.  

Saksutredning 
Bardufoss flyklubb har gjennom mange år hatt slik dispensasjon utstedet av rådmannen. 
Imidlertid skal slike søknader behandlet etter §6 – noe som ikke kan delegeres til rådmannen.  

Administrasjonens vurdering 
Omsøkte område (Skøvannet) er tidligere vurdert til ikke å komme i konflikt med 
naturmangfoldsloven, og rådmannen tilrår på dette grunnlag at søknaden bifalles som omsøkt.
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/263 

Saksbehandler: Geir Fjellberg 

Dato: 26.03.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Renovering/salg av Presteboligen 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 34/19 03.04.2019 
   

 

Vedlegg 
1 Tilstandsrapport for bolig 
2 Analyserapport 

 

Saksopplysninger 
Den kommunalt eide boligen Ringveien 20 gnr.3 bnr.92, også kalt Presteboligen, ble antatt 
bygget i 1981/82. Boligen har bruksareal på 171 m² og tomt på 1 285,9 m² og har i hovedsak 
vært  utleid/tiltenkt utleid til prestembedet.  Kommuner har ikke lenger plikt til å stille bolig til 
rådighet ved tilsetting av prest.  Boligen har en kort periode i år vært utleid til en familie 
bestående av 2 voksne og 1 barn, men leieforholdet ble avviklet etter at det ble foretatt 
luftkvalitetsmåling av inneluften. (rapport vedlagt). 
I 2010 ble det foretatt en del oppussing av boligen der det ble lagt nye gulvflater (laminatgulv) 
og delvis malerarbeider. Utover dette bærer boligen preg av normal slitasje (38 år gammel) og 
har behov for omfattende renoveringsarbeider.  Det er påvist lekkasje gjennom taktekket 
(shingel)  og der det er foretatt midlertidig reparasjon etter stormen i 2017. Tekket er ikke 
reparerbart og bør erstattes med ståltak.  Videre er det betydelige råteskader i vinduer der 
samtlige bør erstattes.  Kjøkkeninnredning, bad, skap/garderober er utslitt og må skiftes ut. 
Det er påvist kondensskader ved rørgjennomføringer (avtrekk/ventilasjon) i himling.  I henhold 
til dagens byggtekniske krav, og spesielt ift energikrav, vil en omfattende renovering innebære 
tilleggsisolering av yttervegger, gulv og himling samt nytt ventilasjonsanlegg. 
Det er påvist råteskader og fukttilgang i undergulvet. Dette kan antas å være årsak til 
muggdannelse muggsporer som er påvist i luftprøve og som gir vond lukt i boligen. 
Utbedring av gulvkonstruksjonen kan være omfattende som følge av et det er liten høyde og 
vanskelig tilgang i kryprommet.  Tomta ligger i et område med relativt høy grunnvannstand og 
det er grunn til å anta at det mangler fuktsperre mellom grunn og gulvkonstruksjonen. Dersom 
renoveringsarbeid gjennomføres må også gravearbeid/drenering/takrenne-nedløp vurderes.  
 
Enhet teknisk er kjent med boligens tilstand/behov for renovering, og rådmannen foreslo i 
budsjettet for 2019 derfor kr. 1 200 000,- til formålet.  Forslaget ble ikke vedtatt. 
Man har nylig fått utarbeidet tilstandsrapport/verditakst for Ringveien 20.  Tilstandsrapport 
følger vedlagt og angir markedsverdien ved slag til kr. 1 300 000,-  Av rapporten fremgår også 
enkelte vurderinger av bygningens tekniske tilstand. 
Status pr. dato er at boligen ikke kan leies ut uten at det først blir gjennomført en tilfredsstillende 
renovering.  Det fremstår da 2 valg.  
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1 Renovering gjennomføres til antatt kostnad i størrelsesorden ca. kr. 1 200 000,- 
2 Boligen legges ut for salg med prisforlangende ihht tilstandsrapport/verditakst i den tilstand        
den befinner seg. 
Dyrøy kommune solgte i perioden 2014-2015  6 frittliggende eneboliger.  Flere av disse ble 
oppført på 70-tallet, 1 på 90-tallet og 1 i 2008.  De 2 sistnevnte ble solgt for hhv kr. 1,1 mill  
og 850 000,-  Gjennomsnittelig salgspris for de øvrige boligene var ca. kr. 450 000,- 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Med bakgrunn i de økonomiske utfordringer Dyrøy kommune står overfor i kommende år ift 
både drift, investeringer i boligutbygging (IS Utleiebygget), omsorgsboliger, renovering og 
utbygging av Dyrøy-pleie og omsorgssenter, bygging av ny brannstasjon og den vedtatte 
hovedplan for vann må det foretas stramme prioritering.  Rådmannen er derfor av den oppfatning 
at Presteboligen bør selges.  Evt. avhending av kommunal eiendom skal behandles av 
kommunestyret 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Rådmannen gis i oppdrag å forestå salg av eiendommen Ringveien 20.  Eiendommen legges ut 
for salg på åpent marked. Dersom det oppnås salgspris ihht verditakst på  minimum kr. 
1 300 000,- gis rådmannen i oppdrag å selge boligen. 
 
Dersom boligen ikke er solgt innen 30. august 2019 femmer rådmannen ny sak til FS/KS der bes 
om bevilgning til renovering av eiendommen. 
 

Ordførers innstilling: 
Som rådmannens 
 
 

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

Arkiv: 202 

Saksmappe: 2019/97 

Saksbehandler: Geir Fjellberg 

Dato: 22.03.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Søknad om finansiering av redskapshus/klokketårn Moen kirkegård 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 35/19 03.04.2019 

 

 

Saksopplysninger 
Dyrøy kirkelige fellesråd/menighetsråd søker Dyrøy kommune om økonomisk bidrag til 
finansiering av nytt redskapshus/klokketårn på Moen kirkegård. Bakgrunnen for søknaden er at 
eksisterende redskapshus er for lite til å dekke behovene ved kirkegården og at huset er i så pass 
dårlig forfatning at renovering ikke anses å foretrekke. 
 
Vedlagt søknaden følger tilleggsopplysninger der det fremgår at Dyrøy kirkelige 
fellesråd/menighetsråd ønsker å gjennomføre kronerulling/søke bidrag fra blomsterfondet for å 
finansiere tiltaket dersom Dyrøy kommune ikke kan bidra. Vedlagt søknaden følger tilbud fra 
Byggtorget, Sjøvegan på byggevarer/materiell  pålydende kr. 58 033,- Tilbudet var gyldig til 
22.06.2017.  I tillegg er gravearbeid anslått til kr. 15 000,-  Søknaden oppgir ikke noen kostnader 
for oppføring/bygging av huset og det antas derfor at byggearbeidet utføres på dugnad.  
 
Jamført til dagens prisnivå anslår rådmannen at byggevarer/materiell og graverabeider vil beløpe 
seg til ca. kr. 80 000,- og at dette tallet legges til grunn for søknaden. 
Dersom det oppnås finansiering for tiltaket, og dette kan realiseres, må Dyrøy kirkelige 
fellesråd/menighetsråd søke byggetillatelse før byggearbeidet igangsettes.  Søknaden må være 
komplett. 

Administrasjonens vurdering 
Rådmannen anser at behovet for nytt redskapshus/klokketårn ved Moen kirkegård er reelt.  
Tiltaket er av privat karakter og inngår ikke i kommunens ansvar/budsjetter, men Dyrøy 
kommune har tidligere gitt bevilgninger/bidratt med tilskudd til finansiering av sammenlignbare 
formål.  Sett i forhold til dette er rådmannen positiv til søknaden og tilrår at Dyrøy kommune gir 
50% tilskudd til tiltaket. 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Rådmannen tilrår at formannskapet bevilger kr. 40 000,- i tilskudd til Dyrøy kirkelige 
fellesråd/menighetsråd for oppføring av nytt redskapshus/klokketårn på Moen kirkegård. 
Beløpet belastes disposisjonsfondet. 
Tiltaket må gjennomføres innen utgangen av 2019. 
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Ordførers innstilling: 
Som rådmannen 
 
 

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

Arkiv: 026 

Saksmappe: 2017/1122 

Saksbehandler: Håvard Johnsen 

Dato: 26.03.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Bemanningssituasjonen ved PPT 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 36/19 03.04.2019 

 

 

Saksopplysninger 
Dyrøy har i dag felles PPT-ordning sammen med Lavangen og Salangen. Tjenesten er lokalisert i 
Salangen og har pr i dag 2,5 stillingshjemler.  
 
Ved styremøte for PPT i januar ble den langsiktige bemanningssituasjonen ved PPT tatt opp. Det 
ble enighet i møtet om at ønsket fra PPT om en økning i bemanning skulle informeres om til 
respektive politiske organ. Fra Dyrøys side ble det foreslått at det aktuelle spørsmål ble tatt med i 
budsjettprosessen for 2020 og i så måte ble veid mot andre økonomiske ønsker og behov.  
 
På møte i styringsgruppa 25.mars ble det informert fra PPT og Salangen som vertskommune om 
at man fra 1.mars 2019 drev med 3 fulle stillinger ved PPT. En av de ansatte hadde ett frikjøp på 
20% stilling som var avsluttet. Dette var gjort for å bevare alle de som pr i dag er ansatt, da man 
ved en deltidsstilling sto i fare for å miste en av dagens ansatte. For denne ansatte var det ikke 
aktuelt å gå i en deltidsstilling. Dette ble tatt opp i styringsmøte for å få tilslutning fra de tre 
eierkommunene knyttet til ressursbruken. Det ble argumentert med at man i deler av tidligere år 
hadde gått med en redusert bemanning og at det var behov for å gjøre dette både for å beholde 
ansatte, men også for å ta igjen etterslep i saksbehandlingstid. 
 
Dyrøy ga ikke tilslutning i møtet til en slik ressursbruk og informerte i styringsgruppa om at en 
slik ressursbruk var nødvendig å forankre politisk.  
 
Den økonomiske fordelingsmodellen mellom kommunene baserer seg på barnetall. For 2018 var 
Dyrøys andel av utgiftene 24%. Merkostnaden på 50% stilling vil med en slik fordeling gjøre at 
Dyrøy kommune må dekke tilsvarende utgifter for 12% stilling i den perioden stillingen 
benyttes. Dette utgjør ca 75.000,- på årsbasis.  
 
Forankring 
Opplæringsloven §5-6 og barnehagelovens §19c fastsetter kommunens plikt til å ha Pedagogisk-
psykologisk tjeneste. Denne kan organiseres alene eller sammen med andre kommuner eller 
fylkeskommunen. 
 
Loven fastsetter ikke krav til bemanning på PPT, men fastsetter at det både skal arbeides 
systemrettet, og individrettet. Det er krav til saksbehandlingstid knyttet til sakkyndig vurdering. 
Denne er en del av kommunens prosess fra henvisning til vedtak fattes. En slik prosess forventes 
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å gjøres så snart som mulig og selv om det ikke spesifiseres er det en norm på maksimalt tre 
måneder fra henvisning til vedtak fattes av kommunen.   
 
Vilkårene for samarbeid knyttet til felles PP-tjeneste fremgår av samarbeidsavtale datert 
1.10.2017. Knyttet til økonomiske spørsmål sier punkt 3 i samarbeidsavtalen at det skal være ett 
budsjett for PPT.  Dette budsjettet ligger til grunn for driften av PPT.  
 
 
Faktagrunnlag 
 
Det er kun Svalbard og Skjervøy som i dag driver egne PP-tjenester i Troms. Øvrige kommuner 
inngår i samarbeid med andre kommuner. For de mest nærliggende PP-tjenester er 
bemanningssituasjonen slik: 
 
Kommune Stillinger Elever Elever pr stilling 
Salangen, Dyrøy, Lavangen 2,5 494 197,6 
Målselv + Bardu 4,9 1183 241,4 
Balsfjord, Lyngen, Storfjord 4,1 1056 257,6 
Senja + Sørreisa 5,5 2150 390,1 

 
De små PP-tjenestene har en mindre bredde i kompetansen, et mindre faglig nettverk, samt at 
man er sårbare knyttet til fravær. For deltidsstillinger kan rekruttering være en utfordring. 
  
26.mars var det møte i Oppvekst og Omsorgsutvalget i Dyrøy kommune. Med bakgrunn i det 
foreløpige svaret fra Fylkesmannen knyttet til tilsynet med saksbehandlingstid i 
spesialpedagogiske saker, gjorde OpOm vedtak om at det ønskes en sak fremmet fra 
administrasjonen for kommunestyret i april knyttet til fremtidig organisering av PP-tjeneste for 
Dyrøy kommune.  
 
Dyrøy kommune inngår i dag i et samarbeid med Salangen, Lavangen, Målselv og Bardu knyttet 
til regionalt nettverk for kompetanseutvikling for skole og barnehage. Primært ønskes det fra 
Oppvekst og Omsorgsutvalgets side utredet en tilknytning til dette kompetansenettverket som 
Dyrøy i dag er en del av. Resultatet av en slik utredning av fremtidig organisering av PP-tjeneste 
vil kunne innvirke på bemanningssituasjonen ved PPT i ett lengre perspektiv.  
 

Administrasjonens vurdering 
En styrking av bemanningen fra 2,5 til 3 stillinger kan argumenteres for i lys av at det er 
utfordrende å ha ansatte i deltidsstillinger. Det å rekruttere inn i eksempelvis en 50% stilling er 
ikke ideelt. Det vil også kunne være vanskelig å beholde arbeidstakere i deltidsstillinger. I lys av 
dette vil det være naturlig å vurdere en økning til tre hele stillinger på PPT.  
 
På den andre side er det slik at PP-tjenesten vi er en del av i dag er den best bemannede tjenesten 
i vår region. Ved en reduksjon til 2 stillinger, vil vi fortsatt være bedre forholdsmessig bemannet 
enn Balsfjord og Lenviks tjenester, og på nivå med Målselv (247 elever pr stilling). Ut fra et 
økonomisk perspektiv vil en slik løsning kunne forsvares. På den andre siden vil en slik tjeneste 
være enda mer sårbar og vil ha en svært begrenset bredde i kompetanse. Dette taler for å 
opprettholde dagens bemanning, og ikke redusere denne. 
 
Det fremkom i møte i styringsgruppa for PPT 25.mars 2019 at 3 stillinger var den gjeldende 
bemanningssituasjonen for PP-tjenesten fra 1.mars. Med andre ord fikk Dyrøy kommune 
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informasjon om dette etter at situasjonen var oppstått. Det oppleves i seg selv som kritikkverdig 
og reduserer handlingsrommet i saken.  
 
Saken fremmes med alternative innstillinger, der det anbefales at det velges ett av alternativene 
som er foreslått.  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Det anbefales et valg mellom følgende alternative vedtak: 
 

a. Dyrøy kommune slutter seg til en drift av PPT med 3 stillinger, tidsbegrenset fra 
1.mars 2019 og ut skoleåret 2018/2019.  

b. Dyrøy kommune slutter seg til en varig drift ved PPT med 3 stillingshjemler fra 
1.mars 2019. Administrasjonen bes innarbeide dette i fremtidige budsjetter.  

c. Dyrøy kommune ber PPT forholde seg til 2,5 stillingshjemler som budsjettert for 
2019. 

 

Ordførers innstilling: 
 
 

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

Arkiv: G21 

Saksmappe: 2017/1100 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 27.03.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Veivalg for legetjenesten 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 37/19 03.04.2019 
   

 

Vedlegg 
1 Beskrivelse legetjeneste sørreisa 
2 Deltakelse i utredning  Astafjordlegene 
3 Prosjektgruppens utredning 21.6.18 
4 Saksframlegg ved deltakelse - 2 
5 Vedtak Ibestad 
6 Vedtak Lavangen 
7 vedtak salangen 

 

Saksopplysninger 
Bakgrunn 
I k.styre 27.04.2017, sak 13/17 ble det vedtatt deltakelse i utredning av felles legetjeneste med 
Salangen, Lavangen og Ibestad kommuner. Astafjord utvikling ble engasjert til oppdraget. I 
formannskap 27.10.17 ble kostnader til utredning vedtatt innarbeidet i budsjett 2018. 
Kommunalsjef helse og omsorg ble utnevnt til å delta i arbeidsgruppen. Rådmannen deltok i 
styringsgruppen. 
Kommunestyret ønsket med dette en vurdering av alternative legesamarbeid for å imøtekomme 
ønsker fra innbyggerne i Dyrøy om åpent legekontor hver mandag-fredag. I utredningen lå det 
ikke mandat om å vurdere hvilke konsekvenser dette vil få for etablerte samarbeid innen 
legevakt og andre helsetjenester knyttet til interkommunalt samarbeid. 
 
Dyrøy kommune hadde frem til 2010 egen drift av legekontor. Rekruttering av leger var 
utfordrende. Fra 2010 ble det inngått samarbeid med Sørreisa etter kommunelovens §28 der 
Sørreisa er vertskommune. Myndighet er delegert til rådmannen i Sørreisa.  
I tillegg samarbeider Dyrøy med Lenvik, Sørreisa, Berg, Torsken og Tranøy om legevakt, 
Intermediæravdeling, diabetesteam og kreft poliklinikk. Disse tjenestene er med på å 
kvalitetssikre pasientforløpet mellom primærhelsetjenesten og helseforetaket. I samarbeidet 
inngår også deltakelse i samfunnsmedisinsk avdeling med seks hovedområder fordelt på to 
kommuneoverleger Dyrøy sin andel av denne tjenesten utgjør 25% legeressurs. Felles for disse 
tjenestene er at de er samlokalisert med legetjenesten på Distriktsmedisinsk senter (DMS).  
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ASTAFJORDLEGEN kort oppsummert fra utredning 
 
Utredningen konkluderer med at Dyrøy kommune skal ha legekontoret åpent 5 dager i uken 
bemannet med to leger evt. en lege og en LIS 1 (turnuslege), det etableres en administrativ 
ressurs som styrer legetjenesten. Det etableres en overlegefunksjon som dekker de lovpålagte 
oppgavene innen samfunnsmedisin. Det etableres en ekstra tilsynslegefunksjon som dekker 
institusjonene i kommunene, sannsynlig omfang er en dag i uken. Det legges opp til noe 
utveksling av leger mellom kommunene tilsvarende ca. 2 dager pr uke. Dette gir mulighet for 
bredde i fastlegeutvalget. Det legges opp til at legene stepper inn for hverandre ved ferier, 
permisjoner og annet fravær (det er usikkert om dette også vil gjelde fravær grunnet fri etter natt-
legevakt). 
 
I Dyrøy vil hver lege bruke tilsvarende 1 dag i uken til administrativt arbeid. Antall Ø-
hjelpstimer som utelukker timebestilling kan variere, men for å unngå unødig bruk av legevakt 
på kveld/helg, anbefales det fra nåværende interkommunal overlege avsatt i overkant av 20 ø-
hjelpstimer pr uke totalt. Det er sannsynlig at dette tallet kan reduseres om det drives med litt 
overkapasitet på Sjøvegan, slik at deler av daglegevakten kan dekkes av det legekontoret. 
Kjøring vil inngå i arbeidstiden. Vurdering av ø-hjelptimetall må sees i sammenheng med 
kapasitet på det nye legevaktsamarbeidet. 
Fri etter legevakt på natt vil avhenge av vaktbelastning for den enkelte lege, sannsynligvis minst 
en fridag/mnd. Kortere arbeidsdag må påregnes når lege har vakt på ettermiddag. 
 
DYRØY OG SØRREISA LEGEKONTOR kort oppsummering 
Legekontoret åpent kun 3 dager i uken. Dette skjedde etter vedtak i OPOM sak 4/15, da Sørreisa 
kommune henvendte seg til Dyrøy kommune og anmodet om tiltak for å tilrettelegge i forhold til 
nye oppgaver og krav til tjenesten. Ordningen har siden vedvart. 
 
Bemanning er rullerende, fordelt på flere leger. Flere muligheter for å velge fastlege, kan 
resultere i time hos egen fastlege i Sørreisa. Ved fravær fra planlagt Dyrøy-legedag, settes det 
inn annen lege dette gjelder også ved fri etter legevakt.  
Legenes administrative tid utføres i Sørreisa, noe som gir økt antall konsultasjoner i Dyrøy 
(utgjør ca. to dagsverk totalt). Tilgjengelige ø-hjelpstimer sees i sammenheng med kontoret i 
Sørreisa, i Dyrøy avsatt totalt 6-12 t/uke. Kjøring inkludert i arbeidstid. 
Tilsynslegefunksjon sykehjem kommer som tillegg med 1 ½ dagsverk.  
Administrativ ressurs innlemmet i tjenesten. Overlege Samfunnsmedisin dekkes via Lenvik -
samarbeidet. 
 
I dialogen med Sørreisa kommune om muligheten for å ha åpent legekontor i Dyrøy hver dag, er 
det flere momenter som taler imot å spre legedagsverk på alle hverdagene:  
 

 Administrativ tid må tillegges Dyrøy legekontor 
 Ved fravær vil det være vanskeligere å sette inn erstatter 
 Ø-hjelpstimene må økes betraktelig på bekostning av timepasientene 
 Vanskeligere for legene å opprettholde et fagmiljø 
 Tap av fellesdrift fordelene der flere funksjoner kan dekkes på de dagene der legene er samlet i 

Sørreisa. 
 Planlagt fravær kan koordineres med de dager vårt kontor er stengt. 
 Denne måten å drifte på er den mest effektive i forhold til ressurser. 
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Legedekning pr innbygger i Dyrøy er pr i dag på linje med dekning i Sørreisa, samarbeidet 
innebærer også til enhver tid vurdering av faglig forsvarlighet i samråd med felles 
kommuneoverlege.  
 
ØKONOMI - SAMMENLIGNING 
 
Astafjordlegen 
I Astafjord utredningen er det lagt frem en skisse som tilsier at Dyrøy kommune har 2 X 60 % 
legeressurs. Arbeidsgruppen har da forholdt seg til tilstedeværelse på Legekontor i Dyrøy, og 
ikke tatt hensyn til Administrativ tid, forskyvning av daglegevakt til Sørreisa og avvikling av 
ulike fravær. I det store bildet betaler vi fortsatt for de to legehjemlene som ble brakt inn i 
samarbeidet. Lønn hjelpepersonell vil variere ut i fra kompetansenivå og stillingsbrøk. 
Hjelpepersonellets lønn estimeres til 450 000,- . For legene vil senjalegens utgangspunkt legges 
til grunn. 
 

 

For Astafjordlegen vil kostnadsbildet i henhold til utredningen være som følger med en fordeling 
på 20% fast og 80% etter innbyggertall for fellesutgifter og kommuneoverlege. 

 
Utgiftstype Drift/år 
Felleskostnader 361 894 
Kommuneoverlege  269 700 
To Legestillinger 1 617 000 
To hjelpepersonell 1 116 000 
Årlig kostnad 3 364 594 

 
 
 
Dyrøy og Sørreisa Legekontor  
For 2018 ser regnestykket slik ut for det samarbeidet vi har i dag mot Sørreisa og 
Samfunnsmedisin Lenvik. Fordelingen er 20% fast og 80% etter innbyggertallet. I denne tabellen 
er det ikke tatt med variable kostnader/inntekter som også sannsynligvis vil være gjeldende i 
Astafjord samarbeidet. Legetjeneste for institusjon og helsestasjon er tatt inn.  
 

Utgiftstype Drift 2018 
Samfunnsmedisin (Finnsnes)₁            270 494  
Administrasjon Dyrøy og Sørreisa            133 494  
Legetjenester legekontor₂        2 315 716  
Tilsynslege 1,5 dag/uke +helsestasjon ₃             543 300  
Årlig kostnad        3 263 004  

₁) Utgifter for 2018 for samfunnsmedisinske tjenester tilsvarende 25% stilling. 
2) Lege og hjelpepersonell 
3) Utgifter tilsynslege 2018 tas med for å synliggjøre kostnader for 1 ½  ukedagsverk 
 
 
Merkostnad Astafjordlegen vil utgjøre ca. 101 590,-.  Det må også påregnes påslag i forhold til 
tilsynslege og helsestasjonslege. Totalt  påslag vil  utgjøre ca 644 890,- /år med tilsvarende 
tjenester. 

Lege lønn 870 000,-  Hjelpepersonell lønn 450 000,- 
+Sosiale utgifter 208 800,-  +sosiale utgifter 108 000,- 
-Refusjon Helfo (lavt 
anslag) 

270 000,-    

Utgift pr legestilling 808 800,-  Utgift pr hjelpepersonell 558 000,- 
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Administrasjonens vurdering 
Mandatet til arbeidsgruppen var å utrede mulighetene for et legesamarbeid mellom kommunene 
Lavangen, Salangen, Ibestad og Dyrøy.  I utredningen kommer det klart frem at det vil være 
mulig å bemanne legekontorene i alle disse kommunene med to leger hver dag. Det vil opprettes 
et fagmiljø i den nye konstellasjonen som vil være med på å øke mulighetene for å rekruttere 
leger.  
Muligheten for å komme inn på ø-hjelpstime på det lokale legekontoret vil være tilstede mandag 
til fredag i kontortiden. 
Antall listetimer vil sannsynligvis være det samme lokalt som i Sørreisa-samarbeidet, all den tid 
andre arbeidsoppgaver også skal løses ved lokalt legekontor.  
Astafjordlegene vil bli noe mer sårbar i forhold til bemanning ved fravær, all den tid de ikke har 
«ledige» dager der leger kan flyttes mellom kontorene.   
Denne løsningen vil isolert sett sannsynligvis fungere, og tilbudet til innbyggerne angjeldende 
oppmøtested og ø-hjelpstimer vil oppleves positivt. 
 
Det er forøvrig noen momenter som må vurderes nøye; det er veldig lite sannsynlig at Dyrøy 
kommune kan splitte opp fastlegesamarbeid og legevaktsamarbeid. Fastlegene er pliktig til å 
delta i legevaktsordningen. Når de er ansatt i Salangen, så sokner de til en annen legevakt. I 
legevaktsamarbeid foregår det også faglig skolering, og det etableres fagmiljø på tvers av 
kommunegrensene. Tilleggstjenester knyttet til legevakten vil også betinge utstrakt samarbeid 
med fastlegene. 
Ved et skifte av legesamarbeid, vil det bety at Dyrøy kommune må knytte seg til samme legevakt 
som de andre kommunene i samarbeidet. Konsekvensene er 8 km lengre vei til legevakten, det er 
også en omvei om man skal transporteres til UNN Tromsø. Andre tjenester som må endres er 
diabetes team, kreft poliklinikk og intermediær avdeling. 
I utredningen uttrykkes det også bekymring for den nye akuttmedisinforskriften som skal tre i 
kraft i 2020. Det vises til at 72% av legene i en 4 måneders periode ble utført av leger som vil 
trenge bakvakt. Mindre enn 1/3 av legene ville kunne gå selvstendige vakter. Dersom krav om 
utrykningsplikt for bakvakt blir gjeldende, vil det by på problemer å opprettholde legevakt på 
Setermoen. Dette vil også påvirke legetjenesten på dagtid og kapasitet på legetilsyn i 
institusjonene i negativ retning.  Driftskostnadene vil øke noe, ut fra oversikten presentert 
tidligere i dokumentet vil utgifter til institusjonslege komme i tillegg til regnestykket over, årlig 
merutgift kan da bli på ca. 543 000,- 
 
Sett i lys av disse faktorene under ett, så vil Dyrøy kommune i sum, ikke komme dårlig ut av det 
ved å fortsette det samarbeidet som eksisterer med Sørreisa. Tjenesten er utprøvd, den mest 
fungerende løsningen med hensyn til legene, ø-hjelpstimer, administrasjonstid og 
legevaktsamarbeid er den som er etablert nå. Innbyggerne har flere valgmuligheter hva angår 
fastleger. Dyrøy kommune har delaktighet i en moderne og godt utstyrt legevakt, med tilknyttet 
intermediærsenger, kreft poliklinikk og Diabetesteam. Alt beliggende på DMS, der også 
spesialisthelsetjenesten har flere funksjoner.  
 
Det politiske veivalget for alle disse store tunge tjenestene vil danne grunnlag for vårt videre 
arbeide med kvalitetssikring av tjenestene våre.  
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Rådmannens innstilling: 
Alternativ 1. 
Ved å se på fastlegeordningen, legevaktstjenesten og interkommunale tjenester under ett, ser 
ikke Dyrøy kommune det som en fordel for sine innbyggere å endre på samarbeidskommuner. 
Dyrøy kommunestyre viderefører samarbeidet med Sørreisa om fastlegeordningen, innbefattet de 
helsetjenestene som ytes via interkommunale samarbeid der Lenvik er vertskommune. 
 
Alternativ 2. 
Dyrøy kommune velger å gå inn i samarbeidet med Lavangen, Salangen og Ibestad i henhold tid 
framlagte forslag til vedtak fra Astafjord Utvikling. Det gjøres utredning om hvilke tjenester som 
må kjøpes fra Bardu kommune i tillegg til legevaktstjenesten. 
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Beskrivelse av legesamarbeidet mellom Dyrøy og Sørreisa 
 
Forankring i lovverk: helse og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd 
Forskrift om fastlegeordning i kommunene 
 

Oppgaver-krav-endringer 
Intensjonene med et legesamarbeid er at tjenesten skal være mindre sårbar, faglig og kvalitetsmessig 
god, nær befolkningen, effektiv økonomisk og ha evne til å rekruttere nye medarbeidere. 

Ved oppstart av samarbeidet i 2010 hadde Dyrøy kommune med seg to legehjemler inn. Disse to 
stillingene ble i lang tid etter Inngåelsen av IKS (interkommunalt samarbeid) driftet ved at Dyrøy 
hadde to leger tilgjengelig ved kontoret 5 dager i uken.  

Administrasjonstid 
Legenes administrative arbeid har økt i både mengde og omfang de senere år. I dette inngår bl.a. 
arbeid mot NAV (erklæringer og utredninger), uttalelser til forsikringsselskaper og andre 
pasientadministrative oppgaver som knyttes til fastlegerollen. 

Legene hadde tidligere ½ dag administrasjonstid, denne er økt til en dag pr uke. 

Det benyttes to typer administrasjonstid:  

1. kortere konsultasjonstid gjennom uken (mindre tid til administrativ oppfølging under/etter 
selve konsultasjonen) for deretter en hel sammenhengende dag med administrasjon av 
pasientoppfølgingen. 

2. «Vanlig» konsultasjonstid gjennom uken (mer tid til å sluttføre administrative oppgaver 
under/etter selve konsultasjonen). Deretter settes det av ½ dag til ytterligere administrativt 
arbeid. 

I perioder vil fastlegen ha behov for ytterligere tid til administrativt arbeid noe som utgjør ca. ½ 
dagsverk /lege/mnd. 

Praksis i dag er at all administrasjonstid benyttes når legene er i Sørreisa. Når legene er i Dyrøy har de 
økt antall konsultasjoner. Dette innebærer at antall konsultasjoner er maksimert når de er tilstede i 
Dyrøy. 

 

Andre allmennlegeoppgaver jamfør fastlegeforskriften §12: 
Omfang og kompleksitet av de offentlige oppgavene har økt, følgende er angitt omfang ved de 
forskjellige offentlige oppgavene. 

Tilsynslege Sykehjem: 
Tilrettelegging for at innbyggerne skal bo lengst mulig hjemme, tidlig utskriving fra sykehus og høyere 
levealder er faktorer som tilsier at pasientene i sykehjem i større grad har behov for oppfølging av 
lege enn tidligere. Den felles legetjenesten bruker i dag 65% stillingsressurs på de to sykehjemmene i 
Sørreisa og Dyrøy. Dette utgjør litt over 3 dagsverk pr uke.  

For Dyrøy kommune utgjør dette litt over 1 ½ dagsverk pr uke. Denne tjenesten kommer i tillegg til 
fastlege tjenesten. 
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Helsestasjonslege: 
Legetjenesten bruker i dag 4.5 timer på helsestasjonstjenester. Dyrøy har 1.5 time/uke, denne 
tjenesten kommer også i tillegg til fastlegetjenesten. 

Flyktningelege: 
Mange av våre nye landsmenn har ukjent helsetilstand og i mange tilfeller medfører det omfattende 
utredning og oppfølging av enkeltindivider eller familier. Legetjenesten bruker ca. 5% legeressurs på 
denne gruppen gjennom året, det utgjør ca. et dagsverk pr mnd. Fordeling skjer etter behov i 
kommunen. For Dyrøy utgjør det ca. ½ dagsverk pr mnd. 

Daglegevakt 
Forskrift om fastlegevakt § 22. «Øyeblikkelig hjelp til listeinnbyggere» sier; 

Fastlegen skal innrette sin praksis slik at listeinnbyggere som må ha øyeblikkelig hjelp, kan 
mottas og vurderes i åpningstiden. 

I dag har den felles legetjenesten 90 ø-hjelpstimer tilgjengelig pr uke det vil si 18 timer/dag. Antallet 
er satt etter anbefaling fra interkommunal kommuneoverlege i Lenvik. 

Hovedtyngden av timene dekkes av fastleger som ikke har andre offentlige oppgaver. Det betyr at den 
enkelte fastlege kun har behov for å ha 1-2 ø-hjelp time satt av i timebok hver dag.  

For Dyrøy innebærer det at det er satt av i snitt 2 timer hver legedag i Dyrøy, tilsammen 12 t./uke. 

Skal Dyrøy ivareta denne funksjonen uten annen daglegevakt, ville det medføre en økning med 10-12 
ø-hjelpstimer/uke totalt 22-24 timer/uke. Dette vil redusere kapasiteten for forhåndsbestilte timer 
tilsvarende.  

Grunnen til at hovedtyngden av disse timene er i Sørreisa er at det ikke er ambulanse der, noe vi har i 
Dyrøy. Det bør tas i betraktning at henvisning videre fra daglegevakten oftest skjer til UNN Tromsø, og 
da er strekningen Dyrøy – Sørreisa allerede gjennomført. 
 

Legetjenesten og legevaktsordningen 
I 2016 ble det inngått ny særavtale mellom KS og den norske legeforening (IKL/SFS 2305), den gav 
lege som har hatt legevakt på natt, rett til fri med lønn påfølgende virkedag. Dette gir følger for 
legetjenesten på dagtid. 

Legevakten består av et samarbeid der tilhørende kommuner stiller med legeressurser for å dekke 
behovet for leger. Legevakten i Lenvik disponerer i dag 25 leger som deler på vakter på ettermiddag, 
natt og helg. Dette utgjør 64 vakter på 4 uker. For hver lege betyr det i overkant av 3 vakter på 4 
uker. Bakvakter etter en oppsatt plan kommer i tillegg.  

Av de vel 3 legevaktene på 4 uker, vil minst en være nattevakt, som igjen generer en fridag 
påfølgende arbeidsdag. For den felles legetjenesten vil det bety litt over 5 tapte dagsverk hver 4 uke. 
I perioden 01.10.18-31.12.18 utgjorde disse fridagene 5.3 tapte dagsverk/mnd). 

For Dyrøy kommune, med sin tidligere organisering med to fastleger, vil dette innebære litt over 1 
tapt dagsverk på 4 uker. 

Det må også tas med i betraktningen at når lege har vakt på kveldstid, må legen forlate legekontoret 
noe tidligere for å være klar på legevakta til oppstart. 
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ALIS 
Den tidligere turnuslegeordningen ble 1.10.17 erstattet av LIS 1 Lege ordningen. 
Lege i spesialisering ble 01.03.19 erstattet med LIS 3 ordningen. 
Begge ordningene krever mer av arbeidsgiver i form av veiledning, oppfølging og godkjenning av 
læringsmål. 
 

LIS 1:  
For legene i LIS 1 løpet er det strengere krav for veiledning og oppfølging. Det er mer tidkrevende for 
begge partere. Det vektlegges økt fokus på å fremmer refleksjon hos Lis 1- legen. Det vektlegges også 
at arbeidsgiver kontinuerlig skal følge opp om vedkommende har ivaretatt læringsmål. 
I dag benytter tjenesten ca. 10% stilling til dette formålet, noe som utgjør ca. 3.75 t/uke. Denne må 
økes i takt med antall LIS leger. 
 

LIS 3 
Leger i spesialisering skal ha veiledning fra annen spesialist, denne utgår fra en læreplan med 
konkrete læringsmål. Sleve veiledningen er anbefalt satt til 3 t/mnd, det vil i tillegg brukes like mange 
timer for veileder å forberede seg og følge opp LIS 3 legen. Dette utgjør 9 t/mnd. 

LIS 3 –legen skal ha mulighet til å tilkalle annen erfaren lege for oppfølging under utføring av 
konkrete prosedyrer. Det skal da være en mer erfaren lege enn kandidaten selv. Dette betyr at 
legekontor med LIS 3 Leger sikre at det er mer erfaren lege på jobb som kan sikre oppfølging av LIS 3 
legen. 
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Sammendrag 

Iverksetting av prosjekt Astafjordlegen har bakgrunn i at det gjennom en periode over mange år har 

vist seg at det i større eller mindre grad er blitt mer krevende å rekruttere og beholde leger til 

kommunehelsetjenesten.  

Ei enstemmig arbeidsgruppe tilrår at Astafjordlegen innføres. Det opprettholdes legekontor i hver 

kommune, som bemannes av leger og medarbeidere på alle hverdager. Dagens leger og øvrige 

medarbeidere ansettes i Astafjordlegen, og beholder sine nåværende arbeidssteder. Det motiveres 

og tilrettelegges for at disse ved kompetanseheving, sykdom og ferieavvikling kan ambulere mellom 

de ulike legekontorene. Personer som ansettes etter iverksettingen av Astafjordlegen ansettes på et 

tjenestested men med plikt til å ambulere ved kompetanseheving, sykefravær eller ferieavvikling. 

Kjøring mellom ulike tjenestesteder foregår i arbeidstiden, og ved bruk av kjøretøy eid eller leaset av 

Astafjordlegen. Det innføres felles kommuneoverlegefunksjon fordelt på flere personer som samlet 

ivaretar bred fagkompetanse. Astafjordlegen ledes faglig av en av kommuneoverlegene og 

administrativt av en administrativ leder (stillingen nyopprettes). Kompetanseheving av leger og 

øvrige medarbeidere prioriteres, og det legges opp til systematisk videreutvikling for mottak og 

oppfølging av turnusleger og studenter. Det innføres felles system for pasientjournalhåndtering og 

felles telefonsystem, og kommunene inngår administrativt vertskommunesamarbeid i henhold til 

Kommunelovens §28. Før inngåelse av avtale utarbeides det avtaler for ansvar, myndighet, 

delegering, økonomi samt utvikling og evaluering.  

Innføring av Astafjordlegen vil ha flere effekter på kort og lang sikt. Tilgang på felles system for 

pasientjournalhåndtering vil føre til at den enkelte lege og medarbeider i enda sterkere grad kan gi 

den enkelte pasient et godt tilbud. Innføring av felles telefonsystem vil føre til mindre ventetid for 

pasienter som for eksempel ønsker å bestille legetime. Det vil bli lettere å benytte dagens 

kompetanse mer effektivt på tvers av kommunegrensene. For eksempel gjennom at spesialister i 

allmennmedisin kan veilede andre leger, turnuskandidater og studenter, eller at andre 

medarbeidere med spesialkompetanse kan bli en ressurs for alle fire kommunene. Kommunene kan 

videreutvikle og systematisere deling av systemer og rutiner. Felles faglig og administrativ ledelse vil 

føre til bedre utnyttelse av den samlede kapasiteten som vil føre til mindre sårbarhet i forbindelse 

med kompetanseheving, sykdom og ferieavvikling. Videre vil det bli lettere å planlegge for 

rekruttering av nye leger og øvrige medarbeidere, samt at mulighetene for veiledning og 

kompetanseheving forenkles. 

 

Sjøvegan 28. mai 2018 

ARBEIDSGRUPPA FOR PROSJEKT ASTAFJORDLEGEN 

 

Karl-Johan Olsen         Anita Dahl-Solbakken      Kjell-Are Pettersen   

Dyrøy kommune          Ibestad kommune            Lavangen kommune 

 

Lars A. Nesje   

Salangen kommune  
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1.0 Bakgrunn  
I kommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen har det gjennom de siste årene 

fremkommet bekymring i forhold til legedekningen i distriktet, nye oppgaver som legges til 

kommunene, samt utfordringer med å rekruttere og beholde leger. Gjennom 2016 har de 

fire kommunene utviklet og jobbet med et prosjekt kalt Astafjordlegen. Prosjektet har tatt 

utgangspunkt i Senjalegen, og med utgangspunkt i dette prosjektet ønsker kommunene å 

utvikle en modell, tilpasset egne ønsker og behov.  

Å gi befolkningen i de respektive kommunene et fullgodt legetilbud har til tider vært 

krevende. Fravær av gode søkere har ført til at legestillinger har stått vakant, og utbredt 

bruk av vikarleger fra vikarbyrå har vært benyttet. Manglende tilstedeværelse av nødvendig 

kompetanse har medført at enkelte kommuner ikke har kunnet motta turnusleger. Ulike 

samarbeidsordninger har ikke i tilstrekkelig grad gitt befolkningen den 

primærhelsetjenesten de etterspør. Små legekontor med én til tre leger gjør det vanskelig å 

planlegge når ferie skal avvikles og sykdom oppstår. Det samarbeidet som er inngått med 

hensyn til legevakt, der de respektive kommuners leger må ta vakter, bidrar også til en 

svekkelse av legetjenesten i kommunen. Det er også stor fare for at det systematiske 

samfunnsmedisinske og lovpålagte arbeidet nedprioriteres ettersom det ikke er kapasitet. 

Med dette som bakgrunn ble det gjennomført møte mellom de fire 

rådmennene/administrasjonssjefene der målet var å avklare om det var ønskelig med et 

interkommunalt samarbeid. Resultatet av dette møtet var at det ble besluttet å 

gjennomføre et prosjekt delt inn i tre faser:  

Fase 1.  

Avklare grunnlaget for videre arbeid med prosjekt Astafjordlegen. Fase 1 ble gjennomført i 

2016 og førte til likelydende politiske vedtak i alle kommunestyrene. 

1. Kommunestyret tar orienteringen vedrørende etablering av Astafjordlegen til 

etterretning. 

2. Kommunestyret ber arbeidsgruppen iverksette fase 2 i prosjektet, som 

omhandler detaljplanlegging, utarbeide organisasjonsmodeller, foreta 

økonomiske beregninger og klargjøre for rekruttering og implementering. 

3. Kommunestyret ber om at saken fremmes for ny politisk behandling etter at 

fase 2 er gjennomført. 

Fase 2. 

Prosjekt Astafjordlegen skal detaljplanlegges (utarbeide organisasjonsmodeller, foreta 

økonomiske beregninger og klargjøre for rekruttering). Opprettelse av Astafjordlegen vil 

ikke føre til billigere tjenester for kommunene, men en bedre tjeneste. 

For å bistå i arbeidet med fase 2 besluttet referansegruppa, bestående av 

rådmenn/administrasjonssjefer i de fire kommunene, at det skulle engasjeres ekstern 

prosjektleder. Etter en forenklet anbudsrunde besluttet referansegruppa i samråd med 

Finnut AS at Astafjord Utvikling AS skulle engasjeres som prosjektleder. 
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Fase 3. 

Gjennomføres dersom politikerne i de fire kommunene etter fase 2 beslutter å gå videre 

med prosjektet. I denne fasen skal prosjektet kunne implementeres uten videre utredning. 

 

2.0 Hovedmål og arbeidsoppgaver for fase 2 

Kommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen skal med utgangspunkt i Senjalegen 

utvikle egen modell kalt Astafjordlegen, som skal tilpasses ønsker og behov hos de fire 

kommunene. 

2.1  Prosjektmål for fase 2 

1. Utvikle en modell Astafjordlegen slik at befolkningen i Dyrøy, Lavangen, Ibestad og 

Salangen får et fullgodt legetilbud i egen kommune. Herunder ivareta 

allmennmedisinske og samfunnsmedisinske oppgaver som kommunene er pålagt. 

 

2. Prosjekt Astafjordlegen skal detaljplanlegges (utarbeide organisasjonsmodeller, 

foreta økonomiske beregninger og klargjøre for rekruttering). 

 

3. Med den detaljerte prosjektbeskrivelsen som bakgrunn skal det utarbeides et 

saksfremlegg med nødvendige vedlegg som kan legges frem for de respektive 

kommunene for politisk behandling. 

Det er i oppdragsgivers bestilling for fase 2 understreket at prosjektet ikke er iverksatt for å 

spare penger, men for å sikre stabil legedekning gjennom tiltak for primært å rekruttere og 

beholde leger og sekundært for å videreutvikle øvrige medarbeidere. 

I nesten alle OECD land er det ifølge Ono med flere (2014) slik at leger er fordelt ulikt 

mellom ulike regioner. I følge Holte (2015) finnes det ikke vitenskapelige studier som 

dokumenterer at ustabil legetjeneste som fører til vikarbruk, påvirker helsen til folk. 

Imidlertid er det ifølge Cabana og Jee (2004) påvist positiv sammenheng i forhold til 

kontinuitet i forholdet mellom lege og pasient, og utbyttet dette gir pasienten. Spesielt er 

slik kontinuitet viktig for mennesker som er kronisk syke. Det er av Grobler med flere (2015) 

beskrevet fire strategier for å påvirke helsepersonell til å arbeide i områder med 

personellmangel: 

- Utdanning (for eksempel via fortrinnsrett, god praksistilrettelegging med mer). 

- Reguleringer (for eksempel fordelinger av leger i primær- og spesialisthelsetjenesten 

og påvirkning av geografisk spredning). 

- Finansielle (for eksempel inntekt som har kortsiktig effekt, men ingen dokumentert 

langsiktig effekt). 

- Personlig eller profesjonell støtte (for eksempel ikke-økonomisk støtte men faglig 

utvikling). 
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2.2  Fokusområder og arbeidsoppgaver fase 2 

Fokusområdene og oppgavene er satt opp stikkordsmessig i uprioritert rekkefølge. Lista er 

ikke utfyllende og en av oppgavene i forbindelse med fase 2 vil være å utdype, konkretisere 

og prioritere lista (herunder kravet til involvering av ansattes organisasjoner samt forholdet 

til gjeldende lov- og avtaleverk): 

- Eksisterende stillingshjemler som kommunene har, skal videreføres. 

- Ved nytilsettinger, må tilsatte være villig til å samarbeide praktisk og faglig som 

beskrevet. 

- Legekontorene skal bestå i de respektive kommunene, og være bemannet med lege 

og medarbeidere, normalt på alle hverdager. 

- Videreføre og videreutvikle samarbeidsavtaler med UiT Norges Arktiske Universitet 

(Tromsø). 

- På sikt er det ønskelig å kunne inngå i forsknings- og fagutviklingsarbeid. 

- For leger som skal betjene de mindre legekontorene, er det hensiktsmessig at de 

også har faste arbeidsdager på andre kontorsteder. 

- Det forventes at det tilrettelegges felles faglige møter, både for leger og øvrige 

medarbeidere. 

- Forholdet til etablerte legevaktordninger, og krav til disse. 

- Det etableres felles journalsystem (EPJ) der hensynet til personvern, legale krav, krav 

om tilgang til nødvendige og relevante opplysninger (også ved fravær blant legene) 

er ivaretatt. 

Det må avklares hvordan legevirksomheten organisatorisk skal driftes, for legalt å 

kunne drifte et felles journalsystem (EPJ).  

- Kompetanse- og bemanningskrav i akuttforskriften er utsatt til 2020. Kommunene 

plikter å etablere bakvaktsordning for leger i vakt, som ikke oppfyller kravene for å 

jobbe alene. Videre at helsepersonell som arbeider sammen med lege i vakt skal ha 

gjennomført kurs i akuttmedisin og kurs i vold og overgrepshåndtering. 

- Ta hensyn til at et overordnet interkommunalt legevaktsamarbeid eventuelt kan føre 

til ytterligere samarbeid (Kommunale, akutte døgnplasser, KAD, innen rus/psykiatri, 

helsesøstertjeneste, psykososialt kriseteam, jordmortjeneste, folkehelsearbeid, 

visuelle tjenester med mer). Dette punktet ligger utenfor prosjektets mandat, men 

må hensyn tas ved implementering av eventuell ny organisasjonsmodell. 

 

 

 

 

 

 

 

118



6 
 

3.0 Prosjektorganisering 

Prosjekteier; 

Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen kommune. 

Oppdragsgiver/Prosjektansvarlig: 

Roe Jenset, på vegne av oppdragsgiver. 

 

Styringsgruppe; 

Roe Jenset (leder)    Rådmann i Ibestad kommune 

Karl-Johan Olsen    Kommunalsjef for helse og omsorg i Dyrøy kommune 

Erling Hansen    Rådmann i Lavangen kommune 

Frode Skuggedal   Administrasjonssjef i Salangen kommune 

 

Prosjektleder; 

Astafjord Utvikling AS v/Bjørn Nordmo og Ingrid Frantzen. 

Arbeidsgruppe; 

Karl-Johan Olsen   Kommunalsjef for helse og omsorg i Dyrøy kommune 

Kjell-Are Pettersen   Kommuneoverlege i Lavangen kommune 

Anita Dahl-Solbakken   Leder av HSO i Ibestad kommune 

Lars A. Nesje     Kommuneoverlege i Salangen kommune 

Referanser; 

Helen Brandstorp (leder av Nasjonalt senter for distriktsmedisin – UiT) med flere. 

Evy Nordby (Senjalegen). 

 

4.0 Organisering av legetjenesten i Dyrøy, Ibestad, Lavangen og 

Salangen  

Per 1.4.18 er det et legekontor i hver av de fire kommunene. Felles for alle disse 

legekontorene er at de lokalisert i hensiktsmessige lokaler med god adkomst og godt 

medisinsk utstyr som kreves og forventes på et moderne legekontor.  

Kontoret i Dyrøy er bemannet mandager, onsdager og fredager mens de øvrige er 

bemannet alle hverdager innenfor normal arbeidstid. I Dyrøy er det totalt syv legedager i 

løpet av ei uke. Seks av disse er fordelt på hver av de tre dagene nevnt ovenfor med to leger 

på hver dag, og den syvende dagen er avsatt til institusjon. 

I Dyrøy er legekontoret samlokalisert i Brøstadbotn sammen med 

kommuneadministrasjonen, NAV, fysioterapi, ambulanse og helsestasjon. Det er kort veg 

mellom legekontoret og sykehjemmet.  
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På Ibestad er legekontoret samlokalisert med Pleie- og omsorgstjenesten, helsestasjon, 

fysioterapitjenesten, den offentlige tannhelsetjenesten, NAV og sykehjemmet i Hamnvik 

sentrum. Det er gangavstand fra legekontoret til ambulansestasjon og 

kommuneadministrasjonen. 

I Lavangen er legekontoret nylig flyttet fra Soløy til Tennevoll, og er nå samlokalisert med 

helsestasjonen. Den nye lokaliseringen er nær både sykehjem og kommuneadministrasjon. 

I Salangen ligger legekontoret på Sjøvegan, og er samlokalisert med ambulanse, 

helsestasjon, fysioterapitjenesten, psykiatritjenesten og den offentlige tannhelsetjenesten. 

Det er gangavstand både til sykehjem og kommuneadministrasjon. 

Nærhet til ambulansetjenesten er viktig, og opprettholdelse av dagens struktur er av 

vesentlig betydning i forhold til den akuttmedisinske beredskapen for innbyggerne. 

Kommunene Dyrøy og Lavangen har i tillegg valgt å utdanne deltidsmannskaper i 

Brannvesenet i forhold til «First responder» for å styrke beredskapen ved hjerte- 

lungeredning. Det ligger forpliktelser for samtrening mellom alle aktører som inngår i den 

akuttmedisinske beredskapen, og det må prioriteres og tilrettelegges for at dette i 

tilstrekkelig grad blir utført. 

 

4.1 Kart over kommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen 
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4.2 Folketallsutvikling 

Kommune 2010 2017 Endring 

Dyrøy 1233 1138 -95 

Ibestad 1408 1394 -14 

Lavangen 1012 1076 +64 

Salangen 2211 2220 +9 
 Kilde: Kommuneprofilen 

Totalt folketall per 31.12.17 for de fire kommunene = 5828 innbyggere. Ved utgangen av 

2010 var befolkningstallet 5864. Det er syv år mellom de ulike tellingene og i perioden har 

det vært en nedgang i folketallet på 42 personer. 

 

4.3 Avstander mellom legekontorene 

Brøstadbotn Hamnvik 49 km 

Brøstadbotn Tennevoll 54 km 

Brøstadbotn Sjøvegan 30 km 

Hamnvik Tennevoll 63 km 

Hamnvik Sjøvegan 44 km 

Tennevoll Sjøvegan 18 km 

 

Kjøreavstandene mellom de fire legekontorene, Brøstadbotn (Dyrøy), Hamnvik (Ibestad), 

Tennevoll fra og med 1.6.18 (Lavangen) og Sjøvegan (Salangen) er i snitt 43 km. Samtlige 

avstander er under 70 km. Mellom Sjøvegan og Hamnvik vil det enkelte dager på vinteren 

kunne være stengt enten på grunn av ras eller fare for ras. Videre er kvaliteten på vegene av 

noe varierende standard. På tross av dette anses alle avstandene og strekningene å være 

innenfor akseptabel dagpendleravstand. 

 

5.0 Tiltak og løsninger 

Med bakgrunn i prosjektets mandat, prosessen som er gjennomført og beskrevet ovenfor, 

drøftes aktuelle utfordringer og problemstillinger i dette kapittelet. 

 

5.1 Generelle forhold 

Detaljene i gjennomføringen vil i liten grad bli beskrevet. Arbeidsgruppa anbefaler å vedta 

prinsippene rundt Astafjordlegen i dette stadiet av prosjektet. Når disse eventuelt er fattet 

vil det være opp til den nye organisasjonen å detaljplanlegge og implementere. Dialog med 

fagforeningene vil stå sentralt i dette arbeidet, noe som på grunn av ressurstilgang ikke har 

vært prioritert i denne fasen av prosjektet.  

I prosjektets mandat fremkommer det at man skal sette seg inn i, og benytte erfaringer fra, 

innføringen av Senjalegen der dette ikke går ut over oppdragets rammer. Videre ble det 

forutsatt at prosjektet skulle ha dialog med Nasjonalt senter for distriktsmedisin og deres 
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erfaringer/forskning i forhold til denne typen samarbeid. Der det er naturlig vil erfaringer fra 

ovenfor nevnte, helt eller delvis bli henvist til. 

Felles for kommunene er at de på ulik måte prioriterer, planlegger, organiserer, 

tilrettelegger for og tar imot turnuskandidater, legestudenter og andre studenter. Det er 

krevende å gjennomføre dette på en optimal måte både for turnuskandidat/student og 

arbeidsgiver, men erfaringene konkluderer med at det er svært hensiktsmessig å fortsette 

med å videreutvikle dette arbeidet. Turnuskandidater/studenter som blir tatt godt imot og 

får godt faglig og sosialt utbytte av sin utplassering får først og fremst relevant faglig påfyll, 

men de blir også gode ambassadører for det stedet de har vært. Dette både i forhold til selv 

å komme tilbake, men også for å påvirke andre. Utplassering av turnuskandidater/studenter 

virker rekrutteringsfremmende, og bør inngå som en viktig del av den fremtidige 

organiseringen. 

 

5.2 Faglig og administrativ ledelse 

En av nøkkelfaktorene for at innføringen av Senjalegen ble vellykket var fokus på, og 

strukturering av, den faglige og administrative ledelsen. Det anbefales at det overordnede 

faglige ansvaret tillegges en av legene med kommuneoverlegefunksjon. Det er ikke 

nødvendig at administrativ leder er lege, men det kreves gode lederegenskaper og 

ledererfaring. Senjalegen har ansatt administrativ leder med sykepleierbakgrunn. Ved 

ansettelse av administrativ leder for Astafjordlegen bør ledererfaring vektes i sterkere grad 

enn faglig bakgrunn.  

Det anbefales at det ansettes en person i 100 % stilling for å implementere, iverksette og 

drifte Astafjordlegen. Det anbefales ikke at det ansettes administrativ leder i deltidsstilling, 

da dette ikke vil gi tilstrekkelig fokus til å kunne utføre en optimal jobb. Ved ansettelse i hel 

stilling bør det vurderes hvorvidt leder kan tillegges relevante merkantile oppgaver. 

Alternativt om disse helt eller delvis kan tillegges noen av de øvrige medarbeiderne, eller at 

de kjøpes hos en eller flere av de samarbeidende kommunene.  

 

5.3 Forholdet til etablerte legevaktordninger 

Fra mai 2018 har nasjonale myndigheter, i henhold til akuttmedisinforskriften, lagt opp til at 

leger må være spesialist i allmennmedisin for å kunne gå selvstendig legevakt. Alternativt at 

det kan gås legevakt med en spesialist i allmennmedisin som går bakvakt (iverksettelse av 

den nye forskriften er utsatt til 2020). Per i dag har Dyrøys innbyggere legevakt på Finnsnes 

sammen med kommunene Sørreisa, Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy. Kommunene Ibestad, 

Lavangen og Salangen har felles legevakt på Setermoen sammen med Bardu og Målselv 

kommune. Det er slått fast at prosjekt Astafjordlegen ikke skal ta for seg dagens 

legevaktordning. Imidlertid er det grunn til å påpeke at dersom den nye 

akuttmedisinforskriften iverksettes som forutsatt vil dette kunne få vesentlig betydning 

både i forhold til å rekruttere leger, men også for å beholde leger i deltakerkommunene.  
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I henhold til høringsnotatet fra kommuneoverlegene for de kommunene som sokner til 

legevakta på Setermoen ble det ved en opptelling funnet at 72 % av legevaktene i en 4 

måneders periode ble utført av leger som etter reglene fra 1.5.18 vil trenge bakvakt. Videre 

fremgår det at 1/3 av legene som inngår i vaktplanen er kompetente til selvstendig vakt, 

men at enkelte kan søke vaktfritak på grunn av alder (etter fylte 60 år). Dersom kravet om at 

leger med bakvakt skal ha utrykningsplikt, vil det kunne føre til at vaktbelastningen blir så 

stor for legene at det blir vanskelig både å beholde de som per dato er i kommunene eller å 

rekruttere nye. Videre vil den nye forskriften kunne bli avgjørende for om det kan 

opprettholdes eget legevaktdistrikt i vår region.  

Flyttes nærmeste legevakt for eksempel til Narvik vil det bli enda lengre for den enkelte lege 

å reise fra bosted til legevakta, som igjen kan virke hemmende på å rekruttere og beholde 

leger og det medfører betydelig lengre reisevei for publikum. 

 

5.4 Kommuneoverlegefunksjon 

Ved inngangen til 2018 har Lavangen og Salangen kommuneoverlege med 40 % stilling hver 

Dyrøy samarbeider med Sørreisa og er som nevnt i legevaktdistrikt med de øvrige 

kommunene i Midt-Troms. Disse kommunene har samlet 1,5 årsverk. Dyrøy og Sørreisa 

deler på 0,5 årsverk. Det vil si 0,25 årsverk i Dyrøy. Ibestad har per dato ikke definert 

størrelse på funksjonen. I følge SSB (2016) ligger landsgjennomsnittet for kommuneoverlege 

på 0,5 årsverk per 10000 innbyggere. For Troms er gjennomsnittet på 0,7 årsverk, mens 

Samfunnsmedisinernes organisasjon – LSA (Leger i samfunnsmedisinsk arbeid) hadde i 2012 

en anbefaling på 1,0 årsverk per 10000 innbyggere.  

Ofte tillegges kommuneoverlegefunksjonen til fastleger, og det anbefales at 

kommuneoverleger er spesialister i samfunnsmedisin. Oppgavene som skal utføres er både 

lovbestemte innenfor Lov om helse- og omsorgstjeneste, Lov om psykisk helsevern, Lov om 

smittevern, Lov om folkehelse samt Dødsårsakregisterfunksjon. I tillegg kommer de ikke-

lovpålagte oppgavene der det ofte er forventninger om ansvar selv uten tildelt myndighet. 

Det er ulikt hvordan de fire kommunene har organisert helsesjeffunksjonen. Bakgrunnen for 

valg av organisering er forskjellig, og avhenger for eksempel av om kommunen er organisert 

etter 2- eller 3-nivåmodell. Det tilrådes at den enkelte kommune på fritt grunnlag fortsetter 

å organisere sin helsesjeffunksjon, og at dette i sin helhet holdes utenfor Astafjordlegen. 

Etter iverksetting av fase to i prosjekt Astafjordlegen har det vært rettet en forespørsel fra 

kommunene Bardu og Målselv i forhold til mulig felles kommuneoverlegefunksjon for alle 

kommunene som sokner til den interkommunale legevakten på Setermoen. Prosjektet har 

deltatt på møte med de nevnte kommunene, og i etterkant av dette har arbeidsgruppa 

anbefalt at man ikke tiltrer forslaget. Begrunnelsen for dette er at de fire samarbeidende 

kommunene ønsker å avklare hvorvidt Astafjordlegen skal etableres, og at man innenfor 

denne rammen vil etablere en slik fellesfunksjon. Videre ønsker man ikke å tiltre et slikt 

samarbeid på grunn av geografiske avstander og sårbarhet ved fravær. 
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Arbeidsgruppa ønsker imidlertid å etablere felles kommuneoverlegefunksjon innenfor 

rammene av Astafjordlegen. Det påpekes at arbeidsoppgavene må fordeles på flere 

personer, der en kan få det overordnede ansvaret. Ved å fordele ansvaret på flere personer 

vil disse kunne spesialisere seg innenfor ulike fagfelt, og det vil kunne bli lettere å rekruttere 

til funksjonen. Dette gir også rom for stedfortrederfunksjon og større robusthet ved fravær. 

Det anslås å være behov for 1 årsverk til kommuneoverlegefunksjon (se vedlegg 1) 

 

5.5 Praktiserende leger 

Per dato er legene i Lavangen og turnuskandidater lønnet av kommunen. I Ibestad og 

Salangen er det en blanding av kommunalt ansatte leger og næringsdrivende leger med 

driftstilskudd. Legene som praktiserer i Dyrøy er ansatt i Sørreisa kommune.  

Det er til sammen 11 leger med ulik stillingsstørrelse som praktiserer. Antallet 

turnuskandidater er varierende og telles ikke med her. Det påpekes imidlertid at det er 

viktig å satse på turnuskandidater. Dette både i forhold til den totale legedekningen, men 

også i forhold til å rekruttere turnusleger til faste stillinger, samt at disse både kan og vil 

være gode ambassadører for rekruttering av andre leger.  

I Dyrøy er det to stillinger på 60 %. Bortsett fra Dyrøy er det 4 kvinner og fem menn med en 

gjennomsnittsalder på 44,8 år og av disse er det to personer som er spesialister i 

allmennmedisin, samt en person som er ferdig med sin spesialistutdanning i løpet av høsten 

2018. I tillegg er den ene kommuneoverlegen spesialist i allmennmedisin, men 

vedkommende praktiserer ikke. Tre av de ni legene er 60 år eller eldre, og dette kombinert 

med naturlig jobbrotasjon vil føre til store rekrutteringsutfordringer de nærmeste årene. 

Erfaringer både fra Senjalegen og i forhold til arbeidsgruppas egne ønsker og erfaringer 

tilsier at det bør være minimum to leger i tillegg til medarbeidere for hver enkelt legedag 

(normal arbeidsdag). Begrunnelsen for dette er å kunne overlappe hverandre faglig og på 

den måten gi innbyggerne et optimalt tilbud:  

«Legekontorene skal bestå i de respektive kommunene og de skal være bemannet 

med 2 leger (hvorav den ene kan være turnuskandidat) og to medarbeidere, normalt 

på alle hverdager» 

Med fire legekontor vil dette kreve 40 legedager, mens det totale antallet legedager som 

produseres per i dag er 47. I forhold til de 47 legedagene er det viktig å ta hensyn til at 

Dyrøy per dato har lege tre av fem uke dager, og da bemannet med to leger. Det vil si seks 

legedager fordelt på 2 x 60 % stilling. For å sikre minimumsdekning med to leger på jobb alle 

hverdager også i Dyrøy så må Dyrøy øke stillingsressursen med 0,8 årsverk (fire legedager). 

Totalt antall legedager som produseres i løpet av ei arbeidsuke blir 51.  

Dersom Astafjordlegen innføres, videreføres stillingshjemlene som kommunene har i dag. 

gjennomføres det virksomhetsoverdragelse i henhold til Arbeidsmiljølovens §16. Det må 

avklares hvorvidt det er mulig og ønskelig at også dagens kommunalt ansatte og selvstendig 

næringsdrivende ved kompetanseheving, sykdom og ferieavvikling ambulerer mellom de 
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ulike legekontorene. Ved å stimulere til dette vil det være mulig å holde alle fire 

legekontorene åpne med minimum to leger til stede på hvert kontor hver dag. Videre vil det 

være mulig å gjennomføre fagdager og en vil være mindre sårbare enn i dag i forhold til 

ferie, permisjoner, sykdom med mer.  

For å lykkes er det viktig med god dialog med den enkelte lege og deres organisasjon, og 

merarbeidet/merbelastningen må kompenseres på en hensiktsmessig måte. I Senjalegen 

har de organisert seg slik at de kjører i arbeidstiden og at kjøring foretas i kjøretøy 

administrert av Senjalegen. Utfordringen med kjøring i arbeidstiden er at antallet timer hver 

enkelt lege behandler pasienter synker (legetimer). Hvor stor nedgang i antallet legetimer 

produsert per dag dette vil føre til, avhenger av kjørelengden. I Senjalegen (all utkjøring 

foretas fra Silsand i Lenvik) er nedgangen på over 30 % i forhold til kontoret på Skaland 

(nåværende Berg kommune).  

Ved nyrekruttering må det være fleksibilitet i forhold til stillingsstørrelser og ved hvilket av 

de fire legekontorene stillingshjemlene plasseres. Ansatte tilsettes i Astafjordlegen med 

arbeidssted spesifisert til et av de fire legekontorene, og fordeles ut fra behovene til enhver 

tid, samt preferansene for den/de som skal tilsettes. 

For å oppnå et felles fagmiljø, gode samarbeidsrelasjoner og et godt tjenestetilbud for 

kommunens innbyggere må leger som skal tilsettes ved behov påregne å ha arbeidsdager på 

andre kontorsteder enn der den primære ansettelsen er foretatt. 

Kjøring fra primært arbeidssted til andre lokasjoner er å anse som arbeidstid og kan foretas 

innenfor normal arbeidstid og i kjøretøy som driftes av Astafjordlegen. 

Der legen er selvstendig næringsdrivende, mottar de pasientegenandeler og refusjoner fra 

HELFO. Disse legene betaler husleie til kommunen og kommunen yter basistilskudd per 

capita, til den enkelte legen. Basistilskuddet ligger i rammeoverføringene til kommunene.  

Der legene er fastlønnet beholder kommunen basistilskuddet, og kommunen mottar 

pasientegenandeler og refusjoner fra HELFO. Legene betaler ikke husleie og kommunen 

betaler lønn til den enkelte legen. 

I 2015 ble leger ansatt i Senjalegen godtgjort slik: 

- Grunnlønn i 100 % stilling kr 720.000,- per år.  

- Spesialister i allmennmedisin gis et tillegg på kr 100.000,- per år.  

- Hver lege gis 20 % av inntjeningen på sine pasienters innkrevde egenandel, og 20 % 

av tilhørende innkrevde refusjoner fra HELFO.  

- Leger som betjener utekontor gis et lønnstillegg på kr 50.000,- per år. 
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5.6 Medarbeidere på legekontorene 

Ifølge Nasjonalt senter for distriktsmedisin er involvering av øvrige medarbeidere en 

fellesnevner for å lykkes i forhold til arbeid med å bedre legedekningen. Ved utgangen av 

mars 2018 er det gjennomført møte med medarbeiderne på samtlige fire legekontor. I disse 

møtene har prosjektet, status for prosjektet og den videre fremdriften blitt presentert. I 

samtlige av disse møtene har det vært uttrykt tilfredshet med å få informasjon. Det ble 

påpekt fra medarbeiderne at man ser behovet for prosjektet, men at man er opptatt av 

hvordan egen fremtidig arbeidssituasjon vil bli, og at eventuelle endringer må skje i nær 

dialog med medarbeiderne samt at eventuelle endringer ikke må føre til økt 

arbeidsbelastning i forhold til ukompensert arbeidstid osv. Det er imidlertid uttrykt klart at 

nye arbeidsoppgaver fulgt opp av kompetanseheving og samarbeid med andre er ønskelig.  

Som det fremkommer av tabellen i kapittel 4.3 «Fordeling av yrkesgrupper, kjønn og 

stillingsprosent» er det samlet sett svært god og variert kompetanse blant medarbeiderne.  

Det er til sammen 13 kvinner med følgende utdanning og stillingsstørrelse: 

Det er tre sykepleiere med totalt 2,5 årsverk. Dyrøy (70 %), Ibestad (80 %) og Salangen (100 

%). I Dyrøy har sykepleieren videreutdanning som kreftsykepleier og i Ibestad som 

diabetessykepleier.  

Samtlige fire kommuner har helsesekretærer fordelt på seks personer og 4,0 årsverk. Dyrøy 

(100 %), Ibestad (80 %), Lavangen med tre personer (80 %, 60 % og 60 %) og Salangen (20 

%). 

Det er to bioingeniører med henholdsvis 70 % og 80 % stilling, og begge disse jobber i 

Salangen. 

Salangen har også to andre medarbeidere i 100 % og 30 % stilling, og for disse er det ikke 

spesifisert utdanning.  

Aldersspredningen på medarbeiderne er fra 26 år til 64 år med en gjennomsnittsalder på 

43,2 år. Tre av medarbeiderne er over 60 år, og dette sammen med naturlig jobbrotasjon 

gjør at samarbeidskommunene også i forhold til sine medarbeidere vil ha utfordringer med 

rekruttering i årene som kommer. 

De fire kommunene har god og allsidig kompetanse blant sine medarbeidere og bør 

systematisk jobbe med å videreutvikle og spre denne. 

Det anbefales at det utarbeides plan for rekruttering av medarbeidere. Hver lokasjon bør ha 

minimum to medarbeidere med særlig tanke på å redusere sårbarhet i forhold til 

permisjoner, ferie og sykdom. Ved nyansettelse må det i hvert enkelt tilfelle gjøres ei 

vurdering av hvilken type kompetanse som skal etterspørres. Dette for å ivareta den enkelte 

kommune sitt behov, men også for å sikre at Astafjordlegen til enhver tid har godt 

sammensatt kompetanse blant sine medarbeidere. 

Medarbeiderne og deres organisasjoner må gis anledning til medbestemmelse i forhold til 

den praktiske organiseringen. Imidlertid bør det ligge til grunn for nyrekruttering at disse i 

126



14 
 

likhet med nyrekrutterte leger må påregne å ambulere mellom de ulike lokasjonene. Slik 

ambulering må kompenseres på lik linje med de ordninger som blir gjort gjeldende for 

legene (for eksempel kjøring i arbeidstid). I forbindelse med innføring av Astafjordlegen må 

det tilrettelegges for at medarbeidere på legekontorene kan møtes til strukturert oppfølging 

av faglig utvikling, utvikling av nye samarbeidsrelasjoner samt at medarbeiderne gis tilbud 

om økt kompetanse innen akuttmedisin. Et høyt kompetansenivå blant medarbeiderne i 

forhold til akuttmedisin vil bidra til økt trygghet for innbyggerne i den enkelte kommunen. 

 

5.7 Felles pasientjournalhåndtering 

Det er mulig å innføre felles pasientjournalhåndtering for to eller flere kommuner. I følge 

Fylkeslegen i Troms er ei forutsetning for dette med innføring av eget 

organisasjonsnummer. Både Senjalegen og ETS-samarbeidet (Evenes, Tjeldsund og 

Skånland) er organisert etter vertskommuneprinsippet med felles organisasjonsnummer og 

felles pasientjournal. 

Kommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen deltar alle i ulike former for 

interkommunalt samarbeid. I henhold til Kommunelovens §28a gis det mulighet til at en 

kommune kan utføre tjenester i og for en eller flere andre kommuner.  

Kommuneloven §28a «overføring av myndighet til vertskommune» 

En kommune kan overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver, herunder deleger 

myndighet til å treffe vedtak som omtalt i forvaltningsloven §2 første ledd bokstav a 

(offentlig myndighetsutøvelse) til en vertskommune etter §§ 28b og 28c hvis den 

aktuelle lov ikke er til hinder for det. 

Det er tre typer samarbeid som kan iverksettes: 1) Administrativt vertskommunesamarbeid 

og 2) vertskommunesamarbeid med folkevalgt nemd. Hos de deltakende kommunene er 

det gode erfaringer med administrativt vertskommunesamarbeid der en av kommunene 

tillegges eller påtar seg vertskommunerollen. Det siste alternativet er 3) interkommunalt 

selskap som passer best for tilnærmet forretningsdrift som for eksempel avfallsselskap. 

Arbeidsgruppa anbefaler at kommunene inngår et administrativt vertskommunesamarbeid i 

henhold til §28. Før inngåelse av avtale utarbeides det avtaler for ansvar, myndighet, 

delegering, økonomi samt utvikling og evaluering.  

 

5.8 Felles telefonsystem 

I prosjektets oppdrag er innføring av felles telefonsystem et av temaene. Dette temaet var 

et av de momentene som ble drøftet i møtene med medarbeiderne på de ulike 

legekontorene. Her fremkom det at de fleste så positivt på dette, og at et slikt felles system 

ville bidra til å gi pasientene et enda bedre tjenestetilbud. Slik situasjonen er nå kan det 

være nødvendig å stenge sentralbordet dersom kontoret holder felles kurs eller møter. I en 

slik situasjon vil brukerne oppleve at legekontoret er utilgjengelig. Spesielt for de mindre 
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legekontorene vil det samme være gjeldende både ved sykdom og ved avvikling av ferie og 

permisjon. Innføring av felles telefonsystem vil gi økt tilgjengelighet til det enkelte 

legekontor. Ved innføring av felles telefonsystem forutsettes at det utvikles god dialog og 

samarbeid mellom de enkelte legekontorene og de medarbeiderne som har ansvar for å 

følge opp telefoniske henvendelser. Ved innføring av felles telefonsystem vil det være ei 

forutsetning at system for felles pasientjournalhåndtering blir innført. Ved innføring vil det 

til enhver tid kunne tilrettelegges for raske besvarelser av telefonhenvendelser.  

Det opprettes felles telefonsystem med rullerende svarfunksjon mellom kontorene. 

Alarmvakt kan vurderes lagt til et av kontorene etter nærmere avtale. I livstruende 

tidskritiske situasjoner er det et lovkrav at nærmeste lege gir nødvendig helsehjelp. 

Det anbefales at parallelt med innføring av felles telefonsystem videreutvikles det 

elektroniske systemet for kommunikasjon med legekontorene. Dette systemet må 

markedsføres på en slik måte at det motiverer til økt bruk. Dette vil være tidsriktig spesielt 

for yngre brukere, og vil i tillegg bidra til mindre trykk på telefon og fysisk oppmøte. 

 

5.9 Faglig utvikling 

Tradisjonelt har den enkelte kommune i sin helhet forestått å rekruttere og beholde leger. 

Ofte har dette ført til utstrakt og dyr vikarbruk, mye vakanser og stor turn over. Nasjonalt 

senter for distriktsmedisin påpeker at i de kommunene og regionene der man har lyktes 

med å endre den tradisjonelle metodikken for å rekruttere og beholde leger, så har de 

særlig vektlagt å utvikle kompetansen både til den enkelte legen, men også til hver enkelt av 

de øvrige medarbeiderne. Både Senjalegen og i Alta kommune er det satset på å utdanne 

medarbeiderne i forhold til akuttmedisin. På den måten opprettholdes et godt 

akuttmedisinsk tilbud på det enkelte legekontoret selv om antallet legedager og legetimer 

er redusert. Dette kommer innbyggerne til gode, og virker motiverende og stimulerende 

både på de medarbeiderne som er ansatt og i forhold til rekruttering av nye.  

Hvilken type faglig utvikling det skal legges til rette for både ovenfor leger og øvrige 

medarbeidere må fremkomme gjennom utvikling av kompetanseutviklingsplan. 

Kompetanseplanen utarbeides med bakgrunn i krav, ønsker og behov sett i forhold til 

dagens gruppe ansatte og deres utviklingsønsker og potensial. I tillegg må 

kompetanseutviklingsplanen ta hensyn til fremtidige behov for rekruttering og derigjennom 

rotasjon av kompetanse og behov for endret kompetanse. 

 

I Senjalegen var det i 2015 et betydelig antall ukentlige kontakter mellom pasienter og det 

enkelte legekontor, som ikke ble foretatt av leger, men øvrige medarbeidere. Ved å 

organisere tjenestetilbudet slik blir det mindre sårbarhet i forhold til om et legekontor 

enkelte dager ikke er bemannet med lege. Omfanget av en slik organisering må fastsettes 

sammen med de enkelte medarbeiderne og under ledelse av faglig og administrativ 

ansvarlig. I tillegg til kompetanseheving for medarbeidere, anbefales systematisk bruk 

innenfor lovens begrensinger av teknologiske hjelpemidler. 
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5.10 Merkostnader for drift av legekontorene ved innføring av Astafjordlegen 

I tillegg til dagens kostnader vil det komme ekstra kostnader. Noen av disse vil være 

felleskostnader, mens andre vil være ekstrakostnader for enkeltkommuner. 

 

Kostnader for enkeltkommuner: 

For å oppnå målet med to leger per ukedag må Dyrøy øke sin ressursbruk med 0,8 årsverk. 

Med utgangspunkt i tallene for Senjalegen (kapittel 5.5) vil det med full stilling, 

spesialistutdanning og kontor på andre steder utgjøre kr 870.000 per år. 

80 % = kr 696.000 x 1,24 (sosiale utgifter) = kr 863.040  

Summen av pasientegenandeler og refusjoner fra HELFO anslås til kr 270.000 per år (*1).  

80 % av kr 270.000 = kr 216.000 per år.  

Total merutgift per år: Lønn inkludert sosiale utgifter kr 863.040 minus pasientegenandeler 

og refusjoner fra HELFO kr 216.000 = kr 647.040 

Per dato har Lavangen og Salangen til sammen 0,8 årsverk som kommuneoverlege, og Dyrøy 

0,25 årsverk. 1 årsverk som kommuneoverlege for de fire kommunene fordeles likt på hver 

av de fire kommunen. Med utgangspunkt i Senjalegen utgjør et årsverk kr 870.000 x 1,24 

(sosiale utgifter) = 1.078.800:4 = kr 269.700. For Lavangen og Salangen vil det bety en 

besparing på 0.15 årsverk i forhold til dagens forbruk. For Dyrøy vil kostnaden bli som for 

dagens nivå og for Ibestad vil det bli en merkostnad på kr 269.700. 

Merkostnad Dyrøy =   kr 647.040  

Merkostnad Ibestad =  kr 269.700 

 

*1 Det er den enkelte lege og turnuskandidat som i henhold til HELFO sine systemer skal sende inn 

refusjonskrav. Størrelsen på årlig refusjonsinnkreving ligger mellom 

kr 250.000 og kr 800.000 avhengig av om det for eksempel er turnuslege eller en erfaren lege, samt i 

forhold til antallet pasienter på den enkelte fastleges liste. I utregningen er det lagt opp til et lavt årlig 

anslag i forhold til refusjoner fra HELFO. 

 

Felleskostnader per år 

Dersom en kommune velger ikke å delta vil kostnadene for de tre andre kommunene samlet 

øke tilsvarende kostnadene for den kommunen som ikke deltar. 

Ansettelse av administrativ leder:  

Godt kvalifisert leder (høgskoleutdannet). Årslønn kr 675.000X1,24 = kr 837.000 per år. 

Kompetanseheving: 

Kritisk suksessfaktor ved innføring av Astafjordlegen og gjelder for alle ansatte. Det settes av 

kr 200.000 per år. 
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Møtearenaer og intern nettverksbygging:  

Det settes av kr 100.000 per år. 

Leasing av biler: 

Kostnad ved 4 kjøretøy (et kjøretøy ved hvert legekontor) anslås til kr. 3.500 per måned per 

kjøretøy = kr 14.000 per måned x 12 måneder = kr 168.000 per år. 

Innføring av Elektronisk pasientjournalsystem – EPJ, og felles telefonsystem:  

Engangskostnad. System, lisenser, innleie kr 250.000 for EPJ og kr 100.000,- for felles 

telefonsystem = kr 350.000. 

Drift av Elektronisk pasientjournalsystem – EPJ, og felles telefonsystem: 

Det forutsettes det at IT support ivaretas av en eller flere av de eksisterende 

dataavdelingene. Kostnad per år kr 100.000. 

Totalt kr 1.755.000 Av dette vil kr 350.000 være engangskostnad, Det vil si at fra og med år 

to vil felleskostnadene være kr 1.405.000. 

Fordeling av felleskostnader per år 

Felleskostnadene fordeles med A) 20% likt på hver enkelt kommune og B) 80% fordelt etter 

befolkningstall. 

A. 20 % fordelt likt på hver kommune: 

20 % av kr 1.755.000 = kr 351.000 fordeles likt på 4 kommuner = kr 87.750 

B. 80 % fordelt etter folketall:  

80 % av kr 1.755.000 = kr 1.404.000 fordeles etter folketall. I henhold til tabell 4.2 er 

folketallet 5828 innbyggere = kr 240,90 per innbygger. 

Dyrøy:   1138 innbyggere x kr 240,90 = kr 274.144 

Ibestad: 1394 innbyggere x kr 240,90 = kr 335.814 

Lavangen: 1076 innbyggere x kr 240,90 = kr 259.208 

Salangen: 2220 innbyggere x kr 240,90 = kr 534.798 

 

Sum A) og B): 

Dyrøy:  kr 87.750 + kr 274.144 = kr 361.894 

Ibestad: kr 87.750 + kr 335.814 = kr 423.564 

Lavangen: kr 87.750 + kr 259.208 = kr 346.958 

Salangen: kr 87.750 + kr 534.798 = kr 622.548 
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Merkostnader per kommune: 

 Merkostnad 
enkeltkommuner 

Felles- 
kostnader 

SUM 

Dyrøy Kr 647.040 Kr 361.894 Kr 1.008.934 

Ibestad Kr 269.700 Kr 423.564 Kr 693.264 

Lavangen  Kr 346.958 Kr 346.958 

Salangen  Kr 622.548 Kr 622.548 

 

6.0 Alternativer og anbefaling 

ALTERNATIV 1 – Nullalternativet: 

Nullalternativet innebærer at kommunene fortsetter i henhold til dagens organisering. 

Alternativet vil innebære trygghet i forhold til at både ansatte og kommunens innbyggere vil 

ha et kjent tilbud. Velges dette alternativet vil utfordringene slik de er per i dag med 

vanskelig rekruttering, vakante stillinger og derigjennom ustabilt tjenestetilbud til 

innbyggerne i de fire kommunene fortsette. 

Arbeidsgruppa tilrår at dette alternativet ikke benyttes da utfordringene med å rekruttere 

og beholde både leger og øvrige medarbeidere vil bli uforholdsmessig store ved dette 

alternativet. 

 

ALTERNATIV 2 – Senjalegen: 

Dette er et sentraliseringsalternativ, som i prosjekt Astafjordlegen er beskrevet som 

uaktuelt. Prosjektgruppa vil imidlertid understreke at drift av Senjalegen gjennom flere år 

også har gode erfaringer. En analyse utført av Nasjonalt senter for distriktsmedisin viser at 

det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å beholde utekontor fremfor å sentralisere hele 

legetjenesten. For Senjalegen var den beregnede innsparingen (transport og tidskostnader 

for pasienter og ledsagere) for samfunnet på 8,3 millioner kroner, mens kostnadene med 

drift (husleie, lønn, transport av ansatte og åpningstider) beløp seg til 1,5 millioner kroner. 

Gjennom Senjalegen har det vist seg at flere søker på stillinger som lyses ut, og at de blir i 

jobben fem år eller lengre. En av de største utfordringene for Senjalegen for å bemanne 

utekontorene (Skaland, Gryllefjord og Stonglandseidet) med det antallet legedager som er 

fastsatt må kjøring foretas i arbeidstiden. For Senjalegen har dette som nevnt i kapittel 5.5 

ført til en reduksjon på over 30 % i antallet legetimer som produseres. Med denne 

organiseringen vil det være grunn til å anta at det ved nyrekruttering av øvrige 

medarbeidere vil kunne bli utfordrende. Produseres det legedager kun noen få dager i uka 

vil det være mindre attraktivt å være for eksempel helsesekretær på de øvrige ukedagene. 

Skal dette bli effektivt og ikke minst attraktivt vil man være helt avhengig av at 

medarbeiderne gis nye oppgaver slik at arbeidsdagene blir meningsfulle. Et annet element 

med denne typen organisering vil kunne være at de innbyggerne som normalt sokner til det 

spesifikke legekontoret samlet får så begrenset tilgang på legetimer at de bytter fastlege til 

et annet legekontor og derigjennom får økt avstand til egen fastlege. I en forlengelse av 
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dette vil en ytterligere sentralisering og nedleggelse av mindre legekontor kunne bli en 

konsekvens.  

Arbeidsgruppa tilrår at heller ikke dette alternativet benyttes. Dette først og fremst fordi det 

ligger utenfor oppdraget, dernest fordi alternativet gir for mange usikkerhetsmomenter og 

at antallet legedager og legetimer blir redusert. 

 

ALTERNATIV 3 – Astafjordlegen: 

Astafjordlegen vil for kommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen være en ny måte å 

organisere legetjenesten på. Modellen forutsetter at det skal være legekontor i alle fire 

kommunene. Disse skal holdes åpne innenfor normal arbeidstid alle hverdager. Alle fire 

legekontorene skal innenfor dette bemannes med minimum to leger og to medarbeidere 

samtlige hverdager. Det inngås avtale i forhold til vertskommunemodell med Salangen 

kommune som vertskommune. Det innføres felles system for pasientjournalhåndtering og 

telefonsystem. Rådmenn/administrasjonssjefer utgjør styre/styringsgruppe og det 

utarbeides egne regler for samarbeidet. Astafjordlegen ledes faglig av en 

kommuneoverlege. I tillegg ansettes det administrativ leder (nyopprettet hel stilling) med 

bred ledererfaring og kompetanse. Astafjordlegen opprettes med eget 

organisasjonsnummer, og det gjennomføres virksomhetsoverdragelse i henhold til 

Arbeidsmiljølovens §16. Nåværende ansatte (både leger og øvrige medarbeidere) 

opprettholder sine arbeidsbetingelser, og stimuleres til å påta seg arbeidsoppgaver ved 

behov også på et eller flere av legekontorene utenom eget ansettelsessted. Nyansatte må 

som en del av sitt ansettelsesforhold påregne å reise til øvrige legekontor ved behov. 

Astafjordlegen vil gjøre det enkelte legekontoret mindre sårbart i forhold til ferie, permisjon 

og sykdom og vil gi et godt utgangspunkt for kompetanseheving, oppfølging av studenter, 

felles møter og samhandling med spesialisthelsetjenestene og ulike utdanningsinstitusjoner. 

Samlet vil Astafjordlegen bidra til å sikre bedre legetjeneste for den enkelte innbygger. Det 

skal tilrettelegges for kompetanseheving for alle ansatte, og ved arbeid utenfor primært 

ansettelsessted foregår transporten i arbeidstiden med leasede kjøretøy. Innføringen av 

Astafjordlegen vil medføre økte kostnader, men disse vil langsiktig bli innspart helt eller 

delvis ved at leger og øvrige medarbeidere i økt grad blir værende i jobben over flere år. 

Astafjordlegen vil gi den enkelte bruker en stabil legetjeneste som totalt vil virke positivt på 

den totale samfunnsøkonomien. Det vil være mulig å innføre Astafjordlegen dersom en av 

de fire kommunen beslutter å ikke delta, men det tilrådes ikke å fortsette dersom kun to 

kommuner ønsker å samarbeide. 

Arbeidsgruppa tilrår at Astafjordlegen innføres og at de fire kommunene fatter likelydende 

vedtak inkludert plan for implementering av Astafjordlegen. 
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VEDLEGG 1 

Stillingsramme for kommuneoverleger i Astafjordlegen 

Notatet oppsummerer faglige og legale rammer for kommuneoverlegestillinger. 

I vårt område er mange ulike oppgaver tillagt kommuneoverleger, andre kommuneleger og 

helsesjefer og kommunenes organisering er ikke ensartet. 

Oppgavene omfatter:  

• Faglig og eventuelt administrativ ledelse av kommunal helsetjeneste, herunder drift 

og ledelse av legekontor, medisinskfaglig ansvar for helsestasjon, 

rehabiliteringstjeneste, omsorg for psykisk utviklingshemmede, hjemmesykepleie og 

sykehjem 

• Internkontroll og prosedyreutvikling i helsetjenesten 

• Veiledning av turnusleger (LIS1- leger) og leger i spesialisering i allmennmedisin 

(ALIS)  

• Tilsyn, planarbeid og saksbehandling innen beredskap, folkehelse, miljørettet 

helsevern, smittevern, psykisk helsevern og allment planarbeid 

Siden disse oppgavene kan organiseres, ledes og fordeles på mange måter, vil også 

stillingsrammen for å ivareta dette være fleksibel. Dersom rammen reduseres, vil flere 

oppgaver måtte fordeles på andre leger innenfor deres fastlønnsramme.  

Oppsummering av faglige og legale rammer for kommuneoverlegestillinger  

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt spesialitetsregler for samfunnsmedisin. 

Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin har vedtatt en målbeskrivelse for 

spesialiteten. Følgende er utdrag fra denne: 

Samfunnsmedisin er grupperettet legearbeid for å: 

• ha oversikt over forekomsten av sykdom og helse i en befolkning og de 

samfunnsfaktorer som påvirker befolkningens helsetilstand 

• tilrå, evaluere og eventuelt iverksette, og administrere målrettede helsefremmende 

tiltak.  

• Bidra til god planlegging og organisering av helsetjenester på alle nivåer 

• anbefale prioriteringer og fordeling av helseressurser basert på konsekvensanalyser 

• utøve medisinsk faglig tilsyn med helsetjenesten i henhold til over og forskrifter.  

2.2.1. Kommunehelsetjeneste 

Samfunnsmedisinsk praksis i en kommune har som mål å belyse og gi innsikt i: 
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• hva slags lovpålagte oppgaver som finnes i kommunen, som miljørettet helsevern, 

smittevern og helseberedskap 

• hvordan helsetjenestene forvaltes og hvordan beslutninger tas i et samspill mellom 

profesjonell rådgivning og politiske prosesser  

• hvordan helsetjenestene kan utvikles på bakgrunn av de epidemiologiske, 

personalmessige, forvaltningsmessige og økonomiske forholdene i samfunnet  

• utvikling og bruk av virksomhetens systemer for styring og evaluering av driften 

• samarbeid med andre deler av helsetjenesten, kommuneforvaltningen, frivillige 

organisasjoner og enkeltpersoner  

• bidrag til helsefremmende og forebyggende arbeid 

• helsemessig og sosial beredskap, som risiko- og sårbarhetsanalyser, katastrofeplaner 

i forhold til helse- og sosialtjenesten, smittevernplan herunder pandemiberedskap. 

• bidrag til et helhetlig helsetjenestetilbud for innbyggerne, gjennom samarbeid 

mellom kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og øvrig statlig 

helseforvaltning.  

Kommuneoverlegens oppgaver er dels fastsatt i lov. 

• Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-5: Kommunen skal ha en eller flere 

kommuneleger som skal utføre de oppgaver kommunelegen er tillagt i lov eller 

instruks.  

• Psykisk helsevernloven § 3.1: Foreligger det behov for legeundersøkelse som nevnt i 

første ledd, men vedkommende unndrar seg slik undersøkelse, kan kommunelegen 

…, vedta at det skal foretas en slik legeundersøkelse. Om nødvendig kan 

vedkommende avhentes og undersøkes med tvang. Kommunelegens vedtak om 

tvungen undersøkelse skal straks nedtegnes skriftlig.  

• Smittevernloven § 7-2: Kommunelegen skal utføre de oppgaver innen smittevernet 

som pålegges i loven her; Planarbeid for smittevern og beredskap •  Oversikt •  

Forebyggende arbeid og akutt problemløsende •  Informasjon; 

• Folkehelseloven (Hastekompetanse og rådgiver) § 9: Myndighet innen MHV i 

hastesaker § 27: Samfunnsmedisinsk kompetanse i kommunen. Det skal ansettes en 

eller flere kommuneleger som medisinsk-faglig rådgiver for kommunen for å ivareta 

blant annet: -  samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens folkehelsearbeid, jf. §§ 4 

til 7, inkl. epidemiologiske analyser, jf. § 5 - hastekompetanse … i saker innen MHV, 

smittevern og helsemessig beredskap - andre oppgaver delegert fra kommunestyret. 

• Dødsårsaksregisterforskriften § 2-3: Kommunelegen skal kontrollere at skjema, jf. § 

2-2, er nøyaktig og fullstendig utfylt, og videresende skjema til Dødsårsaksregisteret 

senest to måneder etter at det er mottatt. Dersom det er nødvendig, skal 

kommunelegen innhente tilleggsopplysninger fra lege som har gitt helsehjelp til den 

person meldingen gjelder, før vedkommende døde.  
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Avtalefestede oppgaver: 

• Rammeavtalen ASA 4310 regulerer forholdet mellom fastleger og kommunen. 

Kommuneoverlegen eller dennes stedfortreder har møteplikt i samarbeidsutvalget 

og er ansvarlig for å tilrettelegge møtene og følge opp saker hvor det er nødvendig 

• SFS 2305 om vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten:  

§ 13 Samfunnsmedisin  

13.1 Kommunens medisinsk-faglige rådgiver benevnes kommuneoverlege. …  

13.2 Kommuneoverlegen bør være spesialist i samfunnsmedisin – eller det skal 

legges til rette for slik utdanning.  

13.3 Kommunen skal tilstrebe at stillingen som kommuneoverlege utgjør minst 50 % 

av full stilling.  

13.4 For å sikre …, kan det etableres kommunal eller interkommunal 

beredskapsordning 

 

Andre oppgaver 

 

• Medisinskfaglig rådgivning  

o Oppfølging av fastleger/Legevakt  

o Organisering av tjenesten 

o Planarbeid  

o Kvalitetsarbeid/ Internkontroll  

o Medarbeidersamtaler 

o Bekymringsmeldinger fra befolkningen, politi, ambulanse eller ansatte 

o  Tvang: 

▪ Pasient- og brukerrettighetsloven kap 4 A 

▪ Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 10-2, § 10-3 og §10-

4  

▪ Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9 
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SAKSFREMLEGG ASTAFJORDLEGEN 

Sakens dokumenter: 

- Sluttrapport prosjekt Astafjordlegen (datert 20.6.18) 
- Politiske vedtak vedrørende etablering av legesamarbeid fattet slik:  

o Dyrøy, Formannskapet sak 2017/1100 (datert )  
o Ibestad, Kommunestyret sak 16/00514-1 (datert 13.12.18)  
o Lavangen, Kommunestyret sak 3/17 (datert 23.2.17)  
o Salangen, kommunestyret sak 5/17 datert 6.2.17) 

- Oppdragsavtale mellom Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen og Astafjord Utvikling 
AS vedrørende prosjektledelse for fase 2 «Astafjordlegen» 

 

Sakens fakta: 
I kommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen har det gjennom de siste årene 
fremkommet bekymring i forhold til legedekningen i distriktet, nye oppgaver som legges til 
kommunene, samt utfordringer med å rekruttere og beholde leger. I 2016 har de fire 
kommunene utviklet og jobbet med et prosjekt kalt Astafjordlegen. Med utgangspunkt i 
samarbeidsordninga Senjalegen ønsket kommunene å utvikle sin egen modell, tilpasset 
egne ønsker og behov.  

Å gi befolkningen i kommunene et fullgodt legetilbud har til tider vært krevende. Fravær av 
gode søkere har ført til at legestillinger har stått ubesatt, og vikarleger fra vikarbyrå har vært 
benyttet. Manglende tilstedeværelse av nødvendig kompetanse har medført at enkelte 
kommuner ikke har kunnet motta turnusleger. Ulike samarbeidsordninger har ikke i 
tilstrekkelig grad gitt befolkningen den primærhelsetjenesten de etterspør. Små legekontor 
med én til tre leger gjør det vanskelig å planlegge når ferie skal avvikles og sykdom oppstår. 
Det samarbeidet som er inngått med hensyn til legevakt, der de respektive kommuners 
leger må ta vakter, bidrar også til en svekkelse av legetjenesten i kommunen. Det er stor 
fare for at det systematiske samfunnsmedisinske og lovpålagte arbeidet nedprioriteres 
ettersom det ikke er kapasitet. 

Med dette som bakgrunn ble det gjennomført møte mellom de fire 
rådmennene/administrasjonssjef der målet var å avklare om det var ønskelig med et 
interkommunalt samarbeid. Resultatet av dette møtet var at det ble besluttet å 
gjennomføre et prosjekt delt inn i tre faser:  

 

Fase 1.  

Avklare grunnlaget for videre arbeid med prosjekt Astafjordlegen. Fase 1 ble gjennomført i 
2016 og førte til politiske vedtak i alle kommunene. 
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Fase 2. 
Prosjekt Astafjordlegen skal detaljplanlegges (utarbeide organisasjonsmodeller, foreta 
økonomiske beregninger og klargjøre for rekruttering). Opprettelse av Astafjordlegen vil 
ikke føre til billigere tjenester for kommunene, men en bedre tjeneste. 

Det er i oppdragsgivers bestilling for fase 2 understreket at prosjektet ikke er iverksatt for å 
spare penger, men for å sikre stabil legedekning gjennom tiltak for primært å rekruttere og 
beholde leger og sekundært for å videreutvikle øvrige medarbeidere. 

For å bistå i arbeidet med fase 2 besluttet referansegruppa, bestående av 
rådmenn/administrasjonssjef i de fire kommunene, at det skulle engasjeres ekstern 
prosjektleder. Etter en forenklet anbudsrunde besluttet referansegruppa i samråd med 
Finnut AS at Astafjord Utvikling AS skulle engasjeres som prosjektleder. 

Organisering fase 2: 

Prosjekteier; 
Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen kommune. 

Oppdragsgiver/Prosjektansvarlig: 
Roe Jenset, Rådmann, Ibestad 

Styringsgruppe: 
Roe Jenset (leder)    Rådmann, Ibestad  
Karl-Johan Olsen/Tore Uthaug (*1)  Kommunalsjef for helse og omsorg/rådmann, Dyrøy 
Erling Hansen    Rådmann, Lavangen 
Frode Skuggedal   Administrasjonssjef, Salangen 

Styringsgruppa har gjennomført fire møter. Herav to fellesmøter med arbeidsgruppa. 

*1 Uthaug overtok etter Olsen 1.1.18 

Prosjektleder: 

Astafjord Utvikling AS v/Bjørn Nordmo og Ingrid Frantzen. 

Arbeidsgruppe; 
Karl-Johan Olsen   Kommunalsjef for helse og omsorg, Dyrøy  
Kjell-Are Pettersen   Kommuneoverlege, Lavangen 
Anita Dahl-Solbakken   Leder av HSO, Ibestad 
Lars A. Nesje     Kommuneoverlege, Salangen 

Arbeidsgruppa har gjennomført seks møter (to sammen med styringsgruppa) inkludert 
befaring på legekontorene.  

Det har vært gjennomført egne møter med medarbeiderne på legekontorene, og et 
fellesmøte for medarbeiderne og arbeidsgruppa. 

Det er gjennomført dokument og litteraturstudier. Arbeidsgruppa har vært på møte med 
Senjalegen og prosjektledelsen med Nasjonalt senter for distriktsmedisin – UiT. 
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Fase 3. 
Gjennomføres dersom politikerne i de fire kommunene etter fase 2 beslutter å gå videre 
med prosjektet. I denne fasen skal prosjektet kunne implementeres uten videre utredning. 

 

Rådmannens/Administrasjonssjefens vurderinger: 

Ei enstemmig arbeidsgruppe tilrår at Astafjordlegen innføres. Det opprettholdes legekontor 
i hver kommune, som bemannes av leger og medarbeidere på alle hverdager. Dagens leger 
og øvrige medarbeidere ansettes i Astafjordlegen, og beholder sine nåværende 
arbeidssteder. Det motiveres og tilrettelegges for at disse ved kompetanseheving, sykdom 
og ferieavvikling kan ambulere mellom legekontorene. Personer som ansettes etter 
iverksettingen av Astafjordlegen ansettes på et tjenestested, men med plikt til å ambulere 
ved kompetanseheving, sykefravær eller ferieavvikling. Kjøring mellom ulike tjenestesteder 
foregår i arbeidstiden, og ved bruk av kjøretøy eid eller leaset av Astafjordlegen. Det 
innføres felles kommuneoverlegefunksjon fordelt på flere personer som samlet ivaretar 
bred fagkompetanse. Astafjordlegen ledes faglig av en av kommuneoverlegene og 
administrativt av en administrativ leder. Ny stilling opprettes. 

Kompetanseheving av leger og øvrige medarbeidere prioriteres, og det legges opp til 
systematisk videreutvikling for rekruttering, mottak og oppfølging av turnusleger og 
studenter. Det innføres felles system for pasientjournalhåndtering og telefon, og 
kommunene inngår administrativt vertskommunesamarbeid i henhold til Kommunelovens 
§28. Før inngåelse av avtale utarbeides det avtaler for ansvar, myndighet, delegering, 
økonomi samt utvikling og evaluering.  

Innføring av Astafjordlegen vil ha flere effekter på kort og lang sikt. Tilgang på felles system 
for pasientjournalhåndtering vil føre til at den enkelte lege og medarbeider i enda sterkere 
grad kan gi den enkelte pasient et godt tilbud. Innføring av felles telefonsystem vil føre til 
mindre ventetid for pasienter som for eksempel ønsker å bestille legetime. Det vil bli lettere 
å benytte dagens kompetanse mer effektivt på tvers av kommunegrensene. For eksempel 
gjennom at spesialister i allmennmedisin kan veilede andre leger, turnuskandidater og 
studenter, eller at medarbeidere med spesialkompetanse kan bli en ressurs for alle fire 
kommunene. Kommunene kan videreutvikle og systematisere deling av systemer og rutiner. 
Felles faglig og administrativ ledelse vil føre til bedre utnyttelse av den samlede kapasiteten, 
som vil føre til mindre sårbarhet i forbindelse med kompetanseheving, sykdom og 
ferieavvikling. Planlegging for rekruttering av nye leger og øvrige medarbeidere blir lettere, 
og mulighetene for veiledning og kompetanseheving forenkles. 

 

I tillegg til dagens kostnader vil det komme ekstra kostnader. Noen av disse vil være 
felleskostnader, mens andre vil være ekstrakostnader for enkeltkommuner. 
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Kostnader for enkeltkommuner: 

For å oppnå målet med to leger per ukedag må Dyrøy betale to legeårsverk. Med 
utgangspunkt i tallene for Senjalegen (kapittel 5.5) vil det med full stilling, 
spesialistutdanning og kontor på andre steder utgjøre kr 870.000 per år. 
870 000 x 1,24 (sosiale utgifter) = kr 1 078 800,-  

Summen av pasientegenandeler og refusjoner fra HELFO anslås til kr 270.000 per år (*1).  
Utgifter pr legestilling vil da utgjøre 1 078 800 -270 000 = 808800,- 

 
 
*1 Det er den enkelte lege og turnuskandidat som i henhold til HELFO sine systemer skal sende inn 

refusjonskrav. Størrelsen på årlig refusjonsinnkreving ligger mellom 
kr 250.000 og kr 800.000 avhengig av om det for eksempel er turnuslege eller en erfaren lege, samt i 
forhold til antallet pasienter på den enkelte fastleges liste. I utregningen er det lagt opp til et lavt årlig 
anslag i forhold til refusjoner fra HELFO. 

 

Felleskostnader per år 

Dersom en kommune velger ikke å delta vil kostnadene for de tre andre kommunene samlet 
øke tilsvarende kostnadene for den kommunen som ikke deltar. 

Ansettelse av administrativ leder:  
Godt kvalifisert leder (høgskoleutdannet). Årslønn kr 675.000X1,24 = kr 837.000 per år. 

Kompetanseheving: 
Kritisk suksessfaktor ved innføring av Astafjordlegen og gjelder for alle ansatte. Det settes av 
kr 200.000 per år. 

Møtearenaer og intern nettverksbygging:  
Det settes av kr 100.000 per år. 

Leasing av biler: 
Kostnad ved 4 kjøretøy (et kjøretøy ved hvert legekontor) anslås til kr. 3.500 per måned per 
kjøretøy = kr 14.000 per måned x 12 måneder = kr 168.000 per år. 

Innføring av Elektronisk pasientjournalsystem – EPJ, og felles telefonsystem:  
Engangskostnad. System, lisenser, innleie kr 250.000 for EPJ og kr 100.000,- for felles 
telefonsystem = kr 350.000. 

Drift av Elektronisk pasientjournalsystem – EPJ, og felles telefonsystem: 
Det forutsettes det at IT support ivaretas av en eller flere av de eksisterende 
dataavdelingene. Kostnad per år kr 100.000. 

Totalt kr 1.755.000 Av dette vil kr 350.000 være engangskostnad, Det vil si at fra og med år 
to vil felleskostnadene være kr 1.405.000. 

Fordeling av felleskostnader per år 
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Felleskostnadene fordeles med A) 20% likt på hver enkelt kommune og B) 80% fordelt etter 
befolkningstall. 

A. 20 % fordelt likt på hver kommune: 

20 % av kr 1.755.000 = kr 351.000 fordeles likt på 4 kommuner = kr 87.750 

B. 80 % fordelt etter folketall:  

80 % av kr 1.755.000 = kr 1.404.000 fordeles etter folketall. I henhold til tabell 4.2 er 
folketallet 5828 innbyggere = kr 240,90 per innbygger. 

Dyrøy:   1138 innbyggere x kr 240,90 = kr 274.144 
Ibestad: 1394 innbyggere x kr 240,90 = kr 335.814 
Lavangen: 1076 innbyggere x kr 240,90 = kr 259.208 
Salangen: 2220 innbyggere x kr 240,90 = kr 534.798 

Sum A) og B): 

Dyrøy:  kr 87.750 + kr 274.144 = kr 361.894 
Ibestad: kr 87.750 + kr 335.814 = kr 423.564 
Lavangen: kr 87.750 + kr 259.208 = kr 346.958 
Salangen: kr 87.750 + kr 534.798 = kr 622.548 

 

Merkostnader per kommune: 

 Merkostnad 
enkeltkommuner 

Felles- 

kostnader 

SUM 

Lavangen  Kr 346.958 Kr 346.958 

Salangen  Kr 622.548 Kr 622.548 

 

For å sammenstille kostnadsbildene for Dyrøy må nye kostnader sees opp imot det vi 
betaler i Sørreisa og Lenvik:  

For Astafjordlegen vil kostnadsbildet i henhold til utredningen være som følger med en fordeling på 
20% fast og 80% etter innbyggertall for fellesutgifter og kommuneoverlege. 

 
Utgiftstype Drift/år 
Felleskostnader 361 894 
Kommuneoverlege  269 700 
To Legestillinger 1 617 000 
To hjelpepersonell 1 116 000 
Årlig kostnad 3 364 594 
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Dyrøy og Sørreisa Legekontor  
For 2018 ser regnestykket slik ut for det samarbeidet vi har i dag mot Sørreisa og Samfunnsmedisin 
Lenvik. Fordelingen er 20% fast og 80% etter innbyggertallet. I denne tabellen er det ikke tatt med 
variable kostnader/inntekter som også sannsynligvis vil være gjeldende i Astafjord samarbeidet.  
 

Utgiftstype Drift 2018 
Samfunnsmedisin (Finnsnes)₁            270 494  
Administrasjon Dyrøy og Sørreisa            133 494  
Legetjenester legekontor₂        2 315 716  
Tilsynslege 1,5 dag/uke +helsestasjon ₃             543 300  
Årlig kostnad        2 719 704  

 

Merkostnad ved Astafjordsamarbeidet i forhold til de etablerte tjenester vi har vil i denne 
oppstillingen utgjøre kr 644 890,- /år 

 

Rådmannens/Administrasjonssjefens innstilling: 

1. Astafjordlegen etableres som et samarbeid mellom kommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen 
og Salangen med utgangspunkt i Kommunelovens §28, administrativt 
vertskommunesamarbeid. Salangen kommune er vertskommune og de tre øvrige 
kommunene blir samarbeidskommuner.  
 

2. Det gjennomføres virksomhetsoverdragelse i henhold til Arbeidsmiljølovens §16. 
 

3. Astafjordlegen opprettholder legekontor i hver kommune. Kontorene skal bemannes fem 
dager i uka på hverdager med minimum to leger, hvorav den ene kan være turnuskandidat. 
Videre bemannes det enkelte kontor med minst to medarbeidere per legedag. 
 

4. Astafjordlegen ledes faglig av en kommuneoverlege. Det avsettes 1 årsverk til 
kommuneoverlegefunksjon. Funksjonen fordeles på flere personer med ulike faglige 
ansvarsområder, herunder faglig ledelse. 

 
5. 100% stilling som administrativ leder opprettes.  

 
6. Leger og øvrige medarbeidere som ansettes etter iverksettelse av Astafjordlegen, ansettes 

på et tjenestested, men må ved behov påregne å jobbe ved andre legekontor.  
 

7. Fra dato for iverksettelse av Astafjordlegen gjennomføres all tjenestekjøring fra primært 
arbeidssted til andre legekontor innenfor normal arbeidstid i kjøretøy som eies/leases av 
Astafjordlegen. 
 

8. Ordningen med både kommunalt ansatte og privatpraktiserende leger videreføres. 
 

9. Satsingen på turnusleger, legestudenter og andre studenter videreføres og systematiseres. 
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10. Det utarbeides kompetanseplan for leger og medarbeidere.  

 
11. Det innføres felles system for pasientjournalhandtering og telefon. Elektroniske system for 

pasientenes kommunikasjon med legekontorene videreutvikles, og det innføres systematisk 
bruk innenfor lovens begrensinger av teknologiske hjelpemidler. 

 
12. Merkostnadene på kommunene fordeles slik: 20% fordeles likt, og 80% etter befolkningstall. 

 
Merkostnad  Felles-   Sum 

 enkeltkommuner kostnader 

 Dyrøy   kr 282.996  kr 361.894  kr 644.890 
 Ibestad   kr 269.700  kr 423.564  kr 693.264 
 Lavangen     kr 346.958  kr 346.958 
 Salangen     kr 622.548  kr 622.548 

 

13. For å gjennomføre punktene 1-12 nedsettes egen styringsgruppe bestående av 
rådmenn/administrasjonssjef. Vertskommunen, Salangen kommune, har 
prosjektleder-ansvar fram til administrativ leder har tiltrådt. 

14. Dyrøy kommune sin merkostnad per år pålydende Kr 644 890,- dekkes fra konto …….. 

15. Dyrøy kommune forutsetter at minimum to av de øvrige tre kommunene fatter 
vedtak om deltakelse, og er innforstått med at dersom en kommune ikke velger å 
delta så vil andelen felleskostnader øke. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 038 

Saksmappe: 2019/213 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 13.03.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Høring - Endring av vedtekter for KS - Representasjon til Fylkesmøter og 
Landsting 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 38/19 03.04.2019 
   

 

Vedlegg 
1 Høringsnotat - Endring av vedtekter for KS - Representasjon til Fylkesmøter og  Landsting 

 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Saken om høringsuttalelse legges fram for formannskapet til vurdering. 
 

Saksopplysninger 
 
Hovedstyret i KS vedtok 25.01.19 å sende forslag til endring av vedtektene for KS om 
representasjon til Landsting og fylkesmøter på høring til fylkesstyrene og medlemmene. Forslag 
til endring av vedtektene skal behandles på ekstraordinært Landsting 28.05.19.  
 
Hovedstyret behandlet 04.03.19 sak om hvorvidt vedtektenes punkt om kontingent også skulle 
behandles på det ekstraordinære Landstinget. Det ble vedtatt at vedtektene om kontingent ikke 
endres i denne omgang. Høringsfristen er satt til 27.03.19. 
 
Hovedstyret har innstilt på at antall delegater til landstinget bør beholdes omtrent på samme nivå 
som det forrige landsting, dvs 250-260 delegater. Dette gir mulighet til et balansert styrkeforhold 
mellom fylkeskommuner og kommuner.  
 
Forslaget som nå sendes på høring innebærer en noe endret fordeling kommunene i mellom, der 
mellomstore og store kommuner får noe sterkere representasjon. 
 
Dersom man hadde anvendt dagens vedtekter på valg av utsendinger til Landstinget 2020, ville 
Landstinget – på grunn av endringer i kommune- og fylkesstrukturen – blitt redusert fra 218 til 
146 (i tillegg kommer Hovedstyret og utsendinger fra KS bedrift). En annen konsekvens er at det 
vil bli svært liten forskjell i antall utsendinger mellom små og store fylker. Tallet vil kun variere 
mellom 12 og 14 utsendinger.  
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Føringer for ny modell for representasjon fra fylkeskommuner og kommuner til Landstinget: 

- Det skilles mellom små og store fylker både for antall delegater fra kommuner og 
fylkeskommuner. 

- Balansen opprettholdes mellom fylkeskommunene og kommunene – ca 1/3 av delegatene 
kommer fra fylkeskommunene. 

- P.g.a. stor ulikhet i folketallet i fylkeskommunene øker antall delegater fra 
fylkeskommunen noe ved økende innbyggertall.  

 
Fylkeskommunens delegater starter med 4 for fylker under 300.000 og øker med 1 utsending for 
hver 100.000. Kommunens delegater starter med 9 for fylker under 300.000 og øker med 2 
utsendinger pr. 100.000.  
 
Modellen gir til sammen 221 delegater mot dagens 218. – se vedlegg.  
 
Føringer for ny modell for representasjon fra fylkeskommunene og kommunen til fylkesmøtet: 
 

- Alle kommunene skal være representert. 
- Kortere intervaller utfra folketall gjenspeiler bedre varierende kommunestørrelse. 
- Store kommuner og spesielt storbyene, får økt representasjonen. 
- For fylkeskommunene starter antallet delegater på 13, som er det samme antallet som alle 

fylkeskommunene har fast i dag. Ved økende innbyggertall øker representasjonen noe. 
- For å få en mer rettferdig fordeling kommunene i mellom må det godtas at summen av 

kommunedelegater til fylkesmøtene øker.  
 
Delegater fra kommuner til fylkesmøtene inntil 3000 innbyggere – 1 delegat.  
Delegater fra fylkeskommunene til fylkesmøtene inntil 300.000 innbyggere 13 delegater. 
For hver 100.000 innbyggere i tillegg øker representasjonen med 1 delegat.  
 
Fylker 2020 Innb. 2018 Delegater fra 

fylkeskommunene 
til fylkesmøtet: 

Delegater fra 
kommunene til 
fylkesmøtet: 

Delegater fra 
fylkeskommunen 
og kommunene 
til fylkesmøtet: 

Viken 1 227 958 23 184 207 
Oslo    673 469    
Innlandet    364 528 14 97 111 
Vestfold og 
Telemark 

   422 449 15 71 86 

Agder    303 754 14 59 73 
Rogaland    473 526 15 74 89 
Vestland    632 769 17 103 120 
Møre og 
Romsdal 

   266 856 13 63 76 

Trøndelag    458 744 15 84 99 
Nordland    243 335 13 70 83 
Troms og 
Finnmark 

   242 666 13 65 78 

 
Størrelsen på fylkesstyrene: 
I tillegg til vedtektenes punkt om valg til Landsting og fylkesmøtene, bør også punktene som 
omhandler valg av fylkesstyret, 11.2 og 11.7 endres.  
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Dagens vedtekter (pkt. 11.7) sier at fylkesstyret består av 6-8 medlemmer inkl. representant for 
KS bedrift. For å imøtegå at det ved tidligere fylkessammenslåing har det vært et ønske om å ha 
mulighet til å lage større fylkesstyrer, foreslås det at antall medlemmer i fylkesstyret endres fra 
6-8 til 7-11. Dersom man etablerer fylkesstyrer over de nye fylkesgrensene økes antall 
medlemmer til maks 15.   
 
Forslag til tekst nye vedtekter og tallene - se vedlegg.  
 

Administrasjonens vurdering 
KS sender forslag til endringer av vedtektene for KS som omhandler valg av representanter til 
Fylkesmøter og Landsting på høring til alle medlemmene og KS bedrift. Høringen er også sendt 
til fylkesstyrene i KS.  
 
Høringsnotatet Endringer av vedtekter for KS – representasjon til Fylkesmøter og Landsting 
vedlegges i sin helhet.  
 
 
 
 
 
Tore Uthaug 
Rådmann
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HØRING 

 

 
 

  
 

Høring - Endring av vedtekter for KS - Representasjon til Fylkesmøter og Landsting 
 
Hovedstyret i KS vedtok 25.01.19 å sende forslag til endring av vedtektene for KS om representasjon til Landsting 
og fylkesmøter på høring til fylkesstyrene og medlemmene. Forslaget til endring av vedtektene skal behandles på 
ekstraordinært Landsting 28.05.19.  
 
Hovedstyret behandlet 04.03.19 sak om hvorvidt vedtektenes punkt om kontingent også skulle behandles på det 
ekstraordinære Landstinget. Det ble vedtatt at vedtektene om kontingent ikke endres i denne omgang.  
 
Høringsfristen er satt til 27.03.19. 
 
Endringer i kommune- og fylkeskommunestrukturen får konsekvenser for representasjon i KS landsting og 
fylkesmøter. Endringene i representasjon for de kommuner og fylkeskommuner som slår seg sammen vil gi en 
annen fordeling av representanter i fylkesmøtene og av delegater til Landstinget.  
 
Neste ordinære landsting er i februar 2020. Dersom dette Landstinget skal fungere på en representativ måte, må 
ny fordeling av delegater være gjort på forhånd. Det er viktig at Landstinget 2020 har et representasjonsgrunnlag 
som er omforent slik at de vedtak som der treffes blir fullt ut akseptert i alle deler av organisasjonen og dens 
medlemmer. 
 
Det legges derfor opp til et ekstraordinært Landsting i mai i år. Dette Landsting skal kun behandle de 
vedtektsendringer som er nødvendige for å sikre ny representasjonen både til fylkesmøtene og Landstinget. 
Derfor fremmes også et forslag om å gi mulighet for å utvide antall medlemmer i fylkesstyrene når flere fylker slå 
seg sammen. 
 
Hovedstyret har igangsatt et arbeid med mulig revidering også av andre bestemmelser i vedtektene. 
Dette skal behandles på vanlig vis i det ordinære landstinget i 2020.  
 
 
Ny modell for representasjon fra fylkeskommuner og kommuner til Landstinget 
Hovedstyret har innstilt på at antall delegater til landstinget bør beholdes omtrent på det nivå som de forrige 
landsting, dvs. 250-260 delegater. Dette gir mulighet til et balansert styrkeforhold mellom fylkeskommuner og 
kommuner. 
 
Forslaget som nå sendes på høring innebærer en noe endret fordeling kommunene i mellom der mellomstore og 
store kommuner får noe sterkere representasjon.   
 
Dersom man hadde anvendt dagens vedtekter på valg av utsendinger til Landstinget 2020, ville Landstinget – på 
grunn av endinger i kommune- og fylkesstrukturen - blitt redusert fra 218 til 146 (i tillegg kommer Hovedstyret og 
utsendinger fra KS Bedrift). En annen konsekvens er at det vil bli svært liten forskjell i antall utsendinger mellom 
små og store fylker. Tallet vil kun variere mellom 12 og 14 utsendinger. 
 

Fra: Hovedstyret Dato: 01.03.2019 

Til:  Fylkesstyrene, KS Bedrift og medlemmene i KS          Dokument nr.: 15/00785-28 

Kopi til:          
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Hvis vi ser på fylkeskommunenes antall delegater i 2020 med dagens vedtekter, vil f.eks. de tre fylkeskommunene 
som går inn i nye Viken fylkeskommune samlet gå fra å ha 12 delegater til 4 delegater.  Kommunedelegatene fra 
Viken ville blitt redusert fra 26 til 10. Til sammenligning vil Møre og Romsdal fylkeskommune ha uendret antall 
delegater – 4 fra fylkeskommunen og 8 fra kommunene. Dvs. at de sender nesten like mange delegater til 
Landstinget som de nye og langt større fylkene.   
 
Føringer for ny modell: 

- Det skilles mer mellom små og store fylker både for antall delegater fra kommuner og fylkeskommuner. 
- Balansen opprettholdes mellom fylkeskommunene og kommunene – ca 1/3 av delegatene kommer fra 

fylkeskommunene. 
- Pga. stor ulikhet i folketall i fylkeskommunene øker antall delegater fra fylkeskommunen noe ved økende 

innbyggertall. 
 
Fylkeskommunenes delegater starter med 4 for fylker under 300.000 og øker med 1 utsending for hver 100.000. 
Kommunens delegater starter med 9 for fylker under 300.000 og øker med 2 utsendinger pr. 100.000. 
 
Modellen gir til sammen 221 delegater – mot dagens 218 (eks. Hovedstyret og KS Bedrift): 
 

Innbyggere Antall 
fylker 

Delegater 
Fylkes-
kommunen 

Totalt fra fylkes-
kommunene 

Delegater 
kommuner 

Totalt fra 
kommuner 

0 - 300.000 3 4 12 9 27 

300 - 400.000 2 5 10 11 22 

400 - 500.000 3 6 18 13 39 

500 - 600.000  7  15  

600 - 700.000 2 8 16 17 34 

700 - 800.000  9  19  

800 - 900.000  10  21  

900 -1000.000  11  23  

1000 – 1100.000  12  25  

1100 – 1200.000  13  27  

1200 – 1300.000 1 14 14 29 29 

SUM   70  151 

 
 

Ny modell for representasjon fra fylkeskommunene og kommunene til fylkesmøtet 
 
Føringer for ny modell: 

- Alle kommunene skal være representert. 
- Kortere intervaller utfra folketall gjenspeiler bedre varierende kommunestørrelse. 
- Store kommuner og spesielt storbyene, får økt representasjonen. 
- For fylkeskommunene starter antallet delegater på 13, som er det samme antallet som alle 

fylkeskommunene har fast i dag. Ved økende innbyggertall øker representasjonen noe. 
- For å få en mer rettferdig fordeling kommunene i mellom må det godtas at summen av 

kommunedelegater til fylkesmøtene øker. 
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Delegater fra kommuner til fylkesmøtene: 
Inntil 3000   innb.                 1 delegat 
3001-10 000      «                    2 delegater 
10 001-20 000      «                    3      « 
20 001-30 000      «                   4      « 
30 001-40 000      «                  5      « 
40 001-50 000      «                   6      « 
50 001-60 000      «                   7      « 
60 001-70 000      «                   8      « 
70 001-90 000      «                    9      « 
90 001-120 000      «            10     « 
120 001-150 000     «                   11     « 
150 001-180 000     «                  12     « 
180 001-210 000     «            13     « 
210 001-240 000     «           14     « 
240 001-270 000     «            15     « 
270 001-300 000     «            16     « 
300 001-      «            17     « 
 
Delegater fra fylkeskommunene til fylkesmøtene: 
Inntil 300 000 innbyggere: 13 delegater. 
For hver 100 000 innbyggere i tillegg øker representasjonen med 1 delegat. 

 
 

Fylker 2020: 
 

Innb. 2018 Delegater fra 
fylkeskommunene 
til fylkesmøtet: 

Delegater fra 
kommunene til 
fylkesmøtet: 

Delegater fra 
fylkeskommunen og 
kommunene til 
fylkesmøtet: 

Viken 1 227 958 23 184 207 

Oslo 673 469    

Innlandet 364 528 14 97 111 

Vestfold og Telemark 422 449 15 71 86 

Agder 303 754 14 59 73 

Rogaland 473 526 15 74 89 

Vestland 632 769 17 103 120 

Møre og Romsdal 266 856 13 63 76 

Trøndelag 458 744 15 84 99 

Nordland 243 335 13 70 83 

Troms og Finnmark 242 666 13 65 78 

 
 
Størrelsen på fylkesstyrene: 
I tillegg til vedtektenes punkt om valg til Landsting og fylkesmøtene, bør også punktene som omhandler valg av 
fylkesstyret, 11.2 og 11.7, endres. 
  
Dagens vedtekter (pkt. 11.7) sier at fylkesstyret består av 6-8 medlemmer inkl. representant for KS Bedrift. For å 
imøtegå at det ved tidligere fylkessammenslåing har det vært et ønske om å ha mulighet til å lage større 
fylkesstyrer, foreslås det at antall medlemmer i fylkesstyret endres fra 6-8 til 7-11. Dersom man etablerer 
fylkesstyrer over de nye fylkesgrensene økes antall medlemmer til maks 15.  
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Forslag til tekst nye vedtekter 
 
§4 Valg av landstingsrepresentanter 
Dagens 4.1: 
Kommunenes landstingsdelegater med varadelegater velges for landstingsperioden på første fylkesmøte i 
perioden. Kommunenes representanter i Fylkesmøtet velger så mange landstingsdelegater som det samlede 
innbyggertall i fylket pr. 1.1. i valgåret tilsier: 
Inntil 100 000 innbyggere   - 5 delegater 
100 001 til 150 000 innbyggere   - 6 delegater 
150 001 til 200 000 innbyggere   - 7 delegater 
200 001 til 300 001 innbyggere   - 8 delegater 
300 001 til 400 000 innbyggere   - 9 delegater 
400 001 og flere innbyggere   - 10 delegater 
 
 
Nytt forslag 4.1. 
Kommunenes landstingsdelegater med varadelegater velges for landstingsperioden på første fylkesmøte etter 
kommune- og fylkestingsvalget. Kommunenes representanter i Fylkesmøtet velger så mange landstingsdelegater 
som det samlede innbyggertall i fylket pr. 1.1. i valgåret tilsier: 
Inntil 300 000 innbyggere  - 9 delegater 
300 001 til 400 000 innbyggere  - 11 delegater 
400 001 til 500 000 innbyggere  - 13 delegater 
500 001 til 600 000 innbyggere  - 15 delegater 
600 001 til 700 000 innbyggere  - 17 delegater 
700 001 til 800 000 innbyggere  - 19 delegater 
800 001 til 900 000 innbyggere   -21 delegater 
900 001 til 1 000 000 innbyggere - 23 delegater 
1 000 001 til 1 100 000 innbyggere -25 delegater 
1 100 001 til 1 200 000 innbyggere - 27 delegater 
1 200 001 til 1 300 000 innbyggere - 29 delegater 
1 300 001 og flere innbyggere  - 31 delegater 
 
Dagens 4.3: 
Fylkeskommunens landstingsdelegater med varadelegater velges blant Fylkestingets representanter og 
Fylkesrådene for fire år innen utgangen av oktober måned det år fylkestingsvalget er holdt, j.fr. § 17 nr.1 i 
Kommuneloven.  Hver fylkeskommune velger delegater basert på folketall pr. 1.1. det år valg til fylkesting holdes 
etter følgende skala: 
Inntil 100 000 innbyggere  - 2 delegater 
100 001 til 150 000 innbyggere  - 3 delegater 
150 001 og flere innbyggere  - 4 delegater 
 
 
Nytt forslag 4.3: 
Fylkeskommunens landstingsdelegater med varadelegater velges blant Fylkestingets representanter og 
Fylkesrådene for landstingsperioden innen utgangen av oktober måned det år fylkestingsvalget er holdt, j.fr. § 17 
nr.1 i Kommuneloven.  Hver fylkeskommune velger delegater etter samlede innbyggertall i fylket pr. 1.1. i 
valgåret, etter følgende skala: 
Inntil 300 000 innbyggere  - 4 delegater 
300 001 til 400 000 innbyggere  - 5 delegater 
400 001 til 500 000 innbyggere  - 6 delegater 
500 001 til 600 000 innbyggere  - 7 delegater 
600 001 til 700 000 innbyggere  - 8 delegater 
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700 001 til 800 000 innbyggere  - 9 delegater 
800 001 til 900 000 innbyggere  - 10 delegater 
900 001 til 1 000 000 innbyggere - 11 delegater 
1 000 001 til 1 100 000 innbyggere - 12 delegater 
1 100 001 til 1 200 000 innbyggere - 13 delegater 
1 200 001 til 1 300 000 innbyggere - 14 delegater 
1 300 001 og flere innbyggere  - 15 delegater 
 
 
§ 10 Fylkesmøtet 
Dagens 10.9: 
Hver kommune velger representanter med varamedlemmer til Fylkesmøtet på bakgrunn av folketallet pr. 1.1. det 
år valg til kommunestyret avholdes, etter følgende skala:  
Inntil 5000 innbyggere   - 1 representant 
5001 til 11 000 innbyggere  - 2 representanter 
11 001 til 25 000 innbyggere  - 3 representanter 
25 001 til 50 000 innbyggere  - 4 representanter 
50 001 til 90 000 innbyggere  - 5 representanter 
90 001 til 140 000 innbyggere  - 6 representanter 
140 001 til 200 000 innbyggere  - 7 representanter 
200 001 og flere innbyggere  - 8 representanter 
 
 
Nytt forslag 10.9: 
Hver kommune velger representanter med varamedlemmer til Fylkesmøtet på bakgrunn av folketallet pr. 1.1. det 
år valg til kommunestyret avholdes, etter følgende skala:  
Inntil 3000 innbyggere   - 1 delegat 
3001 til 10 000 innbyggere  - 2 delegater 
10 001 til 20 000 innbyggere  - 3 delegater 
20 001 til 30 000 innbyggere  - 4 delegater 
30 001 til 40 000 innbyggere  - 5 delegater 
40 001 til 50 000 innbyggere  - 6 delegater 
50 001 til 60 000 innbyggere  - 7 delegater 
60 001 til 70 000 innbyggere  - 8 delegater 
70 001 til 90 000 innbyggere  - 9 delegater 
90 001 til 120 000 innbyggere  - 10 delegater 
120 001 til 150 000 innbyggere  - 11 delegater 
150 001 til 180 000 innbyggere  - 12 delegater 
180 001 til 210 000 innbyggere  - 13 delegater 
210 001 til 240 000 innbyggere  - 14 delegater 
240 001 til 270 000 innbyggere  - 15 delegater 
270 001 til 300 000 innbyggere  - 16 delegater 
300 001 og flere innbyggere  - 17 delegater 
 
Dagens 10.12: 
Fylkeskommunenes representanter til Fylkesmøtet består av fylkesordføreren og 12 fylkestingsmedlemmer eller 
fylkesråder (j.fr § 3). 
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Nytt forslag 10.12: 
Hver fylkeskommune velger representanter med varamedlemmer til Fylkesmøtet blant Fylkestingets 
representanter og Fylkesrådene på bakgrunn av folketallet pr. 1.1. det år valg til fylkesting avholdes, etter 
følgende skala:  
Inntil 300 000 innbyggere  - 13 delegater 
300 001 til 400 000 innbyggere  - 14 delegater 
400 001 til 500 000 innbyggere  - 15 delegater 
500 001 til 600 000 innbyggere  - 16 delegater 
600 001 til 700 000 innbyggere  - 17 delegater 
700 001 til 800 000 innbyggere  - 18 delegater 
800 001 til 900 000 innbyggere  - 19 delegater 
900 001 til 1 000 000 innbyggere - 20 delegater 
1 000 001 til 1 100 000 innbyggere - 21 delegater 
1 100 001 til 1 200 000 innbyggere - 22 delegater 
1 200 001 til 1 300 000 innbyggere - 23 delegater 
1 300 001 og flere innbyggere  - 24 delegater 
 
 
§ 11 Fylkesstyret: 
Dagens 11.2: 
Det kan velges et felles Fylkesstyre på tvers av fylkesgrensene. Øvre antall fylkesstyremedlemmer kan da økes til 
10. 
 
Dagens 11.7: 
Fylkesstyret består av fra 6 til 8 medlemmer med varamedlemmer, hvorav en representant med varamedlem 
valgt av Bedriftsstyret. 
 
 
11.2 og 11.7 slås sammen til nytt 11.2, forslag: 
Fylkesstyret består av 7 til 11 medlemmer med varamedlemmer, hvorav en representant med varamedlem valgt 
av Bedriftsstyret. Dersom man etablerer fylkesstyrer over (de nye) fylkesgrensene økes antall medlemmer til 
maks 15.  

 
Gunn Marit Helgesen 
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Fra: Gunn Nikolaisen (Gunn.Nikolaisen@ks.no)
Sendt: 06.03.2019 15:05:22
Til: Lasse Hansen; Tor Magne Fredriksen
Kopi: 

Emne: Høring - Endring av vedtekter for KS - representasjon til Fylkesmøter og Landsting
Vedlegg: Høringsnotat - Endring av vedtekter for KS - Representasjon til Fylkesmøter og Landsting.pdf
 
Til kommuner og fylkeskommuner!  
KS sender med dette forslag til endring av vedtektene for KS som omhandler valg av representanter til
Fylkesmøter og Landsting på høring til alle medlemmene og KS Bedrift. Høringen er også sendt fylkesstyrene i KS.
 
Høringsfristen er 27.03.19.
 
Endring av vedtektene skal behandles på ekstraordinært Landsting i KS 28.05.19.
 
Spørsmål knyttet til høringen kan rettes til Tor Magne Fredriksen, tmf@ks.no, tlf. 911 59 023.
 
Med vennlig hilsen
 
Gunn Marit Helgesen
styreleder
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 223 

Saksmappe: 2018/44 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 26.03.2019 

 

 
Saksframlegg 

Diverse tilskudd - formannskapets post 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 39/19 03.04.2019 

 

Vedlegg 
1 Søknad fra Voksne for Barn 
2 Søknad fra Dyrøy Historielag 
3 Søknad fra Senjamållaget 

 

Rådmannens innstilling: 
Dyrøy kommune har for tiden ikke midler tilgjengelig til denne type formål. 

Kort sammendrag 
Kommunen mottar gjennom året en rekke søknader pr. telefon eller brev. Rådmannen avslår de 
fleste søknader direkte. De søknader med direkte relevans for vår kommune, region og noen 
tilfeller søknader fra nasjonale organisasjoner legges fram for politisk behandling. 

Saksutredning 
Til dette formannskapsmøtet legges det fram 3 søknader til behandling: 

1. Søknad fra Voksne for Barn: Søknad om økonomisk støtte. 
Det søkes om et åpent beløp. 
 

2. Søknad fra Dyrøy Historielag: Søknad om støtte til annonseplass Årboka for Dyrøy og 
Sørreisa. 
Det søkes om et åpent beløp. 
 

3. Søknad fra Senjamållaget: Søknad om kulturmidlar m.m. 
Det søkes om et åpent beløp. 
 

Administrasjonens vurdering 
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                  Oslo, 18.mars -19 

Til rådmannen 

 

Søknad om økonomisk støtte 
 

Hvorfor henvender vi oss til dere? 

Vi vet at det finnes foreldre og fagpersoner i din kommune som kan ha bruk for Voksne for Barn. Vi 
tilbyr gratis, anonym rådgivning av høy faglig kvalitet på telefon/nett til voksne som har spørsmål om, 
eller er bekymret for barn eller unge. 
 

Hvordan kan vi hjelpe din kommune? 

• Hjelp til å støtte voksne i å være trygge omsorgspersoner for barn  
• Forebyggende innsats ved at innbyggere tilbys et lavterskeltilbud som er lett tilgjengelig for alle 

voksne som er opptatt av barn og unge. 
• Innbyggerne tilbys et nivå å henvende seg til før eller i stedet for kommunen 

• Foreldreveiledning er et viktig forebyggende tiltak for vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn 
 

Dere får: 

• Informasjonsmateriell til foreldre: flyere og brosjyrer som kan deles ut ved helsestasjon, skoler, 
SFO, barneverntjeneste, psykisk helsetjeneste, legekontor, arbeidsplasser, m.m.  

• Faglig veiledning på telefon til helsesykepleiere, koordinatorer, lærere, barnevernansatte m.fl  

• Mulighet for at vi kan informere om tilbudet vårt på f.eks. planleggingsdager ved skolen, 
personalmøter m.m.  
 

Hvorfor er rådgivning et lurt tilbud? 

Årets tema for folkehelseprofilene er «oppvekst og levekår for barn og unge». En god oppvekst er 
viktig for at barn og unge skal kjenne seg trygge og oppleve mestring. Lavterskel veiledning på telefon 
og nett kan være et tilgjengelig tiltak som kan hjelpe kommunene i dette arbeidet. 
 
Psykiske plager hos barn og unge øker. Informasjon til og veiledning av foreldre og fagpersoner er et 
viktig tiltak for å snu dette. Vi merker stor etterspørsel etter informasjon og råd, og det trengs 
lavterskeltilbud på dette feltet som er tilgjengelig for alle. 
 
 
 
 

Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som i snart 60 år har jobbet for  
god psykisk helse og trygge oppvekstsvilkår for alle barn. Siden 1993 har vi tilbudt rådgivning på telefon og web 

til voksne som er bekymret for, eller har spørsmål om barn og unge. 
 

Voksne for Barn: Stortorvet 10, 0155 Oslo - tlf: 48896215 - e-post: vfb@vfb.no 
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Rådgivningstilbudet er et tiltak som er av særlig betydning for foreldre med innvandrerbakgrunn, 
og andre sårbare grupper. Mange som kontakter oss forteller at de opplever det som vanskelig å få 
den hjelpen de trenger, blant annet på grunn av manglende kunnskap om tilbud, men også pga. 
fordommer og manglende tillit. Mange innvandrere som kontakter oss har spørsmål om barne-
vernet som de ikke tør å stille til det offentlige, i frykt av at det kan få følger for foreldreansvaret.  
 
Det er også stor mangel på informasjon blant arbeidsinnvandrere i Norge, siden de ikke får tilbud om 
introduksjonskurs slik som flyktninger. Å kunne ta kontakt på eget språk og å kunne være anonym, er 
av stor betydning. En ettermiddag i uka er tilbudet vårt derfor på tre øst-europeiske språk (litauisk, 
polsk og russisk). 

 

Kommunal støtte fra dere vil benyttes til: 

• Organisering og ledelse av frivillighet 

• Kompetanseheving og veiledning  

• Rekrutteringsarbeid av frivillige 

• Markedsføring  

• Statistikkprogram over utfordringsbildet 

 

 
Et hvert bidrag vil være viktig for at Voksne for Barn 
skal kunne gi foreldre og barn et godt tilbud! 
 
 
Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om rådgivningen,  
og hvordan vi kan bli bedre synlige for innbyggere og fagfolk i din kommune!  
Vi håper dere vil lenke til oss på hjemmesiden deres - http://www.vfb.no/no 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 

Randi Talseth 
Generalsekretær i Voksne for Barn 
 

 

Hva kan vi gi råd og veiledning om? 
Noen eksempler er: 
• Utfordringer i skole og barnehage 
• Samværs- og barnefordelingskonflikter 
• Kommunikasjon med barn og unge 
• Grensesetting 
• Tenårings-utfordringer 
• Søvn 
• Mobbing og utenforskap 
• Barnevernet og andre hjelpeinstanser 
• Rettigheter og muligheter 
• Sorg 
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Kjære firmaeier i Dyrøy! 

Tusen takk for din støtte ved å annonsere i Årboka for Dyrøy og Sørreisa 

Det hjelper oss med å ta vare på lokalhistoria i Dyrøy slik at den blir bevart og kan gjøres 
kjent for Dyrøyværinger av i dag og i framtida. Vi synes det er viktig at fortidas historier blir 
bevart og håper at du mener det samme. 

Om du blir med for første gang eller ønsker en annen utforming av annonsen enn den som 
ble brukt forrige år, vær så snill å sende den på mail til meg hjkr-sve@online.no . Bekreftelse 
på at du ønsker å støtte vårt arbeid sendes også på mail til undertegnede. Det vil da komme 
en faktura på beløpet til deg fra kasserer Hermod Skogheim i Sørreisa Historielag når boka 
kommer ut i oktober. 

Man kan velge mellom disse størrelsene og her vises også 
prisene. 
 
1/1 side  ( 13,5 x 18 cm )           kr. 2.300,- 
1/2 side   ( 6,5 x 18 cm )                    kr. 1.200,-   
1/4 side   ( 6,5 x 8,5 cm )               kr.   650,- 
1/8 side  ( 6,5 x 4,0 cm )                   kr.   400,- 
 

Svarfristen i år er 7 mai. 

 

På forhånd takk for støtten! 

Vennlig hilsen på vegne av Dyrøy Historielag 

Hjørdis Svendsen 

E-mail : hjkr-sve@online.no 

Mob : 99163875
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Senjamållaget          

Svartfjellvegen 741,                   

9372 GIBOSTAD               

Org.nr.: 916 506 899                                       

Tlf.: 991 50 306                                 

Bank: 4776 18 95865                                          

E-post: senjamallaget@gmail.com 

 

Dyrøy kommune 

ved kulturetaten og skoleetaten 

 
Søknad om kulturmidlar m.m. 

Vedlagd årsmelding og revidert rekneskap for 2018 og budsjett med 

handlingsplan for 2019. Lagets vedtekter ligg også ved. 

Vi tillet oss å søke om tilskott frå kommunen til det arbeidet som laget gjer. 

Dyrøy kommune har tidligare gitt oss eit tilskott til det arbeidet vi gjer, og det 

set vi pris på. Det er ikkje alle som er merksame på at det arbeidet vi gjer, er for 

heile senjamålområdet, som stort sett er alt land mellom Malangen og 

Ballangen, vestom dei dølamåltalande delane av Målselv og Bardu. 12 kommunar 

i Midt- og Sør-Troms. Det er rundt 60 000 menneske som talar eit av fjord- , by- 

og bygdemåla i det gamle lenet, seinare futedømmet og prostiet. Berre 15 % av 

dei bur på Senja, og 25 % i ein av dei 4 kommunane som går i hop neste år. 

 Mange kommunar prioriterer barn og ungdom i det dei gir av kulturmidlar. 

Det er i så fall eit kronargument for tilskott til nettopp Senjamållaget. Det 

arbeidet vi gjer, rettar seg framfor alt mot barn og unge.       

 

Stikkord: Språklæreprosjektet og fangbanbøkene. Siste skal gjere barna 

meir motstandsdyktige mot riksmålisering og disneyfisering i ein alder då 

dei formar det grunnleggande i språkutviklinga si. Den grunnleggande 

«indre grammatikken» blir forma mellom 2- og 6-årsstadiet, og det du 

ikkje lærer då, det lærer du aldri. 

 

Skal kommande slekter høyre at «gauken gél», ikkje «gjøken galer», så 

må dei lære andre ord og ordformer enn «byord». Om titting, blôm, 

kuskjell, kobbespya og tusenvis av andre «halogismar» døyr og blir borte i 

den generasjonen som er førskolebarn no, så er det fordi vi ikkje har 

levert vidare den språklige stafettpinnen vi fekk då det var vår tur.  
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Det blir ikkje nok å telle gråe hår på medlemmane i eit lag. Viktig 

blir kva dei driv med. 

Vårt arbeid har så langt gått føre seg i det stille, men no står vi ved ein milepæl. 

Som det framgår av årsmeldinga, så er SML no framme ved det første målet som 

laget sette seg ved skipinga i 2015, å skaffe fram kunnskap om senjamålet, sette 

kunnskapen inn i eit system og gjere han allment tilgjengelig. 

Vi skipa i 2016 ei arbeidsgruppa «Senjamålakademiet» til å ta seg av språkfaglig 

arbeid i laget. Første del av arbeidet er no gjort, og resultatet ligg føre som 

«Språklæra for senjamålet», (ein grammatikk) på 100 A4-sider.  

I tillegg har arbeidsgruppa hatt i gang ei «normeringsnemnd» som har laga 

framlegg til ein einskaplig skrivemåte. Ho fullførte arbeidet sitt i mars 2019, og 

resultatet ligg no føre i eit hefte «Skriveråd» på 13 sider.  

Ut frå det som er gjort og med tanke på det som skal gjerast er vi så 

ublyge å føreslå at vi får eit tilskott frå Dyrøy kommune også i år. Sjå 

«Handlingsplan 2019». 
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Om å gjere kunnskapen tilgjengelig:  

Det har lite for seg å la bøker stå og støve bort. Er det bøker med ei meining i, 

så må dei lesast og brukast. Vi ser for oss ei langsiktig ordning der siste årskullet 

i ungdomsskolen får utdelt og går igjennom språklæra. Det viktigaste er at dei 

får med seg omgrep som «lågning» og «palatalisering» og samanhengen mellom 

dei. 

Målgruppa for begge skriftene er folk med kunnskapar på ungdomsskolenivå.   

Ein del av forklaringane i Språklæra er samla i fotnotar, og flankerande stoff 

(syntaks og lydlæra), oversikter og øvingar er samla i eigne avsnitt bak. Boka 

skal vere ei lærebok, men også eigne seg til sjølvstudium. Ho er ei arbeidsbok 

som det kan gjerast eigne notatar i. Vår tanke er at det skal vere ei 

«livsløpsbok» som elevane får med seg heim når dei er ferdige og som 

dei kan ha og bruke i heimen, både for seg sjølv og overfor seinare 

generasjonar.  Med slike målsettingar må det stillast høge krav til papirkvalitet 

og innbinding.  

Senjamållaget har eige utstyr for manuell bokbinding, men vi er avhengige av 

leigekopiering for å innhaldet på plass. Hittil har både kopiering og innbinding 

skjedd ved dugnadsarbeid.  Resultatet er av godt brukbar kvalitet, men 

produksjonsmåten er sein og eignar seg dårlig for å køyre store seriar. Og – ikkje 

minst, kostnaden er rundt 200 kr per bok. På eit trykkeri vil ein, når ein nærmar 

seg høgare tresifra tal, komme ned på halvparten av det.  

Vi satsar derfor på å marknadsføre prosjektet i heile SM-geografien for å få 

stykkprisen så låg som råd er. Viss vi treff marknaden, skal vi også klare å kurse 

lærarane innanfor same kostnadstaket. Då stillar vi med lærar mens skoleeigar 

sørgjer for hus, undervisningsmateriell og lærelystne elevar (lærarar). SML er 

medlem av Studieforbundet Kultur og Tradisjon og får litt statsstøtte for å 

administrere kurs og seminar. 

Vi har også på gang eit opplegg for å få ein sponsor til å ta kostnadene ved 

produksjon av læreboka 1.året. Går det bra, så får alle skolane bøkene gratis då. 

Frå neste år og vidare må dei rekne med å betale 100 kr/stk. 

Men uansett så må vi ha tak i elevtal, og vi må vite kor mange bøker 

kommunane vil ha. Vi bed derfor om at kommunen opplyser kor store årskull dei 

har i 9. klasse hausten 2019 og kor mange lærarar dei vil skal kursast i løpet av 

skoleåret. Ein kommune er alt i gang. 

Dyrøy kommune har hausten 2019  

           elevar i 9. årskull1 

                                                           
1 Der fleire årskull har undervisning i lag, kan elevtalet også på  lågare steg takast med. 

Viss kommunen ønskjer å få med seg også elevane i 10. kl 2019/2020, så gjer det, men 

markér då på innmeldinga ovanfor, så vi ikkje mister oversikten. 
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           + for lærarar som underviser i årskullet 

 

Kommunen skal då ha (talet på bøker): 

1. Viss gratis bok 2019  stk med sponsor 

2. Viss bokpris 100 kr   stk utan sponsor, men samla bestilling 

3. Viss bokpris 200 kr  stk heimegjorte, manuelt innbundne 

Vi håpar å få tilbakemelding på tala så snart at vi kan gå vidare med prosjektet 

til lågast mulig kostnad og at bøkene kan vere greie ved skolestart hausten 

2019. Der/når det er greitt, kan lærarane få innføringskurset våren 2019, slik at 

dei er operative ved skolestart. I heldig fall kan det bli litt kurskø neste skoleår. 

Våren 2018 fekk alle skoleeigarane i dei aktuelle kommunane tilsendt ei proto-

utgåve av det som skulle bli «Språklæra». Det er gjort ein del endringar sidan 

då, men i hovudsak må det tilsendte eksemplaret kunne tene som grunnlag for 

kommunen si avgjerd om dei vil ha boka og kva pris kommunen er villig til å 

betale første året.  

Bøkene kan vi skaffe i alle fall, men paradoksalt nok: jo færre som tingar, jo 

lengre tid vil det ta, og jo dyrare blir bøkene.  

Vil du vere med, så heng på.           

For å få gode løysningar m.o.t. bokprosjektet, så må vi, med eller utan ein snill 

sponsor for 2019, ha tid til å snu oss. Vi må velje produksjonsmåte, og vi må, i 

heldig fall, ha eit teknisk samarbeid med trykkeriet. Det vil seie at vi må ha tatt 

ei avgjerd om trykking eller ikkje i løpet av april månad. 

Vi ber om forståing for det og om at kommunen gir tilbakemelding om kva han 

bestemmer seg for så snart som mulig. 

     Senja, mars 2019      

     Med helsing 

     Steinar Nymo 
     Styreleiar i Senjamållaget 

4 vedlegg: 

 Vedtekter  

 Årsmelding og rekneskap for 2018 

 Revisjonsrapport 

 Budsjett og Handlingsplan for 2019 
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