
 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 
Dato: 05.06.2019 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
 
 
Ved behandling av sak Dyrøy vannverk vil det bli gjort en gjennomgang av vannverkets oppbygging og 
sikkerhetsanordninger. Tilstede vil ansvarlig utførende entreprenør (Nordhaug Maskin AS) og ansvarlig 
prosjekterende (Sweco Norge AS) være. 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
Saksnr 

PS 49/19 Godkjenning av møteprotokoll FS 09.05.19 
og 21.05.19 

 2018/51 

PS 50/19 Referatsaker   

RS 28/19 Kvartalsrapportering 4.kvt og  
halvårsrapport. Barnevern 

 2017/1137 

RS 29/19 Økonomirapport pr. 22.05.19, Dyrøy og 
Sørreisa barneverntjenesten. 

 2017/1137 

RS 30/19 Svar - Høring KSU 1/18 oppgavefordeling 
mellom UNN og kommunene 

 2017/1385 

RS 31/19 Orientering om kommuneproposisjonen for 
2020 og revidert nasjonalbudsjett 2019 

 2019/403 

RS 32/19 OPPFØLGING AV FYLKESTINGETS 
VEDTAK I SAK 30/19 «TROMS KRAFT 
AS - STORTINGETS VEDTAK OM 
SAMMENSLÅING AV TROMS OG 
FINNMARK FYLK 

 2019/372 

RS 33/19 Rådmannen orienterer   

RS 34/19 Orientering næringssaker   

PS 51/19 Kommunekomité TV-aksjonen 2019  2019/350 

PS 52/19 Diverse tilskudd - formannskapets post  2018/44 

PS 53/19 Hogne Skog- og Beiterydding - Søknad om 
tilskudd 

 2019/424 

PS 54/19 Jøran Torsteinsen - Søknad om tilskudd  2018/1158 

PS 55/19 Dyrøy Energi AS - Kjøp av aksjer - Senja 
Avfall 

 2019/431 

PS 56/19 Dyrøy Utleiebygg - Oppnevnelse av 
styremedlemmer 2019 

 2019/401 

PS 57/19 Revidert samarbeidsavtale NAV-kontor  2017/1139 

PS 58/19 Veivalg for legetjenesten  2017/1100 

PS 59/19 Vannverksutbyggingen i Dyrøy - 
statusvurdering 

 2017/1346 

PS 60/19 Tertialrapport 1 - 2019   

PS 61/19 Årsregnskap og Årsrapport 2018  2018/1131 

PS 62/19 Oppløsning av interkommunalt samarbeid - 
Midt-Troms arbeidsgiverkontroll (MTAK) 

 2018/500 

PS 63/19 Søknad Startlån X 2019/442 
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ordfører/utvalgsleder 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/51 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 29.05.2019 

 

 
Saksframlegg 

Godkjenning av møteprotokoll FS 09.05.19 og 21.05.19 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 49/19 05.06.2019 
   

 

 

Rådmannens innstilling: 
Møteprotokollen av 09.05.19 og 21.05.19 godkjennes.  

Kort sammendrag 
Møteprotokollen fra møte i formannskapet 9. og 21.mai 2019 er tilgjengelig elektronisk på 
kommunens nettside: 
 
https://www.dyroy.kommune.no/getfile.php/4460231.296.smqljwbptklmjk/FS_Protokoll_19050
9.pdf 
 
http://compa.docpub.com/getfile.php/4475536.296.nalpkwktzmkijw/FS_Protokoll_190521.pdf 

Saksutredning 
 

Administrasjonens vurdering 
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PS 50/19 Referatsaker



Kvartalsrapportering 4.kvt 2018 og andre halvåret 2018 Sørreisa/Dyrøy, 
Barneverntjeneste 
 
 
Dato Meldinger siste 

halvår  
Fristoversittelser, 
gjennomgang 

Henlagte meldinger 

 Tall Tall % Tall % 
30.06.16’  25/18 1/2 4/11 (%) - - 
31.12.16’ 22/12 1/0 4,5/0(%) - - 
30.06.17’  20/1 0/0 0/0 (%) - - 
31.12.17‘ 18/5 1/0 5,5/0 (%) - - 
1.kvt 18’ 19/4 0/0 0/0 (%) - - 
1.halvår 18’ 27/5 0/0 0/0 (%) 3/2 11/40 (%) 
2.kvt 18’ 8/1 0/0 0/0 (%) 3/0 37/0 (%) 
3.kvt 18’ 9/2 1/0 11/0 (%) 4/0 44/0 (%) 
4.kvt.18’ 16/1 0/0 0/0 (%) 4/0 25/0 (%) 
2.halvår 18’ 22/3 1/0 4/0(%) 8/0 36/0(%) 

 
 
Undersøkelser 
Dato Nye 

undersøkelser  
Avsluttet undersøkelse  Konklusjon på undersøkelse 

 Tall Fristoversittelse 
undersøkelser 

Totalt Over 
3.mnd.  

Over 
6.mnd. * 

Henlagt Tiltak Oversendt 
Nemnda.  

         
30.06.16’  18/10  1/1       
31.12.16’ 21/8  15/7       
30.06.17’ 19/1  11/1       
31.12.17’  18/5  2/0       
1.kvt 18’  18/1  0/1       
1.halvår18’ 24/3 1/1 28/3 0/0 1/0 19/2 8/1 1/0 
2.kvt 18’ 8/2 1/0 - 0/0 1/0 6/1 2/1 0/0 
3.kvt 18’ 3/2 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
4.kvt 18’ 11/1 0/0 - 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 
2.halvår18’ 14/3 0/0 - 0/1 2/0 6/2 5/2 0/0 

*Omfatter undersøkelser hvor det er sendt søknad om å utvide undersøkelsesfristen (over 3. 
mnd) jf. bvl § 6-9, til fylkesmannen. 
 
Tiltaksplan 
Dato Antall 

barn i 
hjelpetiltak  

Antall barn uten 
tiltaksplan 

Mangler evaluering av 
tiltaksplan 

  Tall % Tall % 
2.halvår 2017 18/9 4/0 22/0 (%) 12/6  

 
66/66 (%) 

1.halvår 2018 19/10 1/1 5/10 (%) 8/4 42/40 (%) 

2.kvt.18’ 19/12 0/0 
 

0/0 (%) 1/1 
 

5/8 (%) 

3.kvt. 18’ 19/12 0/0 0/0 (%) 1/1 5/8 (%) 
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4.kvt.18’ 20/10 0/0 0/0 (%) 0/0 0/0 (%) 
2.halvår 18’ 18/11 0/0 0/0 1/0 5/0(%) 

 
 

      

Barn under 
omsorg 
Dato  

Antall barn 
under omsorg  

Har 
omsorgsplan  

Har tilsynsfører  

31.12.15’  11/0  11/0  9/0  
31.12.16’ 10/1  10/1  7/1  
31.12.17’  9/3  9/3  9/3  
1.kvt 18’  10/3  10/3  8/3  

(2 barn i institusjon. Disse skal ikke ha tilsynsfører) 
2.kvt 18’ 10/3 10/3 8/3 

(2 barn i institusjon. Disse skal ikke ha tilsynsfører) 
3.kvt 18’ 10/3 10/3 8/3 

(2 barn i institusjon. Disse skal ikke ha tilsynsfører) 
4.kvt 18’ 7/3 7/3 7/3 
2.halvår 18’ 7/3 7/3 7/3 

 
Barn under omsorg, plassert i fosterhjem. (Barn som Dyrøy eller Sørreisa har omsorgen 
for.) 
Dato Antall barn i 

fosterhjem.  
Mangler 
omsorgsplan. 

Manglende 
tilsynsbesøk fra 
b.v.tjenesten. 

Manglende 
tilsynsbesøk fra 
tilsynsfører. * 

 Tall Tall % Tall % Tall % 
1.halvår 18 8/3  0/0 0/0 0/0 0/0  3/0 37/0 (%) 

2.kvt 18’ 8/3  
 

0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 12/0 (%) 

3.kvt. 18’ 8/3  
 

0/0 0/0 1/0 12/0 (%) 1/1 12/33 (%) 

4.kvt. 18’ 7/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 (%) 
2.halvår 18’ 7/3 0/0 0/0 1/0 14/0 (%) 1/0 14/0(%) 

 
*Omfatter både barn som mangler tilsynsfører, og barn hvor tilsynsfører ikke har gjennomført tilsyn i 
tråd med avtalen. 
 
Barn på tilsyn.  (Plassert av andre kommuner i Dyrøy eller Sørreisa) 

Dato Antall barn 
under tilsyn.  

Manglende tilsynsbesøk fra tilsynsfører.  
 

 Tall Tall % 
1.halvår 18’ 13/10 

 
5/3  37/30 (%) 

2.kvt 18’ 13/8 2/3  15/37 (%) 

3.kvt 18’ 13/8 3/3 (Nye barn ble plassert i juni/august) 23/37 (%) 

4.kvt. 18’ 9/6 2/2  22/33 (%) 

2.halvår 18’ 9/6 3/2 33/33 (%) 

7



*Omfatter både barn som mangler tilsynsfører, og barn hvor tilsynsfører ikke har gjennomført tilsyn i 
tråd med avtalen. 
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Sørreisa kommune 
 
 
 
 

ØKONOMIRAPPORT  Avdeling; Dyrøy og Sørreisa 
barneverntjenesten. 

 Ansvar: 360.  
  
 Gjelder for:  
 Jan.– mai 2019  
   

Drifta i perioden i forhold til vedtatte forutsetninger, planer og budsjett 
Fra 01.01.19, var interkommunal bakvaktsordning i barneverntjenesten på plass. Utover dette 
er det ikke noe spesielt å bemerke ifht drift av tjenesten.  
 
Sykefravær: %, utvikling, beskrivelse, igangsatte tiltak. 
 
Ansvar 360 barneverntjenesten; 17,9 % i første kvartal. 
 
Aktuelle tiltak for å få redusert sykefraværet i barneverntjenesten er iverksatt, noe som vil gi 
resultat når statistikk for april og mai foreligger.  
 
Økonomi: Prognose i kr, avviksforklaring 
      

  
Regnskap pr  
04.04.2019 

Regulert 
budsjett 

Prosent 
forbruk 

Avvik / 
Restbudsjett 

Avviks- 
prognose 

Utgift 1 392 134 4 277 091 32,25% 2 884 957 0 
- Inntekt -475 862 -2 454 134 19,39% -1 978 272 0 
= Netto 916 272 1 822 957 50,26% 906  685 0 
(inntekt skrives inn med minus foran)   
Tallene hentes fra Visma Enterprise: Økonomi->Rapportering->Felles->Driftsregnskap 2019->enhet  

 
Styrkningsmidlene fra Fylkesmannen er innvilget også for 2019, men ikke overført til 
kommunen.  
 
Det forventes at regnskapet på drift av barneverntjenesten ved årets slutt skal være i balanse. 
   
Tiltak for å oppnå balanse. a) tiltak som enheten kan bestemme. b) tiltak som må vedtas 
av politikerne. Plan for gjennomføring 

Konsekvenser av tiltakene: 

Eventuell budsjettregulering legges ved, se mal budsjettreguleringer. 
 
 
Dato: 22.05.19 

 
Navn:  Helene Aspevoll 
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Lenvik kommune
HELSE- OG REHABILITERINGSTJENESTEN LEGETJENESTEN

Leif Eirik Nohr

Universitetssykehuset Nord Norge
9038 Tromsø ?  DYRØY KOMMUNE

-7  MAI 2019

S.beh.: Saksnr.:

Kopi: §:

Deres ref.: Vår ref.: 19/1354  — 8439/19  -  G21 Dato: 30.04.2019

Svar -Høring KSU 1/18 oppgavefordeling mellom UNN og
kommunene

Viser til høringsbrev datert 4.4.2019. Kommuneoverlegetjenesten svarer på vegne av
kommunene Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy. Høringssvaret er basert
på gjennomgang av forslaget og innspill fra overnevnte kommuner.

Mandatet til KSU 1/18 er utfordrende og viktig. De siste årene har det vært en stor
oppgaveoverføring mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, der
kommunene opplever å få ansvar for mer komplekse og krevende oppgaver enn tidligere.
Oppgaveoverføringen har vært politisk ønsket gjennom Samhandlingsreformen, en delvis
gjennomført retningsreform med få økonomiske virkemidler for å understøtte ønsket om
flere og mer avanserte helsetjenester  i  kommunene.
Overføring av oppgaver har ikke alltid vært preget av planlegging og felles avtaler mellom
partene, slik at en regulering av oppgaveoverføring mellom nivåene både er nødvendig og
ønskelig.

KSU 1/18 har etter vår vurdering laget et godt forslag til system for å ivareta ulike hensyn
når oppgaveoverføring vurderes.
Vi har noen kommentarer og innvendinger til de ulike vedleggene som kommer punktvist
unden

Saks an foro aveoverførin  :

Her mangler vi et 9. punkt for hvordan partene skal sikre at både rutinene for
oppgaveoverføring og ikke minst avtalte oppgaveoverføringer blir gjort kjent og effektuert i
egen organisasjon. Dette gjelder både for kommunene og UNN, da ingen av partene
fremstår spesielt homogene eller flinke til å sørge for informasjonsflyt, kommunikasjon og
implementering i egne organisasjoner. Vi mener dette er et lederansvar og en betydelig
utfordring som bør adresseres.

Lenvik kommune Telefon +47 77 87 10 OO Org.nr: 939 807 314
Postboks 600 Faks: +47 77 87 14 11 www.ienvikkommuneno BÅa/VEBY N

9306 Finnsnes Besøk: Helsesenterveien 32 postmottak@lenvik.kommune.no
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Vurderin av kriterier:

Ad punkt 1). Begrepet merverdi er noe uklart og lite selvforklarende. Hensikten med en
oppgaveoverføring er at den skal være nyttig og hensiktsmessig ut fra en
helhetsvurdering. Aller helst for alle involverte, men uansett med en særlig vekting av
pasient- og brukerinteresse.

Ad punkt 4). Oppgaveoverføring skal være konsensusbasert, jamførformulering i  «forslag
til endringer av overordnet samarbeidsavtale» under punkt 1.3. kulepunkt 4; «Endringen
skal være basert på enighet mellom partene».
Dette punktet er utfordrende, da partene vil ha ulike faglige, økonomiske og
organisatoriske interesser som tidvis vil gjøre enighet og konsensus vanskelig. Videre kan
problemstillinger av vesentlig betydning etter vår vurdering heller ikke avgjøres  i 080,
jamfør §  4  i vedtekt for OSO.

På den ene siden gjør krav til konsensus beslutninger om oppgaveoverføringer mer
krevende, på den andre siden sikrer KSU—forslaget begge parters autonomi og ivaretar
formuleringen i OSO-vedtektene om at saker av vesentlig konsekvens avgjøres i den
enkelte kommune og iforetak. Vi mener det er riktig at oppgaveoverføring skal baseres på
enighet mellom partene.

Ad punkt 5). «Endringer bør kunne implementeres i alle kommuner». Vi tror også dette
vilkåret er fornuftig, da kommunene har ulik størrelse og evne til å overta oppgaver.
Formuleringene her sikrer at det en avtaler overført, er «minste felles multiplum», dvs. noe
alle kommunene bør forventes å kunne gjøre. Da slipper de minste kommunene å få
forventinger om å overta oppgaver de ikke har mulighet til, ut fra en argumentasjon om at
andre, større kommuner har overtatt denne type oppgaver.

Ansvar for enkeltoppgaver tilknyttet enkeltpasienter som går utover de avtalte
forventingene til kommunen, bør avtales mellom foretak og enkeltkommune.

For øvrig er det vår opplevelse at endringer i oppgavefordeling også bør kunne
implementeres i alle UNN-sykehusene, med samme argumentasjon som over. UNN sine
sykehus er ikke heller en homogen gruppe. Poenget er tatt med iforslag til overordnet
samarbeidsavtale og bør formuleres inn også her i punkt 5.

Forsla til endrin er av overordnetsamarbeidsavtale:

Ad 1.6. Samarbeidsutvalg for oppgaveoverføring.
Mandatet til KSU 1/18 er å avklare rammer mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste
og spesialisthelsetjenesten. Det vil si at mandatet går langt ut over oppgaveoverføring
mellom spesialisthelsetjeneste og fastlegetjenesten, men altså gjelder hele helse- og
omsorgstjenesten. Dermed er det viktig at utvalgene som skal vurdere henvendelsene er
representert også ved de deler av tjenesten som berøres av oppgaveoverføringene.
Svært ofte vil dette være hjemmetjeneste eller kommunale helseinstitusjoner.

Vi mener derfor at det utvalget som skal vurdere, utrede og behandle forslag må
representere de mest berørte partene i aktuelt endringsforslag. Hjemmetjeneste og
sykehjem er store organisasjoner, som åpenbart må være representert i
oppgaveoverføringer som berører dem.

Side  2  av  4
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Gitt at dette tas inn i forslaget mener vi forslag 1 er fornuftig. Forslag 2 ervi faktisk  litt
usikker på hvem er.

Ad 1.7. Evaluering.
Vi mener at evaluering forutsetter et velfungerende meldingssystem for uønskede
hendelser og antar  at oppgaveoverføring som ikke følger forslaget til KSU 1/18 er tenkt
meldt inn med samme meldingssystem som  i  det øvrige avtaleverket. Dette ønsker vi blir
enda tydeligere presisert.

Som tidligere nevnt er vi noe usikker på både kommunene og spesialisthelsetjenesten sin
evne til å informere og implementere  i  egen organisasjon. Både lederansvaret for
gjennomføring og meldingssystem for avvik fra avtalen bør tydeliggjøres, for å sikre at
partene faktisk følger det vi blir enige om.

Andre innsgill:

Panene har allerede et eksisterende og fungerende fastlegeråd/fagråd der
spesialisthelsetjeneste og fastlegetjeneste møtes for «å behandle alle saker hvor UNN
ønsker å flytte oppgaver fra sykehuset til fastlegene eller hvor UNN ønsker å
implementere nye rutiner, samt saker hvor fastlegene har innvendinger mot eller forslag til
rutiner og tilbud  i  UNN. Dersom det er uenighet mellom fagrådet og UNN, bringes saken
inn for OSO.»
Det er etter vår mening behov for en avklaring/presisering av hva fastlegerådets rolle vil
være videre og om det er tenkt en oppgavedeling mellom Samarbeidsutvalg for
oppgaveoverføring og Fastlegerådet.

Med hilsen

Aslak Hovda Lien
Kommuneoverlege

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke  signatur

Kopi til:
Sørreisa Kommune, Storveien 20, 9310 SØRREISA
Kathrine Kristoffersen, Kommuneoverlege, Avdeling for helse og omsorg, Tromsø
kommune TROMSØ
Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 BRØSTADBOTN
Torsken Kommune, Kommunehuset, 9380 GRYLLEFJORD
Berg Kommune, Ingrid Bjerkås-veien 23,  9385  SKALAND

Side  3  av  4
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Tranøy Kommune, Vangsvikveien 298, 9304 VANGSVIK

Side  4  av  4
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Til:

leif  eirik  nohr

Kopi  til:

Sørreisa Kommune

Storveien 20

9310 SØRREISA

Kathrine Kristoffersen
Kommuneoverlege, Avdeling for helse og omsorg
Tromsø kommune

_  & TROMSØ

& Dyrøy kommune
Dyrøytunet 1

9311 BRØSTADBOTN

T7979

Torsken Kommune

Kommunehuset

9380 GRYLLEFJORD

Berg Kommune

Ingrid Bjerkås—veien 23
9385 SKALAND

* Tranøy Kömmune
Vanqsvikveien 298
9304 VANGSVIK

5431426451b8‘l5c80-6b58-4905-b7d6<CfOZeb7da7c917
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Avsender: Lenvik kommune
Pb 602
9306 Finnsnes
NO

“IllIllIlIIllllIlllllllllllllllllilllll
43 2782225—5  —

Dyrøy kommune
D røytunet1
9311 BRØSTADBOTN
NO

Svar  -  Høring  KSU 1/18 oppgavefordeling mellom UNN og

På  neste side følger et brev fra Lenvik kommune som du må lese.

WDYRØY KOMMUNE

-  7  MAI 2019

S.beh.: Saksnr.:

Kopi: §j

kommunene
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Statens Hus 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  15. 05.2019  2019/7024 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Marianne Winther Riise, 77642042 
  
 
 
  

Alle kommunene i Troms og Finnmark 
 

  
 

Orientering om kommuneproposisjonen for 2020 og revidert 
nasjonalbudsjett 2019 

 
 
Fylkesmannen viser til Prop. 113 S (2018-2019) Kommuneproposisjonen 2020, lagt frem 14. mai 
2019.  
 
Vi ønsker med dette å gi en kortfattet oversikt over de viktigste momentene i det økonomiske 
opplegget for kommunene for 2019 og 2020.  
 
 
Sammendrag 
 
Regjeringen legger i 2020 opp til en vekst i frie inntekter i kommunesektoren på mellom 1,0 
og 2,0 mrd. kr., dette utgjør en realvekst på ca. 0,3 - 0,5 %. Veksten er noe svakere enn 
foregående år, og må sees i sammenheng med at anslåtte demografi- og pensjonskostnader 
er betydelig lavere enn tidligere år.  
 
I revidert nasjonalbudsjett for 2019 oppjusteres skatteinntektene med 1,5 mrd. kr., mens det 
anslås en økt kostnadsvekst på 1 mrd. kr. Samlet sett innebærer dette en styrking av 
handlingsrommet for kommunesektoren i 2019 på ca. en halv milliard kroner.  
 
Antallet kommuner i ROBEK i landet er historisk lavt, og vil trolig gå ned til 10 kommuner i 
løpet av 2019. I Troms er kun Torsken i ROBEK, og kommunen vil meldes ut i forbindelse med 
sammenslåingen til nye Senja kommune 01.01.2020. I Finnmark vil Karasjok kommune meldes 
inn etter kommunestyrets vedtak av regnskapet for 2018. 
 
Økonomiske virkemidler for kommuner som ønsker å slå seg sammen videreføres. 
Fylkesmannen vil ha en viktig rolle med å utfordre kommunene om behovet for 
strukturendringer og stimulere til diskusjoner om kommunesammenslåing, der det lokalt 
ligger til rette for dette. 
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  Side: 2/10 

1. Revidert nasjonalbudsjett 2019 
  
Hittil i år har den registrerte skatteinngangen vært god. Anslaget på kommunesektorens 
skatteinntekter i 2019 er derfor oppjustert med 1,5 mrd. kr. (om lag 1,35 mrd. av dette gjelder 
kommunene). 
  
Samtidig ser det ut til at kostnadsveksten i kommunesektoren blir noe sterkere enn anslått i 
statsbudsjettet 2019. Dette skyldes sterkere prisvekst på varer og tjenester. Kostnadsdeflatoren for 
kommunesektoren er satt opp fra 2,8 til 3,0 %, som tilsvarer økte kostnader på om lag 1 mrd. kr. for 
sektoren. 
 

 Statsbudsjettet 2019 RNB 2019 
Deflator 2,8 % 3,0 % 
Herav lønnsvekst (2/3) 3,2 % 3,2 % 

 
 
Samlet sett innebærer endringer i skatteinngang og kostnadsvekst en styrking av handlingsrommet 
for kommunesektoren i 2019 på om lag 0,5 mrd. kr.  
 
Veksten i 2020 bygger på det oppjusterte inntektsnivået i 2019. 
 
Etter dette anslås realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2019 til 0,4 mrd. kr., 
som er 0,2 mrd. kr. høyere enn anslått i saldert budsjett. Det anslås en reell nedgang i de frie 
inntektene på 1,8 mrd. kr. Nedgangen i frie inntekter må ses i sammenheng med at de ekstra 
skatteinntektene i 2018 i hovedsak ikke videreføres. Som følge av økte skatteinntekter i 2018 går 
kommunesektoren inn i 2019 med et høyt inntektsnivå.  
 
Tabell 3.1 viser kommunesektorens frie inntekter i 2018 og anslag for 2019 i nominelle priser. Frie 
inntekter er summen av skatteinntekter og rammetilskudd. Inntektene i 2018 er korrigert for 
oppgaveendringer og innlemming av øremerkede tilskudd med videre, slik at inntektsnivået i 2018 
og 2019 er sammenliknbart. 
 

 
 
 
Kompensasjon for eiendomsskatt på maskiner 
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Stortinget har bedt regjeringen kompensere kommunene for avviklingen av eiendomsskatt på 
maskiner med inntil 500 mill. kr. over en sjuårsperiode. I statsbudsjettet for 2019 er det bevilget 71 
mill. kr. til dette. Det tilsvarer 1/7 av 500 mill. kr. 
  
Departementet anslår at kommunene vil miste om lag 730 mill. kr. av inntektene årlig som følge av 
lovendringen. Anslaget er basert på tall kommunene har rapportert inn. 
  
Samlet kompensasjon skal trappes opp til 500 mill. kr. i løpet av 7 år. Det gir kommunene samlet en 
rimelig kompensasjon for inntektsbortfallet (2/3), og god tid til å tilpasse seg endringene. Ordningen 
er innrettet slik at de kommunene som har størst reduksjon i inntekter prioriteres, og vil få 
kompensert en stor andel av nedgangen. 
  
Kommunene får full kompensasjon ut over en egenandel per innbygger. Egenandelen er lik for alle 
berørte kommuner. Egenandelen er foreløpig beregnet til om lag 16 kr. per innbygger i 2019. Dette 
beløpet er ventet å stige til om lag 110–120 kr. per innbygger etter 7 år. Vi mangler tall for noen 
kommuner, så disse beløpene kan endre seg noe når vi har mottatt rapporteringen fra de siste 
kommunene. 
  
Kompensasjonen for 2019 vil bli utbetalt etter at Stortinget har behandlet revidert nasjonalbudsjett. 
 
Kompensasjon for endringer i AAP-ordningen 
Regelverket for arbeidsavklaringspenger ble endret fra 1. januar 2018. I lovproposisjonen ble det lagt 
til grunn at større merutgifter for kommunene skulle kompenseres. KOSTRA-tall fra 2018 viser at 
endringen har ført til at kommunenes utgifter til sosialhjelp har økt med 90 mill. kr. I revidert 
nasjonalbudsjett foreslås det at dette kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 90 
mill. kr. 
  
Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser 
På grunn av stor søknadsinngang til investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser foreslås å 
øke bevilgningen i 2019 med 78,4 mill. kr., tilsvarende om lag 900 heldøgns omsorgsplasser i 2019. 
Tilsagnsrammen i 2019 foreslås økt med 1 567, 6 mill. kr. Dette kommer i tillegg til midlene til om lag 
1 500 plasser i 2019 som allerede ligger i budsjettet.  
 
Tilskudd til lokalkjøkken 
Det foreslås opprette et investeringstilskudd til lokalkjøkken på sykehjem og i omsorgsboliger fra 1. 
oktober 2019. Det foreslås en tilsagnsramme på 12,5 mill. kr. og bevilgning på 625 000 kr. over kap. 
761, post 63 til første års utbetaling i 2019. Ordningen gjelder tilskudd til etablering eller 
gjenetablering av lokale kjøkkenløsninger med eget produksjonskjøkken ved eksisterende sykehjem 
og omsorgsboliger for personer med heldøgns tjenestetilbud. Tilskuddet skal forvaltes av 
Husbanken.   
 
Bostøtte barnefamilier 
Bostøtten for barnefamilier og andre store husstander økes med 66 mill. kr. i 2019.  Videre økes 
tilskuddet til etablering med 117,5 mill. kr. i 2019. Dette vil bidra til å hjelpe flere barnefamilier fra 
leie til eie av bolig. Ordningene administreres av Husbanken. 
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2. Det økonomiske opplegget for 2020 

Det legges opp til en vekst i frie inntekter på mellom 1,0 og 2,0 mrd. kr. i kommunesektoren. Dette 
tilsvarer en realvekst i frie inntekter på mellom 0,3 - 0,5 %. Veksten som foreslås er noe svakere enn 
de foregående årene, og må sees i sammenheng med at demografi- og pensjonskostnadene 
betydelig lavere enn de har vært tidligere år.  
 
Kommunesektorens merutgifter til demografi er anslått å øke med 1,3 mill. kr. i 2020, hvorav 0,9 
mill. kr. vil belaste kommunesektorens frie inntekter. Kommunene vil ha merutgifter til demografi på 
1,3 mrd. kr. mens fylkeskommunene vil ha en nedgang i sine demografikostnader, anslått til 400 mill. 
kr. 
  
Regjeringen legger opp til at kommunene får hele den foreslåtte veksten på mellom 1,0-2,0 mrd. kr. i 
frie inntekter i 2020 i kommunesektoren.  
 
Kommunesektorens økonomiske handlingsrom må også ses i sammenheng med 
pensjonskostnadene. 
 
Inntektsveksten for 2020 som varsles i denne proposisjonen er regnet fra anslått inntektsnivå i 2019 
i revidert nasjonalbudsjett. Dersom anslaget for nivået på kommunesektorens inntekter i 2019 
endres når statsbudsjettet legges fram i oktober, vil inntektsveksten for 2020 som nå varsles kunne 
bli endret. 
 
Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter er anslått til mellom 0,2-1,5 mrd. kr. Dette 
tilsvarer en vekst på mellom 0 - 0,3 %. 
 
Den foreslåtte inntektsveksten legger til rette for noe styrking av det kommunale tjenestetilbudet. 
I tillegg vil en mer effektiv ressursbruk i kommunesektoren kunne øke handlingsrommet.  
 
Regjeringen viser til at en effektivisering i sektoren på 0,5 % tilsvarer 1,3 mrd. kr. i frigjorte midler 
som kan brukes til å styrke tjenestene i 2019. 
 
Pensjonskostnader 
KMD anslår en negativ vekst i kommunesektorens samlede pensjonskostnader i størrelsesorden 450 
mill. kr. i 2020, utover det som dekkes av den kommunale deflatoren. Anslaget er beheftet med 
betydelig usikkerhet. Departementet vil opplyse nærmere om de økonomiske forutsetningene for 
beregning av pensjonskostnadene i rundskriv til alle kommuner og fylkeskommuner. 
 
Lavt rentenivå har over tid bidratt til veksten i pensjonspremier og pensjonskostnader. 
Kommunesektoren har samtidig betydelig gjeld, og har dermed også fordeler av det lave 
rentenivået. Departementet vil understreke at kommuner og fylkeskommuner har et selvstendig 
ansvar for pensjon, som er en del av lønns- og avtalevilkårene i kommunesektoren. 
 
Skatteinntekter 
På vanlig måte legges det opp til at de kommunale og fylkeskommunale skattørene for 2020 
fastsettes ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020. Det legges opp til at skattøren fastsettes på 
grunnlag av målsettingen om at skatteinntektene skal utgjøre 40 % av kommunenes samlede 
inntekter. 
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3. Skjønnstilskudd 

Det er i proposisjonen foreslått en samlet skjønnsrammen for 2020 på 1 434 mill. kr. Av denne 
rammen fordeles 1 084 mill. kr. til kommunene, og 350 mill. kr. til fylkeskommunene. Den samlede 
skjønnsrammen er justert ned med 185 mill. kr. fra 2019.  
  
Basisrammen til kommunene på 0,950 mrd. kr. reduseres med 50 mill. kr. fra 2019 som overføres til 
innbyggertilskuddet.  
 
Det er fortsatt store forskjeller i størrelsen på skjønnsrammen mellom de ulike 
fylkesmannsembetene, og det tas sikte på en ytterligere utjevning i 2020. Det er derfor grunn til å tro 
at fylkesrammen til Troms og Finnmark vil reduseres ytterligere.  Troms og Finnmark har i 2019 en 
basisramme i pr. innbygger på kr. 542, dette er godt over landsgjennomsnittet på kr. 189. 
 
Fylkesmannen vil få den fylkesvise fordelingen av basisskjønnsmidler for 2020 etter behandlingen av 
kommuneproposisjonen i Stortinget. 
 
Fylkesmannen arbeider med utforming av en ny, felles fordelingsmodell for basisskjønn i Troms og 
Finnmark. Departementet har signalisert at de ønsker at Fylkesmannen skal bruke større grad av 
skjønn, og mindre grad av kriteriebaserte systemer, ved fordeling av basisskjønn. 
 
Retningslinjer for skjønnstildeling 2020, og fordelingen pr. kommune, vil bli offentliggjort i 
forbindelse med framleggelse av statsbudsjettet for 2020 (høsten 2019).  
 
Fylkesmannen skal innenfor basisrammen i 2020 vurdere behovet for å tildele skjønnsmidler til 
kommuner som slår seg sammen, og som får tap på grunn av utilsiktede virkninger av 
inntektssystemet. En kompensasjon for utilsiktede virkninger av en sammenslåing avgjøres og 
fastsettes av fylkesmannen, og finansieres innenfor det enkelte fylkesmannsembetes 
skjønnsramme. 
 
Til sammen 184 mill. kr. av det samlede skjønnstilskuddet holdes tilbake til departementets 
reservepott og prosjektskjønn.  
 
 

 

4. Kommunereform 

Rammer for kommuner som ønsker å slå seg sammen 
Stortinget har vedtatt at eventuelle kommunesammenslåinger i denne stortingsperioden skal 
baseres på frivillighet. Departementet legger dette til grunn for det videre arbeidet med 
kommunesammenslåinger.  
 
Dette medfører at det er opp til den enkelte kommune å sørge for en hensiktsmessig og 
framtidsrettet kommunestruktur. Fylkesmannen har, på bakgrunn av embetets kontakt med 
kommunene og gode kjennskap til de ulike kommunenes styrker og svakheter, en viktig rolle med å 
utfordre kommunene om behovet for strukturendringer og stimulere til diskusjoner om 
kommunesammenslåing, der det lokalt ligger til rette for dette. 
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Forutsigbarhet for eiendomsskatteinntekter 
Finansdepartementet har foreslått endringer i eigedomsskattelova § 13. Forslaget skal legge til rette 
for at sammenslåtte kommuner får mulighet til å harmonisere eiendomsskatten i den nye 
kommunen. Det foreslås at kommunene i en overgangsperiode på tre år, fra tidspunktet for 
iverksettelsen av kommunesammenslåingen, kan øke satsene med inntil 1 promilleenhet på bolig- 
og fritidseiendom, og 2 promilleenheter på næringseiendom med videre per år. I overgangsperioden 
vil de ulike delene av den nye kommunen kunne ha ulike satser for eiendomsskatt på samme type 
eiendom. Overgangsperioden skal brukes til å harmonisere eiendomsskatten i den nye kommunen. 
Forslaget gir kommuner som slår seg sammen forutsigbarhet for eiendomsskatteinntekter fra 
næringseiendom med videre og fører samtidig ikke til en brå økning i eiendomsskatten for bolig- og 
fritidseiendom fra et år til et annet. Finansdepartementet tar sikte på å fremme et eventuelt 
lovforslag i statsbudsjettet for 2020. Nye regler vil da kunne tre i kraft fra og med 
eiendomsskatteåret 2020. 
 
Virkemidler for kommuner som ønsker å slå seg sammen: 
 
Engangskostnader ved kommunesammenslåing 
Det framgår av inndelingsloven § 15 at staten skal gi delvis kompensasjon til kommunene for 
engangskostnader som er direkte knyttet til sammenslåingsprosessen. Dette gjøres gjennom et 
engangstilskudd ved kommunesammenslåingen. Kommuner som slår seg sammen vil få utbetalt et 
engangstilskudd, etter en standardisert modell basert på antall innbyggere og antall kommuner som 
inngår i sammenslåingen.  
 
Regionsentertilskudd 
Regionsentertilskuddet ble innført som et tilskudd i inntektssystemet fra og med 2017, og går 
til kommuner som slår seg sammen og utgjør et sterkere tyngdepunkt i sin region. For å 
opprettholde regionsentertilskuddet som et økonomisk virkemiddel ved nye sammenslåinger 
foreslår departementet at også kommuner som slår seg sammen framover vil kunne motta 
regionsentertilskudd, hvis kommunene oppfyller kravene i tilskuddet. 
 
Inndelingstilskudd 
Det framgår av inndelingsloven § 15 at kommunene i en overgangsperiode skal bli kompensert for 
bortfall av rammetilskudd som følge av sammenslåingen. Kommunene gis kompensasjon for tap av 
basistilskudd og netto reduksjon i distriktstilskudd som følge av sammenslåingen. Den nye 
kommunen mottar fullt inndelingstilskudd i femten år, før tilskuddet deretter trappes ned over fem 
år. Inndelingstilskuddet vil bli beregnet på gjeldende inntektssystem det året sammenslåingen trer i 
kraft. 
 
Støtte til utredning 
I arbeidet med kommunereformen er det etablert et bredt kunnskapsgrunnlag både lokalt, regionalt 
og nasjonalt om utfordringer og muligheter ved sammenslåinger. Samtidig kan det være et behov 
lokalt for å fornye og oppdatere kunnskapsgrunnlaget dersom det er ønskelig å sette spørsmålet 
om sammenslåing på dagsordenen i neste kommunestyreperiode. 
 
Departementet vil gi støtte til kommuner som vurderer sammenslåing. Departementet vil etablere 
en enkel og forutsigbar modell, hvor det gis 200 000 kr. i støtte dersom to kommuner ønsker å 
utrede sammenslåing. Dersom flere enn to kommuner ønsker å utrede sammenslåing, gis det 50 
000 kr. per kommune. Støtten kan kun tildeles én gang per kommune i en kommunestyreperiode. 
Tilskuddet dekkes innenfor prosjektskjønnet, kap. 571, post 64. Kriteriet for å få utbetalt støtten er at 
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beslutning om utredning er vedtatt politisk i de aktuelle kommunene, og at det foreligger en plan for 
videre oppfølging etter at utredningsarbeidet er ferdigstilt. 
 
Informasjon og folkehøring 
Inndelingsloven § 10 sier at kommunestyret bør innhente innbyggernes synspunkter på forslag til 
grenseendringer. Dette kan gjøres på ulike måter som folkeavstemning, opinionsundersøkelser, 
folkemøter med videre. Det vil fortsatt gis støtte på inntil 100 000 kr. til hver kommune som 
utarbeider informasjon og gjennomfører folkehøring om kommunesammenslåingen. For at 
departementet kan utbetale støtte, har kommunene ansvaret for å gi god informasjon til sine 
innbyggere i forkant av folkehøringene. Kommunene må lage et faktagrunnlag som innbyggerne 
kan ta stillling til i en høring. Forut for dette skal kommunestyret ha behandlet dette grunnlaget, 
og gjort et klart retningsvalg som de ber om å få innbyggernes synspunkter på. Støtten kan kun 
tildeles én gang per kommune i en kommunestyreperiode. Tilskuddet dekkes innenfor 
prosjektskjønnet, kap. 571, post 64. Dersom det er ønskelig lokalt er det mulig å søke om støtte til 
utredning og støtte til informasjon og folkehøring samtidig. 
 
 
 

5. Inntektssystemet 

I 2020 foreslås det ikke større endringer i inntektssystemet. 
 
Kostnadsnøkkelen for kommunene– vekting av gradert basiskriterium 
Fra og med 2020 slår 119 kommuner seg sammen til 47 nye kommuner, og antallet kommuner 
reduseres fra 422 til 356. Dette vil i seg selv gjøre at verdien av et fullt basistilskudd i 
utgiftsutjevningen øker for alle kommuner, selv om alle andre forhold holdes uendret. Dette er en 
konsekvens av at inntektssystemet fortsatt ikke er helt nøytralt ved sammenslåinger. At noen 
kommuner slår seg sammen påvirker ikke størrelsen på smådriftsulempene for øvrige kommuner, 
og det er derfor ikke rimelig at beløpet som utløses av basiskriteriet skal øke på grunn av dette. 
For å motvirke denne effekten justeres vektingen av gradert basiskriterium i kostnadsnøkkelen 
fra og med 2020. 
 
 
Prosjekt om toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester og rapportering av 
psykisk utviklingshemmede til inntektssystemet.  
Departementet har satt ut et prosjekt for å få mer kunnskap om mulige insentivvirkninger av disse 
to ordningene. I prosjektet skal det gjennomføres en analyse av om regelverk og utforming av disse 
ordningene påvirker omfanget av tjenester, innretningen av tjenestetilbudet, organiseringen av 
tjenestene og om det er eventuelle andre virkninger av ordningene. Det skal vurderes om det kan 
gjøres endringer i regelverk og utforming av ordningene, for å motvirke eventuelle uheldige 
virkninger, og som legger til rette for at kommunene kan gi tjenester av god kvalitet. 
 
Prosjektet skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2019. 
 
Distriktsindeksen og regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet 
Distriktsindeksen viser graden av distriktsutfordringer i kommunene, og den benyttes blant annet 
ved fordeling av distriktstilskuddene i inntektssystemet for kommunene. På oppdrag fra KMD foretar 
Asplan Viak nå en faglig gjennomgang av distriktsindeksen. Gjennomgangen skal være ferdig i løpet 
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av august 2019. Som omtalt i kommuneproposisjonen for 2019 legger departementet opp til å 
vurdere innretningen på de regionalpolitiske tilskuddene nærmere, primært med fokus på bruken av 
distriktsindeksen ved fordeling av distriktstilskuddene i inntektssystemet. 
 
I 2020 legger vi opp til å benytte den samme indeksen som i 2019 for å fordele de distriktspolitiske 
tilskuddene.  
 
 
Ordningen med regionsentertilskudd opprettholdes for nye kommunesammenslåinger 
For å opprettholde regionsentertilskuddet som et økonomisk virkemiddel ved nye sammenslåinger 
foreslår departementet at også kommuner som slår seg sammen framover vil kunne motta 
regionsentertilskudd, hvis kommunene oppfyller kravene i tilskuddet.  
 
Utilsiktede virkninger i inntektssystemet for kommuner som slår seg sammen 
 
Utgiftsutjevningen 
De aller fleste kriteriene i kostnadsnøkkelen er sammenslåingsnøytrale, og vil ikke påvirkes av en 
sammenslåing. For noen kriterier vil imidlertid ikke den nye kommunens verdi på kriteriet være 
lik summen av kommunene hver for seg, og den nye kommunens verdi må beregnes. Dette kan gi 
et negativt utslag i utgiftsutjevningen, sammenliknet med kommunene hver for seg. Kriterier som 
må beregnes for den nye kommunen, og som dermed ikke er sammenslåingsnøytrale, er 
bosettingskriteriene (nabokriteriet og sonekriteriet) og opphopningsindeksen. Etter departementets 
vurdering vil disse effektene trolig være relativt små. For kommuner som isolert sett får en nedgang i 
utgiftsutjevningen som følge av sammenslåingen, må kompensasjon for dette vurderes i det enkelte 
tilfelle. Eventuell kompensasjon avgjøres og fastsettes av fylkesmannen, og finansieres innenfor det 
enkelte fylkesmannsembetes skjønnsramme. 
 
Veksttilskuddet 
Hvis to kommuner slår seg sammen, og den ene har veksttilskudd året før sammenslåingen, vil ikke 
nødvendigvis den nye kommunen motta veksttilskudd etter sammenslåingen. Befolkningsveksten i 
den nye kommunen kan i sum være lavere (prosentvis) enn i den ene kommunen som tidligere 
mottok veksttilskudd. Hvis den nye kommunen samlet har høy nok befolkningsvekst, vil den nye 
kommunen motta veksttilskudd på samme måte som alle andre kommuner. 
 
Departementet legger på bakgrunn av dette opp til at kommuner som får en reduksjon i 
veksttilskuddet som følge av sammenslåingen, blir kompensert for dette gjennom en egen 
kompensasjonsordning innenfor skjønnstilskuddet. 
 
Gjennom kompensasjonen blir kommunene kompensert for den isolerte reduksjonen i veksttilskudd 
som følge av sammenslåingen. Grunnlaget for kompensasjonen beregnes som differansen mellom 
hva kommunene ville fått i veksttilskudd hver for seg i 2020, og hva den nye kommunen får i 
veksttilskudd i 2020. Det legges opp til at kommunene blir kompensert for 80 % av reduksjonen i 
2020, 40 % i 2021 og at kompensasjonen avvikles fra 2022. Grunnlaget for kompensasjonen ligger 
fast, og korrigeres ikke etter 2020. 
 
Av kommunene involvert i kommunesammenslåinger i Troms og Finnmark er det kun Torsken 
kommune som har hatt veksttilskudd i 2019.  
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6. Innlemminger av øremerkede tilskudd 

Innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner styrker 
det kommunale selvstyret og fører til mindre byråkrati i både staten og kommunesektoren. 
 
Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2020 foreslå å avvikle og innlemme følgende tilskudd i 
rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene: 
– Tilskudd til psykologer i de kommunale helse og omsorgstjenestene 
– Tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens 
– Tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak 
– Tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med spesielle behov 
– Tilskudd til karriereveiledning 
– Tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn 
– Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig 
– Tilskudd til inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn 
– Tilskudd til regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse 
– Tilskudd til klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid 
– Tilskudd til skredsikring av fylkesveier 
– Tilskudd til gang- og sykkelveier 
 
Tilskuddene til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn, inkluderende og 
vekstkraftige lokalsamfunn, regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse 
samt skredsikring av fylkesveier vil bli gitt en særskilt fordeling innenfor rammetilskuddet (tabell c).  
 
Det vises til nærmere omtale av de ulike tilskuddene som skal innlemmes i kapittel 13 i 
Kommuneproposisjonen for 2020. 
 
Regjeringen vil over tid avvikle flere øremerkede tilskudd og redusere det totale omfanget av 
øremerking. Kompensasjonsordningen for renter og avdrag og vertskommunetilskuddet (kap. 761, 
post 64 og kap. 761, post 61, Helse- og omsorgsdepartementet) samt  
rentekompensasjonsordningene for skole- og svømmeanlegg (kap. 225, post 65, 
Kunnskapsdepartementet) og for transporttiltak i fylkene (kap. 1320, post 61, 
Samferdselsdepartementet) er alle under gradvis avvikling. Dette vil på sikt bidra til å redusere 
andelen øremerkede midler. 
 
 

----------------------------- 
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  Side: 10/10 

 
 
Fylkesmannen står til rådighet dersom det skulle være behov for ytterligere informasjon om det 
økonomiske opplegget for kommunene i 2019 og 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Toril Feldt (e.f.) 
konstituert justis- og kommunaldirektør 

  
 
Marianne Winther Riise 
seniorrådgiver kommuneøkonomi 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Fylkesadvokaten 

 

 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 

Strandveien 13 77788000  47000400064 864870732 
Postadresse  

Pb 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 

postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 

 

 

 

Tromsø Kommune 

Postboks 6900  

9299 Tromsø 

 

   

 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

18/6010-48 Åge Kvilstad 030 SAKSARKIV 

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 

32211/19    14.05.2019 

 

 

OPPFØLGING AV FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 30/19 «TROMS KRAFT AS   

– STORTINGETS VEDTAK OM SAMMENSLÅING AV TROMS OG FINNMARK 

FYLKESKOMMUNER»  

 

1. Innledning 

 

På vegne av Troms fylkeskommune (TFK) viser jeg til brev fra fylkesrådsleder Willy 

Ørnebakk til kommunene i Troms (kommunene) datert 30. april 2019 (brevet), samt        

møtet mellom TFK og kommunene i fylkestingssalen 6. mai 2019 (møtet).  

 

I møtet ble vedtaket til fylkestinget i sak 30/19 «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om 

sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner» (vedtaket) gjennomgått. 

 

I tilknytning til vedtakets pkt. 4 ble det redegjort for at fylkestinget skal «treffe de nødvendige 

vedtak»/«sluttbehandle» saken i fylkestinget i juni 2019.1 

 

TFK ønsker tilbakemelding på om Tromsø kommune deler fylkeskommunens standpunkt om 

at en gjennomføring av vedtaket ikke utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjeposten 

som TFK i dag eier i Troms Kraft AS. 

 

TFK ønsker tilbakemeldingen på dette snarest mulig, og ber om tilbakemelding før 

fylkestinget i juni 2019.  

 

I pkt. 2 omtales de mest relevante bestemmelser om forkjøpsrett i aksjeloven. I pkt. 3 omtales 

de mest relevante bestemmelsene i vedtektene til Troms Kraft AS. I pkt. 4 redegjøres det for 

vedtakets pkt. 1 og 2 og forutsetninger som Tromsø kommune kan legge til grunn i sin 

vurdering av saken. I pkt. 5 begrunnes TFKs standpunkt, og pkt. 6 inneholder TFKs 

avsluttende merknader.  

 

                                                 
1 Se også brevets pkt. 3 «Tidsperspektivet/Sak til høstens første kommunestyremøte» 
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2.  Relevante bestemmer om forkjøpsrett i aksjeloven 

 

Jeg viser til aksjeloven kap. 4. «Aksjeeiere, overgang av aksjer mv, VII. Forkjøpsrett mv.», 

samt til kap. 1 «Innledende bestemmelser, II Definisjoner», hvor det blant annet fremgår: 

 

i § 4-19. «Forkjøpsrett mv», første ledd: 

 

(1) Aksjeeierne har rett til å overta en aksje som har skiftet eier med mindre noe annet 

er fastsatt i vedtektene. Bestemmelsene i §§ 4-20 til 4-23 gjelder med mindre noe 

annet er fastsatt i vedtektene. 

 

i § 4-21. «Når foreligger forkjøpsrett», annet ledd: 

 

(2) Retten kan gjøres gjeldende overfor enhver erverver, unntatt en erverver som er 

den tidligere eiers personlig nærstående eller slektning i rett oppstigende eller 

nedstigende linje. 

 

i § 1-5. «Nærstående», annet ledd, nr. 3: 

 

(2) Som noens personlig nærstående menes i denne loven: 

… 

 

3. 
selskap der vedkommende selv eller noen som er nevnt i nr 1 og 2, har slik bestemmende 

innflytelse som nevnt i § 1-3. 

 

i § 1-3. «Konserner», annet ledd: 

 

(2) Et aksjeselskap er et morselskap hvis det på grunn av avtale eller som eier av 

aksjer eller selskapsandeler har bestemmende innflytelse over et annet selskap. Et 

aksjeselskap skal alltid anses å ha bestemmende innflytelse hvis selskapet: 

1. 
eier så mange aksjer eller andeler i et annet selskap at de representerer flertallet av 

stemmene i det andre selskapet, eller 

2. har rett til å velge eller avsette et flertall av medlemmene i det andre selskapets styre. 

 

3.  Relevante bestemmer i vedtektene til Troms Kraft AS 

 

Jeg viser til vedtektene til Troms Kraft AS, hvor det blant annet fremgår: 

 

i § 16 «Forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer», første avsnitt, første setning: 

 

 Ved overdragelse av aksjer har de andre aksjonærene forkjøpsrett.  

 

i § 17 «Forholdet til aksjeloven» 

 

 For øvrig kommer bestemmelser i den til enhver tid gjeldende aksjelov til anvendelse. 
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4.  Vedtakets pkt. 1 og 2  

 

Vedtakets pkt. 1 og 2 lyder: 

 

1. Aksjene som Troms fylkeskommune eier i Troms Kraft AS, skal overføres til et 

holdingselskap før fylkessammenslåingen med Finnmark fylkeskommune 1.1.2020.  

2. Før fylkessammenslåingen skal en andel av aksjene i holdingselskapet overdras til 

kommunene i Troms, slik kommunestrukturen vil være 1.1.2020, med lik eierandel. 

Andelen av aksjene som deles ut skal ikke utgjøre mer enn det som er nødvendig for at 

kommunene samlet sett får en eierandel og stemmegivningsandel i holdingselskapets 

organer som medfører at fylkeskommunen ikke alene kan endre vedtektene.  

 

Vedtakets pkt. 1 innebærer en overdragelse av TFKs aksjer i Troms Kraft AS til et 

holdingsselskap hvor TFK eier alle aksjene.  

 

Vedtakets pkt. 2 innebærer en overdragelse av en andel av aksjene i holdingsselskapet         

fra TFK til 21 kommuner, med lik eierandel. I vedtakets pkt. 2, annen setning, fremgår en 

begrensning av andelen av aksjer som skal overdras. Begrensningen er knyttet til «det        

som er nødvendig for at kommunene samlet sett får en eierandel og stemmegivningsandel       

i holdingselskapets organer som medfører at fylkeskommunen ikke alene kan endre 

vedtektene.» 

 

Aksjeloven § 5-18 «Vedtektsendring» lyder: 

 

 (1) Beslutning om å endre vedtektene treffes av generalforsamlingen, hvis ikke noe 

annet er fastsatt i lov. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de 

avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. 

(2) Beslutning om vedtektsendring som forringer en hel aksjeklasses rett, må tiltres av 

eiere av to tredeler av den representerte kapital i denne klassen. Dessuten må minst 

halvdelen av stemmene fra de aksjeeiere som ikke eier aksjer i noen annen klasse, 

være avgitt for forslaget. 

(3) I vedtektene kan det fastsettes strengere flertallskrav enn det som følger av 

paragrafen her. 

 

Skal «kommunene samlet sett» kunne forhindre at TFK/Troms og Finnmark fylkeskommune 

«alene kan endre vedtektene» i holdingsselskapet, må kommunenes eierandel i holdings-

selskapet, i henhold til bestemmelsens første ledd, annen setning, utgjøre 33,4% av aksjene. 

 

Tromsø kommune kan således i sin vurdering av saken forutsette at kommunenes samlede 

eierandel i holdingsselskapet skal være på maksimalt 33,4% av aksjene. TFKs/Troms og 

Finnmark fylkeskommunes eierandel vil således være på 66,6% av aksjene i holdings-

selskapet, eller mer, dersom det i medhold av bestemmelsens tredje ledd fastsettes et   

strengere flertallskrav for beslutning om å endre vedtektene.  

Tromsø kommune kan også forutsette at alle aksjene i holdingsselskapet vil ha stemmerett    

og lik stemmevekt.  
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5.  Begrunnelsen for TFKs standpunkt 

Som nevnt i pkt. 1 er fylkeskommunens standpunkt, at en gjennomføring av vedtaket – når 

også forutsetningene som fremgår i pkt. 4 ovenfor tas i betraktning – ikke utløser forkjøpsrett 

for Tromsø kommune til aksjeposten som TFK i dag eier i Troms Kraft AS. 

TFK er av den oppfatning at en gjennomføring av vedtakets pkt. 1, en overdragelse av     

TFKs aksjer i Troms Kraft AS til et holdingsselskap hvor TFK eier alle aksjene, ikke utløser 

forkjøpsrett etter aksjeloven, fordi holdingsselskapet vil være fylkeskommunens «personlige 

nærstående».  

 

TFK er videre av den oppfatning at vedtektene til Troms Kraft – riktig tolket og utfylt – ikke 

fastsetter noe annet, fordi vedtektene skal suppleres av aksjeloven – herunder regelen om 

unntak fra forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer til tidligere eiers «personlige nærstående». 

 

Vedtakets pkt. 2 gjelder en overdragelse av en andel av aksjene i holdingsselskapet fra TFK 

til 21 kommuner. Dette er ikke en overdragelse av aksjer i Troms Kraft AS. TFK er av den 

oppfatning at verken aksjeloven eller vedtektene til Troms Kraft AS utløser en forkjøpsrett for 

Tromsø kommune til aksjer i Troms Kraft AS, når kun aksjer i holdingsselskapet overdras.  

 

TFK er uansett av den oppfatning at en overdragelse av en andel av aksjene i holdings-

selskapet fra TFK til 21 kommuner – på den begrensning som fremgår av vedtakets pkt.        

2, annen setning og på de forutsetninger som fremgår i pkt. 4 ovenfor – ikke endrer 

holdingsselskapets status som fylkeskommunens «personlige nærstående». TFK/Troms og 

Finnmark fylkeskommune vil fremdeles ha «bestemmende innflytelse» i holdingsselskapet, 

og vil gjennom sitt eierskap ha kontroll over holdingsselskapets aksjer i Troms Kraft AS.     

At holdingsselskapets status som fylkeskommunens «personlige nærstående» ikke endres, 

innebærer at aksjelovens unntak fra forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer til tidligere eiers 

«personlige nærstående» kommer til anvendelse. Dersom vedtektene til Troms Kraft AS 

kommer til anvendelse når det er aksjer i holdingsselskapet – ikke aksjer i Troms Kraft AS – 

som overdras, vil unntaket åpenbart være avgjørende også i forhold til vedtektene, fordi det    

i vedtektene § 17 fremgår at «den til enhver tid gjeldende aksjelov» «for øvrig» «kommer» 

«til anvendelse».  

 

TFK er av den oppfatning at TFKs standpunkt underbygges sterkt av Gulating lagmannsretts 

dom avsagt 29 mars 2019 (LG-2018-178353) (dommen) hvor partene er Sogn og Fjordane 

fylkeskommune og BKK AS. For så vidt gjelder aksjeloven vises det dommens pkt. 3 

«Utgangspunktet i aksjeloven» (s. 9 - 10) hvor det blant annet fremgår: 

«Lagmannsretten finner det klart at dersom Fylkeskommunen hadde stiftet selskap 

sammen med primærkommunene etter mønster av den prinsipale pretensjonen, der 

Fylkeskommunen er forbeholdt A-aksjene med 51 % av stemmene på 

generalforsamlingen, og dermed hatt bestemmende innflytelse over selskapet, ville et 

etterfølgende salg av SFE-aksjene til et slikt selskap, ikke utløst forkjøpsrett etter 

loven. 

Slik lagmannsretten ser det, kan ikke rekkefølgen ha noen betydning her, slik at det 

samme må legges til grunn for den situasjonen som denne saken gjelder, nemlig der 

aksjene i SFE først er overdratt til Fylkeskommunens heleide holdingselskap, og 

kommunene deretter kommer inn på eiersiden i holdingselskapet med slik fordeling av 

aksje- og stemmerett som beskrevet ovenfor.» 
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For så vidt gjelder vedtektene til Troms Kraft AS vises det til dommens pkt. 4 «Er «personlig 

nærstående» – unntaket fraveket i Aksjonæravtalen eller vedtektene?» (s. 10 - 11).  

 

TFK er av den oppfatning at dommen gir Tromsø kommune god veiledning i vurderingen av        

saken. Dette gjelder selv om dommen er anket av BKK AS. Ankens prinsipale ankegrunn 

gjelder rettsanvendelsen i tilknytning dommens pkt. 1 «Om saken skal avvises» (s. 6 - 9). 

Ankens subsidiære ankegrunn gjelder rettsanvendelsen i tilknytning til pkt. 2 «Om retten til 

forhåndsavklaring» (s. 9). Selv om anken helt eller delvis skulle bli behandlet av Høyesterett, 

og BKK AS` prinsipale eller subsidiære ankegrunn skulle føre frem, vil dommens pkt. 3 

«Utgangspunktet i aksjeloven» og pkt. 4. «Er «personlig nærstående» – unntaket fraveket       

i Aksjonæravtalen eller vedtektene?» (likevel) gi god veiledning i spørsmålet om en 

gjennomføring av vedtaket utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjeposten          

som TFK i dag eier i Troms Kraft AS. 

 

Som kjent er det ikke inngått aksjonæravtale mellom TFK og Tromsø kommune om Troms 

Kraft AS.  

 

6.  Avsluttende bemerkninger 

 

Fylkeskommunens standpunkt er altså, at en gjennomføring av vedtaket – når også 

forutsetningene som fremgår i pkt. 4 ovenfor tas i betraktning – ikke utløser forkjøpsrett for 

Tromsø kommune til aksjeposten som TFK i dag eier i Troms Kraft AS. 

Om situasjonen dersom Tromsø kommune hadde forkjøpsrett til aksjeposten som TFK i dag 

eier i Troms Kraft AS, fremgår det blant annet følgende i notat fra Advokatfirmaet Lund & 

Co DA datert 15. februar 20192, i pkt. 4.3.2 «Vedtektene» (s. 15): 

 

«Det følger av vedtektsbestemmelsen at forkjøpsretten eventuelt må gjøres gjeldende 

til en kjøpesum som tilsvarer aksjenes markedsverdi. Troms Kraft er et verdifullt 

selskap, men vi har ikke nærmere holdepunkter for en antakelse om hva 

markedsverdien er. Det er imidlertid klart at det dreier seg flere hundre millioner 

kroner, som Tromsø kommune i tilfelle vil måtte betale på meget kort varsel. Det 

følger av kommuneloven § 50 at Tromsø kommune ikke kan lånefinansiere et slikt 

aksjekjøp.» 

 

Det kommer imidlertid i bakgrunnen, ettersom det på bakgrunn av fylkestingets behandling 

av sak 30/19 «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark 

fylkeskommuner» ikke finnes holdepunkter for at fylkestinget vil disponere over aksjeposten  

i Troms Kraft AS på en måte som utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune.  

 

Samlet burde dette gi grunnlag for en avklaring fra Tromsø kommune som gir TFK sikkert 

grunnlag for å fortsette arbeidet med gjennomføring av «modellen» i vedtaket. Spørsmålet om 

en gjennomføring av vedtaket utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjeposten som 

TFK i dag eier i Troms Kraft AS er et rent juridisk spørsmål, som bør holdes adskilt fra 

Tromsø kommunes eventuelle innspill i tilknytning til den endelige utformingen av 

«modellen» i vedtaket. Slike innspill står Tromsø kommune – på lik linje med de øvrige 

kommunene – fritt til å gi forut for fylkesrådets/fylkestingets behandling av saken i mai/juni. 

                                                 
2 Notatet er tilgjengelig på fylkeskommunens hjemmeside i tilknytning til fylkestingets sak 30/19 «Troms Kraft 
AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner» 
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Jeg ber om at Tromsø kommune tar kontakt dersom det er ønskelig med et møte, eller dersom 

noe i brevet er uklart.  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Åge M. Kvilstad 

fylkesadvokat 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

 

 

Kopi: 

-  Troms Kraft AS 

-  Kommunene i Troms 

-  Finnmark fylkeskommune 
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RS 33/19 Rådmannen orienterer

RS 34/19 Orientering næringssaker



 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: X03 

Saksmappe: 2019/350 

Saksbehandler: Hans Bakkejord 

Dato: 20.05.2019 

 

 
Saksframlegg 

Kommunekomité TV-aksjonen 2019 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 51/19 05.06.2019 

 

Vedlegg 
1 KK brev 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Som kommunekomité for TV-aksjonen 2019 til inntekt for CAREs arbeid oppnevnes, 

Berit Nikolaisen, Gøril Anie Olsen og Anne Larsen 
2. Som sekretær for kommunekomiteen oppnevnes leder for Frivilligsentralen i Dyrøy, 

Hans Bakkejord. 
3. Dyrøy kommune bevilger kroner firetusen / 4000,- til TV-aksjonen for 2019 

Kort sammendrag 
Hver kommune oppfordres av TV-aksjonen til å oppnevne en kommunekomité. 
Kommunekomitéen vil ha ansvar for gjennomføring av TV-aksjonen lokalt.  

Saksutredning 
TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av 
verdens mest sårbare områder.  
 
Årets TV-aksjon skal gi 400 000 kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over 
egen kropp og få sin stemme hørt. TV-aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i Mali, Niger, DR 
Kongo, Burundi, Rwanda, Palestina, Jordan, Afghanistan og Myanmar.  
 
TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til et bedre liv, til å skape sin egen arbeidsplass, sin egen 
inntekt og til engasjement og deltakelse i politikk og i lokalsamfunnet. Dette skaper 
ringvirkninger for mer enn 1,5 millioner mennesker 

Administrasjonens vurdering 
Frivilligsentralen har vært kontinuitetsbærer for TV-aksjonen i Dyrøy kommune. Det er derfor 
naturlig at sekretærrollen legges til Frivilligsentralen, som koordinerer med kommunekomitéen 
for gjennomføring av årets TV-aksjon. Det kan vurderes av formannskapet hvorvidt en av de 
oppnevnte til kommunekomitéen også skal utnevnes som leder av denne. 
 
De siste årene har Dyrøy kommune bevilget kr. 4.000,- til TV-aksjonen. Beløpet foreslås 
videreført.  
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TV-aksjonen NRK CARE 

Blimed.no  |  Innsamlingskonto: 8380.08.09005  | Org.nr. 995 722 186

 

Anmodning om å opprette kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2019 

Tusen takk for innsatsen Dyrøy kommune gjorde for TV-aksjonen i fjor!  

TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare 
områder. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 20. oktober.  

Med årets TV-aksjon skal CARE gi 400 000 kvinner mulighet til å skape sin egen arbeidsplass, bestemme over 
sin egen kropp og få sin stemme hørt. Dette gir ringvirkninger for mer enn 1,5 millioner mennesker.  

TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til et bedre liv, egen inntekt, og til å delta og bli hørt i politikk og i 
lokalsamfunnet. TV-aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i Mali, Niger, DR Kongo, Burundi, Rwanda, Palestina, 
Jordan, Afghanistan og Myanmar.  

Kommunekomiteen er avgjørende for å mobilisere organisasjoner, skoler, næringsliv, foreninger, idrettslag og 
bøssebærere. Vi håper du vil medvirke til at årets TV-aksjon blir en knallsuksess, ved å påta deg vervet som 
leder for kommunekomiteen i Dyrøy kommune  

Som leder for kommunekomiteen er du en døråpner og et ansikt utad for organiseringen av verdens største 
dugnad og innsamlingsaksjon. Komiteen bør også bestå av ressurspersoner fra kommune, skole, foreninger og 
næringsliv, som kan bidra til å engasjere frivillige og bøssebærere til årets aksjon. Vedlagt finner du en brosjyre 
med forslag til oppgaver og roller som komiteen kan ta på seg, for å mobilisere så mange lokale støttespillere 
som mulig. Ved å inkludere flere mennesker i komiteen som oppgavene kan fordeles på, blir arbeidet lettere 
for hvert enkelt medlem. 

Når kommunekomiteen er utnevnt, ber vi om at medlemmene registrerer seg på vårt elektroniske 
registreringsskjema innen 1. juni. Skjemaet finner dere på blimed.no/aksjonskomite-paa-1-2-3/    

Det vil opprettes en fylkesaksjonskomité i Troms og Finnmark som ledes av fylkesordføreren eller 
fylkesmannen. Fylkesaksjonskomiteen vil fungere som en regional støttespiller i gjennomføringen av 
innsamlingen.   

Vi gleder oss til et nytt og spennende TV-aksjonsår, og ser frem til et godt samarbeid med Dyrøy kommune.  

 
Med vennlig hilsen,  
Vibeke Olsen 
Fylkesaksjonsleder Troms og Finnmark TV aksjonen 2019 
Tlf 913 61061 
tromsogfinnmark@tvaksjonen.no 

Dyrøy kommune 
v/Marit Alvig Espenes   
 

 
 

Tromsø 29. april 2019 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 223 

Saksmappe: 2018/44 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 24.05.2019 

 

 
Saksframlegg 

Diverse tilskudd - formannskapets post 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 52/19 05.06.2019 

 

Vedlegg 
1 Søknad fra Dyrøy bygdemuseum 

 

Rådmannens innstilling: 
Dyrøy kommune har fortiden 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 1 søknad til behandling: 

1. Søknad fra Dyrøy bygdemuseum: Pengestøtte til Likje-Venja skole. 
Det søkes om kr. 10.000,-. 

Administrasjonens vurdering 
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Fra: Berit Nikolaisen (beriniko@online.no)
Sendt: 20.05.2019 12:20:53
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Pengestøtte til Likje-Venja skolen
Vedlegg: 
Kjære Dyrøy formannskap!
De senere år har det ikke vært budsjettert med annet under “Museumsformål” enn kontigenten som går til
Midt Troms regionsmuseum. Det er uheldig så lenge vi har to andre museale, kommunale bygg, nemlig
kommunehuset på Holm og Likje‐Venja skolen, som ikke er med i avtalen med Regionsmusèet.
Som dere kjenner til har vi et lite museumstyre i kommunal regi, (Undertegnede, Robert Chruickshank og
Mira Sandaaker). Vi har vært på en liten befaring, og ser forskjellig som burde vært gjort.
Håper dere kan finne inntil 10.000 kr til å restaurere vedsjå og utedoen ved Likje‐Venja skolen i år. Vi kan stå
for det praktiske, kanskje vi til og med kan få til en dugnad. Etterhvert bør skolen også få et malingstrøk,
iallfall på den mest værutsatte veggen, men det kan kanskje vente til neste år. Kommunehuset er i tålig bra
stand etter at vi restaurerte taket og malte for noen år siden med hjelp av Dyrøy kirkes venner. Men
etterhvert kan det dukke opp forskjellig der også, så jeg anbefaler kommunen å sette av feks 10.000 hvert år
til museumsarbeid utover kontigenten til Regionsmusèet.
Jeg tenker også på Heimly bygdemuseum som Regionsmusèet lenge har snakket om at de vil ta ut av avtalen
pga dårlig råd. Da blir det enda mer for Dyrøy å vedlikeholde selv, så det kan være greit å begynne
budsjettere med litt mer enn MTMU‐kontigenten.
 
Dyrøy bygdemuseum
Berit Nikolaisen
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/424 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 23.05.2019 

 

 
Saksframlegg 

Hogne Skog- og Beiterydding - Søknad om tilskudd 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 53/19 05.06.2019 

 

 

Rådmannens innstilling: 
Hogne Skog- og Beiterydding v/Hogne Sæbbe innvilges 25% tilskudd, inntil kr. 8.050,- i 
forbindelse med investering i flishugger.  
 
Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad og belastes næringsfondet.  
 

Kort sammendrag 
Hogne Skog- og Beiterydding v/Hogne Sæbbe søker Dyrøy kommunes næringsfond om 25% 
tilskudd, inntil kr. 8.050,- i forbindelse med investering i flishugger. Total investering 32.200,- 
eks. mva.  

Saksutredning 
Hogne Skog- og Beiterydding v/Hogne Sæbbe ble etablert som et enkeltpersonforetak september 
2018. Regnskapskontor: Regnskap i Nor.   
 
Flishuggeren skal benyttes til oppdrag i forbindelse med skog- og beiterydding, og for å kunne 
flise kratt som ikke er egnet til ved/brensel. Søker opplyser at han tidligere har vært i dialog med 
bønder som har benyttet slik flis til strø for kjøttfe, og med gode resultater. Målsetningen er å 
selge dette til bønder for bruk til strø.  
 

Administrasjonens vurdering 
Hogne- Skog- og Beiterydding har fått utarbeidet en brosjyre her han tilbyr følgende tjenester:  
 
 Fjerning av kratt på gjengrodde jorder med beitepusser 
 Rydding av plantefelt med ATV 
 Flising av kratt, ris og kvister etter rydding av jordkanter 
 Rydding/flising av tracè til traktorvei 
 Beitepussing, utvidelse av jorde 
 Diverse brøyteoppdrag 

 
På forespørsel opplyser både landbruksleder og skogbruksleder i Dyrøy at dette er et positivt tiltak 
som Dyrøy kommune burde støtte opp om. Rådmannen tilrår på dette grunnlag at søknaden 
bifalles som omsøkt. Ihht. næringsfondsvedtektene kan søknaden støttes med inntil 25% tilskudd. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: U01 

Saksmappe: 2018/1158 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 28.05.2019 

 

 
Saksframlegg 

Jøran Torsteinsen - Søknad om tilskudd 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 54/19 05.06.2019 

 

 

Rådmannens innstilling: 
«Jøran Torsteinsen innvilges 25% tilskudd inntil kr. 7.700.- i forbindelse med oppstart av 
vedproduksjon.  
 
Tilskuddet utbetales etter dokumenterte kostnader ihht. søknad, og belastes 
næringsfondet.» 

 

Kort sammendrag 
I mail datert 29.5 søker Jøran Torsteinsen Dyrøy kommunes næringsfond om tilskudd til 
investeringer i forbindelse med oppstart av vedproduksjon. Totalt investeringsbehov, kr. 48.214,- 

Saksutredning 
Det vises til saksframlegg i sak 25/19, der formannskapet fattet slikt vedtak:  
 
 «Søknaden fra enkeltpersonforetak Jøran Torsteinsen avslås med bakgrunn i at søknaden 
 omfatter i hovedsak standardutstyr til hjulgående kjøretøy, ikke er støtteberettiget.»  
 
 
Torsteinsen fremmer nå ny søknad, der han søker tilskudd til følgende utstyr:  
 

 

1 Husqvarna jakke 2 742
2 Husqvarna jakke 3 129
3 Husqvarna sko 3 743
4 Husqvarna Hjelm 1 600
5 PC 10 000
6 Varsellys LED 6 000
7 Arbeidslys LED 21 000

Totalt 48 214
 
Tallene er oppgitt inkl. mva.  
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Varsellys og arbeidslys ble medtatt i søknad avslått i sak 25/19. Torsteinsen skriver at LED 
arbeidslys og varsellys ikke er standard på noen traktorer. Øvrig utstyr er PC og verneutstyr for 
skogsdrift.   
 

Administrasjonens vurdering 
Rådmannen viser til sin vurdering i f-sak 25/19.  
 
Til denne søknaden vil rådmannen påpeke at han ikke anser det som naturlig å gi støtte til PC, da 
dette ikke vil være en vesentlig andel av skogsdriften. Dette begrunnes også ut fra at det er 
Regnskap i Nor som fører selskapets regnskap.  
 
Dyrøy kommune har tidligere gitt 1. gangs støtte til omsøkt verneutstyr i forbindelse med 
oppstart. Videre innkjøp defineres som en driftskostnad og er ikke støtteberettiget.  
 
Det kan videre være et definisjonsspørsmål hvorvidt arbeidslys og varsellys er standardutstyr til 
traktor. Dette framkom for øvrig også som et moment under formannskapets forrige behandling.  
Betraktes dette som ekstrautstyr tilknyttet vedproduksjonen, tilrår rådmannen at tilskudds-
grunnlaget reduseres med kr. 10.000,- til kr. 38.214,- inkl. mva. – kr. 30.571,- eksl. mva. og at 
søknaden bifalles med 25% tilskudd av netto beløp inntil kr. 7.700,-.  
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/431 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 28.05.2019 

 

 
Saksframlegg 

Dyrøy Energi AS - Kjøp av aksjer - Senja Avfall 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 55/19 05.06.2019 
Kommunestyret   

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Dyrøy kommune kjøper aksjeposter i Dyrøy Energi AS som følger:  

 

 
Aksjonær Antall aksjer - stk Eierskap i % Kjøpesum
Senja Avfall IKS 517 14,95 50.000,-

 
2. Aksjekjøpet, kr. 50.000,- dekkes ved bruk av kommunens frie fondsmidler.  

 

Kort sammendrag 
Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 8/19: 
 

1. Dyrøy kommune kjøper aksjeposter i Dyrøy Energi AS som følgende: 
Aksjonær Antall aksjer - stk Eierskap i % Kjøpesum 
Håvard Ås Hansen 562 16,25 Kr. 50 000,- 
Plan Evo AS 50 1,45 Kr.  4 400,- 

 
2. Det samlede aksjekjøpet på kr. 54 400,- dekkes ved bruk av kommunens frie fondsmidler. 
3. Det inngås dialog med Senja Avfall om kjøp avt. Mottak av brennbart virke, eierpart: 

Dyrøy Energi AS mv.  
 
Nærmere redegjørelse for ovennevnte vedtak fremgår av saksutredning i k-sak 8/19. 
 

Saksutredning 
Det er i dag følgende aksjonærer i Dyrøy Energi A/S: 
Aksjonær Antall aksjer - stk Eierskap i % 
Dyrøy kommune 2942 85,05 
Senja Avfallsselskap BA 517 14,95 
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§3 i selskapets vedtekter lyder:  
 
 «Selskapet har som formål å drive produksjon og salg av energikraft basert på biobrensel 

samt annen virksomhet som naturlig faller inn under dette. Selskapet har et ikke 
økonomisk/allmennyttig formål 

 
Selskapets overskudd skal tillegges selskapets egenkapital. 
 
Det forutsettes ikke utbetalt aksjeutbytte til aksjonærene. Ved oppløsning av selskapet skal 
det ikke utbetales noe til aksjonærene utover den innbetalte aksjekapitalen. Overskudd ved 
oppløsning av selskapet forutsettes benyttet til andre allmennyttige formål innen kommunen 
etter generalforsamlingens forslag.» 

 

Administrasjonens vurdering 
 
Med den utvikling som har vært i selskapet, anser rådmannen det som naturlig at Senja Avfall 
IKS kjøpes ut, selskapet avvikles og videre drift legges inn som en del av kommunens portefølje.  
 
Rådmannen har forespurt Senja Avfall om evt. aksjeoverdragelse, der de gir slik tilbakemelding:  

 
«Senja Avfall IKS har ingen innvendinger til at Dyrøy kommune kjøper våre aksjer. 
Aksjene er bokført hos oss med kr. 120.000,-. Vi kan imidlertid akseptere en omforent pris 
på kr. 50.000,- for aksjene i Dyrøy Energi.» 

 
Rådmannen anbefaler kjøp av aksjene i tråd med dette. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/401 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 16.05.2019 

 

 
Saksframlegg 

Dyrøy Utleiebygg - Oppnevnelse av styremedlemmer 2019 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 56/19 05.06.2019 

 

 

Rådmannens innstilling: 
Dyrøy formannskap som valgkommité tilrår generalforsamlingen i Dyrøy Utleiebygg A/S å 
vedta slik styresammensetning:  

 
Styresammensetning: 

1. ............................................, styreleder 2 år  
2. ............................................, nestleder  1 år  
3. ...........................................   2 år 
 
Varamedlemmer:  

1. ..........................................   2 år 
2. ..........................................   2 år 
3. ..........................................   1 år 

 

Kort sammendrag 
I Eierskapsmelding for Dyrøy kommune står det under pkt. 3.10 

 
3.10. Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskaper  
Råd fra KS: Ved valg av styre til aksjeselskaper bør det nedsettes en valgkomitè som har 
ansvar for å sikre et styre med komplementær kompetanse og å foreslå styrehonorar.  
 
Funksjonen som valgkomitè for styreutnevnelse skal utøves av formannskapet.  
 
Formannskapet fremmer innstilling til kommunestyret. I forkant forbereder rådmannen etter 
ønske fra valgkomitèen kriterier for styrets komplementære kompetanse.  
 

Saksutredning 
Dyrøy Utleiebygg A/S er et 100% heleid kommunalt aksjeselskap. På generalforsamling 2017 
ble følgende styre valgt: 
 

 
Styresammensetning: 
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1. Knut Arne Johansen, styreleder 
2. Morten Haavard Danielsen 
3. Anne Marit Svendsen 

 
Varamedlemmer: 
1. Venke Heide 

 
På generalforsamling 2018 ble følgende protokollert:  
 

«Sittende styre gjenvelges» 
 
 
I vedtektene for Dyrøy Utleiebygg A/S heter det i §5:  
 

«Selskapet skal ha et styre på fra 3 til 5 medlemmer valgt av generalforsamlingen etter 
dennes nærmere beslutning. Det velges henholdsvis 3 eller 5 varamedlemmer som ikke er 
personlige.  
Funksjonstiden er 2 år om gangen. Generalforsamlingen velger styrets formann.»  

 
På generalforsamlingen for 2017 ble det ikke vedtatt funksjonstid. Dette fremgår kun av 
vedtektene. Når de ble valgt i 2017 er dermed funksjonstiden i utgangspunktet 2 år, jf. 
vedtektene. Når de så ble gjenvalgt i 2018 – er det da uklart om hvorvidt de er valgt for 1 år eller 
2 nye år. 
 
Dette forhold har rådmannen tatt opp med selskapets revisor. Uten at aksjeloven gav klare 
føringer på dette pkt. var det enighet om at protokoll fra generalforsamling var uklar og at 
funksjonstid burde spesifiseres i protokollen. For å få kontinuitet i styret burde heller ikke både 
leder og nestleder være på valg samme år.  
 

Administrasjonens vurdering 
Kommunestyret er generalforsamling for heleide kommunale AS. Før ordinær generalforsamling 
avholdes (etter kommunestyremøte 13.06 19), anmodes formannskapet som valgkomite velge 
styremedlemmer ihht. aksjelovens bestemmelser og de retningslinjer som fremgår av 
Eierskapsmeldingen. Det gjøres her oppmerksom på at styremedlemmer kan gjenvelges.  
 
Det henvises for øvrig også til «Eierskapsmelding for Dyrøy kommune» der rådmannen spesielt vil 
påpeke pkt. 3.19:  
 

«Rådmannen eller hans underordnede skal ikke sitte i styre for selskap der kommunen har 
eierinteresser. For kommunale foretak skal rådmannen utøve tilsynsfunksjoner på vegne av 
kommunestyret, og kan på eget initiativ fremme saker for kommunestyret som berører KF'enes 
virksomhet.» 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 026 

Saksmappe: 2017/1139 

Saksbehandler: Håvard Johnsen 

Dato: 27.05.2019 

 

 
Saksframlegg 

Revidert samarbeidsavtale NAV-kontor 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 57/19 05.06.2019 

 

 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Revidert samarbeidsavtale for NAV vedtas. 
2. Kommunestyret instruerer rådmannen om å gi sine medfølgende fullmakter til 

administrasjonssjefen i vertskommunen, jfr kommuneloven § 28-1 b nr 3.  
 

Sammendrag 
Kommunestyrene i samarbeidskommunene har tidligere behandlet sak angående etableringen av felles 
NAV kontor. I Dyrøy ble denne saken behandlet 18.12.18. 
 
I prosessen etter kommunestyrenes vedtak, er det avklart at det foreligger et behov for en redaksjonell 
endring i samarbeidsavtalens punkt 3. Delegasjon og kontroll, samt i avtalens punkt 6.4 Ikrafttredelse.  
 

Saksutredning 
Samarbeidsavtalen er en avtale som regulerer de kommunale tjenestene i NAV, samt forhold mellom 
kommunene. I arbeidet med hovedprosjektet er det reist problemstillinger knyttet til åpningstid, 
tilstedeværelse med mer. Disse spørsmålene berører hele kontoret med både den kommunale og den statlige 
delen. Forholdet mellom kommunene og staten er regulert i partnerskapsavtalen og ikke i vedlagte 
samarbeidsavtale. 
 
Samarbeidsavtalens punkt 3 inneholdt tidligere 14 konkrete lovhjemler som ble delegert. I ettertid viser det 
seg å være mer hensiktsmessig å kun vise til den overordnede loven og ikke samtlige underpunkter med 
paragrafer. I den justerte samarbeidsavtalen er derfor opplistingen av samtlige underparagrafer fjernet. 
Følgende tekst er satt inn som erstatning:  
 
Myndighet til å treffe enkeltvedtak om tildeling av kommunale tjenester hjemlet i Lov om sosiale tjenester 
i arbeids- og velferdsforvaltningen, jf. Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen § 13, 2. ledd.  
 
Denne redaksjonelle justeringen innebærer ingen praktiske endringer, men sikrer at delegasjonene følger 
mindre justeringer i loven.  
 
Avtalens punkt 6.4 Ikrafttredelse er endret fra følgende tekst:  
 

Avtalen trer I kraft 1.1.2019 eller så snart det er praktisk mulig.  
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Følgende endring:  
 Avtalen trer i kraft 1.10.2019, eller senest ved kontorets formelle åpning.  
 

Administrasjonens vurdering 
Avtalens behov for revidering følger av utredningen. For Dyrøys del har et uavklart moment vært 
tilstedeværelse i Dyrøy. I vedlegget som er en overordnet skisse for brukerrettede tjenester, vises det til at 
åpningstid i vertskommunen vil være to timer to ganger i uka, mens i Dyrøy blir det to timer en gang i 
uka. Lavangen vil ikke ha åpent kontor i følge denne skissen.  
 
Åpningstid kunne vært en del av avtalen, men det er utfordrende å låse et slikt moment i en avtale da 
behov vil kunne endres i ulike retninger. Det forutsettes imidlertid fra Dyrøys side at den overordnede 
skissen legges til grunn for tilstedeværelse i Dyrøy kommune. I så måte bør Dyrøy kommune tilslutte seg 
avtalen som er fremlagt.   
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OVERORDNET SKISSE FOR ORGANISERING AV BRUKERRETTEDE 
TJENESTER FRA NAV LAVANGEN, SALANGEN OG DYRØY 
Behandlet i prosjektgruppa 24. april 2019 
 
Innledning 
Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) ble i sin tid etablert for å få en helhetlig 
forvaltning som skal få flere i arbeid og færre på stønad. Dette fremgår av 
formålsparagrafene både i arbeids- og velferdsloven og sosialtjenesteloven. Dette 
formålet danner bakteppet for hvordan man ønsker å organisere NAV-kontorets 
tjenester. 
 
Intern organisering 
NAV-kontoret organiseres i to team. Begge teamene følger opp brukere som står 
utenfor arbeid og har, eller bør ha, arbeid som mål. Ett av teamene har ansvaret for 
oppfølging av brukere opp til 30 år, det andre følger opp brukere over 30 år. Hvert av 
teamene har en teamkoordinator. Den enkelte veileder har ansvar for oppfølging av 
disse brukerne i hovedsak uavhengig av hvilke ytelser brukeren har, samt 
saksbehandle og fatte vedtak der NAV-kontoret har vedtaksmyndighet. 
 
Unntak: 
 Sykmeldte under 30 år med arbeidsgiver følges opp av teamet som følger opp 

brukere over 30 år. 
 En veileder fra hvert av teamene har ansvar for oppgaver etter sosialtjenestelovens 

§ 17 (råd og veiledning), § 27 (midlertidig botilbud) og økonomisk forvaltning.  
 Det vurderes senere om markedsarbeid (generell oppsøkende bedriftskontakt) skal 

spesialiseres. 
 
Oppgavefordeling og antall veiledere i hvert av teamene, avgjøres etter nærmere 
kartlegging av brukernes alderssammensetning og bistandsbehov, samt erfaring fra 
andre kontor.  
 
Organisering av brukermøtene 
Kommunikasjon og samhandling mellom veileder i NAV og samarbeidspartnere 
foregår i økende grad digitalt. Det samme gjelder kommunikasjon med brukere 
(enkeltbrukere og arbeidsgivere). Denne utviklingen forventes å skyte fart de 
kommende årene og vil være en utvikling NAV skal ligge i teten på.  
 
Det legges opp til at dialogmøter med arbeidsgivere/sykmeldte ansatte gjennomføres 
på arbeidsplassen. Oppfølging av brukere som er i tiltak gjennomføres som hovedregel 
hos tiltaksarrangør. Der det er fysiske møter med brukere og lege gjennomføres møtet 
i den enkelte kommune. Avtalt oppfølgingsmøter kan gjennomføres i Dyrøy/Lavangen 
for brukere som ikke kan komme seg til kontoret på Sjøvegan, og hvor møtet ikke 
bør/kan gjennomføres digitalt.  
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2  

Drop-in henvendelser 
Med bakgrunn i registrerte besøk og erfaring fra flere kontor i Troms og Finnmark 
settes åpningstiden i kontoret til 2 timer 2 dager i uka.  
 
Spesielt for Dyrøy 
Dyrøy kommunestyre har ved behandling av vertskommuneavtalen vedtatt at det skal 
være en form for tilstedeværelse i Dyrøy. Ut over ovenstående tilstedeværelse holdes 
det åpent for drop-in henvendelser 2 timer en dag i uka. Det forutsettes at Dyrøy 
kommune vederlagsfritt stiller lokaler og utstyr til disposisjon. Lokalene må tilfredsstille 
«Minimumsstandard med krav til fysisk utforming og sikring av NAV-kontor».  
 

oooOOOooo 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: G21 

Saksmappe: 2017/1100 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 28.05.2019 

 

 
Saksframlegg 

Veivalg i Legetjenesten 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 58/19 05.06.2019 
Kommunestyret   

 

Vedlegg 
1 Vurdering fra Senja kommune 
2 Faglig Senja 
3 Budsjett Senja legevakt 
4 Svar på forespørsel om faglig tilbud Bardu 
5 budsjett Bardu 
6 Høringsdokument til lag og foreninger. 
7 Innspill fra ambulansetjenesten 
8 Innspill fra DUR 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Ut i fra en helhetsvurdering av helsetjenestene til innbyggerne i Dyrøy kommune,  

viderefører Dyrøy kommune  legesamarbeidet med Sørreisa kommune. 
 

2. Administrasjonen fortsetter dialogen med Sørreisa om utvidet åpningstid ved 
legekontoret i Dyrøy. Egen sak om dette legges frem etter at Sørreisa har behandlet den 
politisk. 
 

3. Administrasjonen i Dyrøy kommune bes gå i dialog med prosjektgruppen i nye Senja 
kommune om å videreføre de interkommunale samarbeidene rundt helsetjenestene som 
Lenvik kommune i dag er vertskommune for. I dette arbeidet inngår også 
kommunepsykologtjeneste som et mulig samarbeidsområde. 
 

Kort sammendrag 
Saken var sist behandlet i kommunestyret 11.04.19 i sak 18/19.  
 «Astafjordlegen» er en modell for legesamarbeid mellom Dyrøy, Salangen, Ibestad og 
Lavangen. Utredning av modellen lå ferdig våren 2018. Forutsetningen for denne modellen er 
åpent legekontor mandag til fredag, bemannet med to leger. I dagens samarbeid med Sørreisa er 
legekontoret i Dyrøy åpent tre dager i uken.  
 
Valg av legesamarbeid vil ha konsekvenser for hvor Dyrøy kommune skal ha sitt 
legevaktsamarbeid, det vil også ha negative konsekvenser for ambulanseberedskapen i 
kommunen.  
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Saksutredning 
Vedtak i kommunestyret 11.04.19 i sak 18/19 danner grunnlaget for denne saksutredningen: 
 

1. kommunestyret ber rådmannen utrede konsekvenser for de interkommunale 
helsetjenestene etter 01.01.2020. Samt evt. betydning for ambulansens virkeområde. 
-Det gjennomføres en åpen høring, herunder i ungdomsråd, eldreråd og registrerte 
bygde (ungdoms) lag i Dyrøy kommune. 

2. Kommunestyret ber rådmannen utrede kostnader og konsekvenser for å utvide 
tilstedeværelsen i Dyrøy inntil 5 dager i dagens samarbeid med Sørreisa kommune. 

3. Saken bes lagt fram for kommunestyret 13.06.2019. 

 

a.) Senja kommune har gitt skriftlig tilbakemelding om at legetjenesten bør sees under ett, 
det er ikke hensiktsmessig å splitte disse samarbeidene. Rådmannen har også vært på et 
dialogmøte med tiltredende rådmann og ledere i Senja kommune. Her ble det gjort klart 
at et videre samarbeid er ønskelig. Det åpnes også for å drøfte flere tjenester av lignende 
type.  

Kostnader knyttet til en ny samarbeidsform endres med bakgrunn i at det vil være 3 
kommuner i stedet for 6. Endringene vil ved en fordeling på 20/80 bety en høyere andel i 
fastprisen. 

Kostnader knyttet til kun legevakt på Finnsnes beregnes til ca kr 1.371 528,- pr år med en 
fordelingsnøkkel på 20/80 og 3% generell stigning. Dette er en økning på ca 350 000,- fra 
nåværende løsning. 

b.) Bardu kommune inviterer til deltakelse i legevaktsamarbeid på Setermoen, her har de i 
dag kun KAD-senger og ikke intermediær senger. Det vil si kun akutt plasser, og ikke for 
opphold etter sykehusbehandling. Diabetes og kreft sykepleiere er ikke tilgjengelig, men 
kan arbeides med. Dette legevaktsamarbeidet er det vi må gå inn på ved deltakelse i 
Astafjordlegene. 

Kostnader til deltakelse i dag, er estimert til ca kr 1.200.000,- men med reduksjon til ca 
1.100 000,- om mange kommuner slutter seg til denne løsningen. 

 

c.) Ambulansetjenesten ved leder i regionen, Knut Sæbbe gir tilbakemelding om følgende:  
«Ambulansetjenesten styres av UNN-systemet, tjenesten vurderes fortløpende og det er 
vanskelig å forutsi hvilke endringer som vil oppstå. Lokalisering av ambulansestasjoner 
kan derfor ikke være tema i denne sammenheng» 

«Ved en overgang til Astafjordlegene, implisitt overgang til legevakt i Bardu, vil det 
oppstå en endring i beredskap. Ved transport av pasient fra Dyrøy til Bardu, vil 
ambulansen måtte vente på pasienten for videre transport, fordi antall ambulanser i det 
området er mindre. Dette i motsetning til Finnsnes legevakt, der annen ambulanse overtar 
oppdrag for videretransport/retur og «vår» ambulanse returnerer til Dyrøy for å ivareta 
beredskap» 

 

 

 

51



Saken er også sendt ut til LHL, Pensjonistforbundet, Ungdomsråd, Grendelag og eldreråd med 
forespørsel om innspill. Frist for tilbakemelding er satt til 3. juni. Foreløpig er det kommet noen 
innspill. 

I denne høringen er det ikke satt som en betingelse at dagens ordning skal utvides til 5 dager i 
uken.  
 

 Pensjonistforbundet hadde i sitt møte 27/3 saken oppe til drøfting og avstemming, og da 
var det stort flertall for å fortsette det samarbeidet som er i dag mot Sørreisa. De tar den 
formelt opp på nytt 29/5. 

 Dyrøy ungdomsråd hadde saken oppe i møte 27/5, de stemte over den og ønsker et videre 
samarbeid med Sørreisa. 

 Eldrerådet hadde saken oppe til vurdering 29/5, de ønsker et videre samarbeid med 
Sørreisa. 

Ingen av disse har forutsatt at legekontoret skal være åpent hver dag. Det er ønskelig med kortere 
ventetid, og at det jobbes mer med informasjon ut til innbyggerne. 

 
Sørreisa kommune tar vår henvendelse opp til politisk behandling i junimøtet, og vil igjennom 
den prosessen vurdere hvilke ressurser de har mulighet til å legge inn i tjenesten.  
 
I dette inngår også problemstillinger knyttet til at en turnuslege ikke har lov til å bemanne 
legekontoret alene. Dette betyr at logistikken rundt bemanning fort raser sammen ved fravær av 
den med spesialistkompetanse. 
 

Administrasjonens vurdering 
Bakgrunnen for hele saken bunner i innbyggernes mangel på tilfredshet med legetjenesten, og da 
spesielt manglende åpningstider. Så langt i høringsprosessen, virker det som innbyggerne mener 
at tjenesten har gått seg til.  
Så langt i prosessen er det også slik at innbyggerne har et sterkt ønske om å tilhøre legevakta på 
Finnsnes. 
Flere innspill vil forhåpentligvis være tilgjengelig til kommunestyret i juni. Men allerede på 
nåværende tidspunkt er det gjennomskinnbart hva som ønskes. 
 
Faglig sett er det flere momenter som spiller inn i vurderingen for å beholde samarbeidet mot 
Sørreisa, dette må sees i sammenheng med legevaktstjenesten: 
 

 De legedagene som er satt opp lar seg i veldig stor grad gjennomføre. (forutsigbarhet). 
 Godt innarbeidet samarbeid med sykehjem med to dager i uka er forebyggende og har 

medført stor reduksjon i bruk av akutt legevakt. 
 Samarbeidet med lenvik om flere helsetjenester inkluderer legestaben også i kurs og 

oppdateringer. Legevakt med de fasiliteter som tilhører er en populær praksisplass for 
turnuskandidater. 

 Legevakta på Finnsnes er lokalisert sammen med Distriktsmedisinsk senter, der det også 
finnes muligheter for å ta røntgen. Dette betyr transport til ett sted der undersøkelsene blir 
ferdige. 

 Ambulanseberedskapen vil reduseres noe om kommunen inngår samarbeid med 
Astafjordlegene.  

 For Dyrøy sin del er det verdt å reflektere rundt realismen i Astafjordlegens 
bemanningskabal. Det vil være maken til den som var forsøkt i Sørreisasamarbeidet i 
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perioden 2010-2015. Ved fravær ble resultatet avbestillinger av timer og mindre grad av 
forutsigbarhet. 

 
Konklusjonen i vurderingen er at det eneste som i dag taler for et bytte, er muligheten for åpent 5 
dager i uken. Hvorvidt dette egentlig vil gi flere pasient timer og stabilitet, må avveies.  
 
Administrasjonen lander dermed på sin innstilling med bakgrunn i tidligere og nåværende 
vurdering. Dette er uavhengig av hvorvidt Sørreisa gir et tilbud om flere dager i Dyrøy. 
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Fra: Elin Byberg (elin.byberg@senja.kommune.no)
Sendt: 22.05.2019 10:51:57
Til: Karl Johan Olsen
Kopi: postmottak; Hogne Eidissen; Postmottak Lenvik Kommune; aslak.hovda.lien@lenvk.kommune.no

Emne: Vurdering rundt samarbeidshenvendelse fra Dyrøy kommune
Vedlegg: _k2_19020871_1.pdf
Hei sender på vegne av prosjektleder Hogne Eidissen vedlagte e‐post og vurdering om legevaktsamarbeid.
 
«Viser til henvendelse fra Dyrøy kommune datert 12.4. med forespørsel om faglig tilbud ved legevaktsamarbeid,
samt vedlagt vurdering fra kommuneoverlege Aslak Hovda Lien datert 13.5. Svar på de to forespørslene kommer
punktvis under:
 

1. Når det gjelder forespørsel nummer 1. har Senja kommune ingenting imot at Dyrøy kommune fortsetter
med de interkommunale samarbeidene som tidligere. Beregningsgrunnlaget vil endre seg ved at
kommunestrukturen forandres med Senja kommune, men er også avhengig av hva Sørreisa kommune
velger å delta i av samarbeid. Senja 2020 har derfor tatt initiativ til et drøftingsmøte om veien videre i  lag
med Dyrøy, Sørreisa og nåværende vertskommune Lenvik.

 
2. Dersom Dyrøy kommune etablerere et fastlegesamarbeid med Astafjordlegene, mener  Senja kommune at

et videre samarbeid om interkommunale tjenester ikke hensiktsmessig. Da bør fastlegetjeneste, legevakt
osv. organiseres samlet, jamfør faglig vurdering fra kommuneoverlegen. «

 
 
Med vennlig hilsen
 
Elin Byberg
Prosjektmedarbeider
Senja kommune
Mobil 97785414
www.Senja2020.no
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HELSE- OG REHABILITERINGSTJENESTEN LEGETJENESTEN 
 

  
 

Lenvik kommune Telefon: +47 77 87 10 00 Org. nr.: 939 807 314  
Postboks 600 Faks:       +47 77 87 14 11 www.lenvik.kommune.no 
9306 Finnsnes Besøk:     Helsesenterveien 32 postmottak@lenvik.kommune.no  

   
 

 

Notat  
 
Til:  %%%LN0A notlist 
 
Kopi til: %%%LN1A notlist 
 
Fra: Aslak Hovda Lien 
Sak: Forespørsel om faglig tilbud ved legevaktsamarbeid  
  

Saksnr./Arkivkode Sted                         Dato 
19/1583 - G21 FINNSNES              13.05.2019 

 

Forespørsel om faglig tilbud ved legevaktsamarbeid  
 

Viser til forespørsel fra virksomhetsleder om en vurdering fra 
kommuneoverlegetjenesten i forbindelse med henvendelse fra Dyrøy 
kommune. I tillegg ble det avholdt et møte med Senja 2020 den 9.5.19.der de 
interkommunale samarbeidene innen helse var tema. I møtet presentert 
virksomhetsleder kort de eksisterende samarbeidene (kreftkoordinator, 
kreftpoliklinikk, diabetessykepleier, kommunal akutt døgntilbud (KAD), 
koordinator førstehjelperordning, legevakt og samfunnsmedisin) og det besluttet 
at det mest hensiktsmessige var å ha snarlig et møte med både Dyrøy og 
Sørreisa kommune for å diskutere hva kommunene så for seg i fht. videre 
interkommunale samarbeid. 

Når det gjelder henvendelsen fra Dyrøy kommune mener 
kommuneoverlegetjenesten at interkommunalt samarbeid innen helse har vært 
en faglig styrke for alle deltakerkommunene, fordi vi med samarbeid har vært i 
stand til å etablere og drifte bedre ordninger enn hva en hadde klart enkeltvis og 
hver for seg.  

Følgelig er kommuneoverlegetjenesten positive til at Dyrøy kommune fortsatt 
deltar i de interkommunale ordningen vi har i dag.   

Dyrøy kommune spør videre det er mulig å delta i deler av det interkommunale 
samarbeidet, hvis kommunen knytter fastlegetjenesten til Astafjordsamarbeidet. 
Kommuneoverlegetjenesten mener at fastlegetjeneste, legevakt, KAD, drift av 
førstehjelperordning, kommuneoverlegetjeneste osv. må ses i sammenheng.  

Kommuneoverlegetjenesten i Senjalegen har det medisinskfaglige ansvaret for 
Finnsnes IK legevakt, samt er kommuneoverlegetjeneste for de 6 kommunene 
som samarbeider om Finnsnes IK legevakt. Alle legene i den felles 
legetjenesten for Dyrøy og Sørreisa er tilknyttet samme legevakt, på samme 
måte som fastlegene ved Senjalegen sine avdelinger på Finnsnes og Silsand. 

55



Side 2 av 2 
 

Fastlegetjeneste, legevakt og kommunale ØH-senger hører nært sammen. Alle 
ordningene dekkes av de samme legene og endringer i en av tjenestene har 
direkte betydning for de to andre.  Tiltak tilknyttet kvalitetsarbeid, opplæring, 
rutiner, oppfølging av klage- og tilsynssaker m.m. er følgelig mest 
hensiktsmessig å se i sammenheng.  

Kommuneoverlegetjenesten sin vurdering er at vi er best tjent med å se på 
fastlegetjeneste, faglig ansvar for førstehjelperordning, legevakt og kommunal 
akutt døgntilbud som tjenester som ligger svært nært knyttet til hverandre. Og at 
en splitting av disse tjenestene mellom ulike og ikke tilhørende 
tjenestemodeller, kan medføre mindre oversiktlige ansvarsforhold og en fare for 
at kommunenes tjenestetilbud fremstår mindre koordinert og helhetlig. 

Det vil si at dersom Dyrøy kommune knytter sin fastlegetjeneste til 
Astafjordlegene, er det naturlig at Dyrøy da også deltar i tilhørende 
legevaktsamarbeid (Bardu IK Legevakt), kommuneoverlegetjenesten osv. 

 

Notatet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur 
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Kostnad Senja legevakt 2020 

Budsjett for en interkommunal legevakt i nye Senja kommune for 2020, med utgangspunkt i 2019-
tall. Fordelingsnøkkel er 20% fast til fordeling og 80% etter innbyggertall. Det legges også til en 
økning på 3%. i henhold til informasjon i møte med tjenesten i Lenvik. 
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Enhet helse, omsorg og barnevern  
Bardu kommune, postboks 401, 9365 Bardu 
Altevannsveien 16, 9360 Bardu   
Org.nr. NO 864 993 982 
Telefon: 77 18 52 00 (sentralbord) 
Telefaks: 77 18 52 01 
www.bardu.kommune.no 
E-post: postmottak@bardu.kommune.no 
Bankgiro: 4770 07 00131  Konto for skatt 6345 0619223 

 
 
DYRØY KOMMUNE  
Dyrøytunet 1 
v/ Karl Johan Olsen  
 
9311  BRØSTADBOTN     
 
 
 
 
Vår ref. 
Saksnr.-løpenr. 

Avd/Saksbeh. Deres ref. 
  

Dato 
 

2019/828 - 2  
Oppgis ved alle henv. 

HOB /Hege Hammer Bech  2019/300 21.05.2019 
 

 
 
Svar på forespørsel om faglig tilbud ved evt legevaktsamarbeid 
 
Vedr. deres henvendelse på forespørsel om faglig tilbud ved et evt. legevaktsamarbeid. 
Interkommunal legevakt i Bardu er i dag legevaktsentral og legevakt for 5 kommuner. Bardu, 
Salangen, Lavangen, Målselv og Ibestad. Totalt ca.15000 innbyggere. Legene går pr i dag i 21 delt 
turnus. Ved avdelingen driftes også de kommunale akutte døgnsengene for de kommunene som er 
tilknyttet legevaktsamarbeidet. Det er pr i dag ikke intermediære senger.  
 
Interkommunal legevakt benytter videokonsultasjon mellom legevaktslege og ambulanse/ sykehjem. 
Dette gjør at enkelte pasienter kan behandles i kommunen uten å transporteres til legevakt, mens 
andre kan sendes direkte til sykehus uten å dra via legevakta i Bardu.  
 
Kostnader for Dyrøy for deltakelse i legevaktsamarbeidet vil være ca 1200 000 kr: Dette er da 
regnet ut fra at fordelingsnøkkelen er 100 000 kr flatt, og resterende fordelt etter innbyggertall. Dette 
inkluderer legevaktsentral, legevakt og KAD senger.  
 
Vertskommunen Bardu v/ styringsgruppeleder og rådmann Håvard Gangsås er positive til utvidelse 
av legevaktsamarbeidet. 
 
Når det gjelder samarbeid om kreftsykepleier og diabetessykepleier er Bardu kommune positive til 
interkommunalt samarbeid, men må komme tilbake til dette i en egen dialog.  
 
 
 
 
 
Inger Linaker      Hege Hammer Bech 
leder avd. helse, omsorg og barnevern  Avd. leder Bardu Interkommunale legevakt 
     
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Vedlegg: 
 
 
Kopi til:  
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Kostnader til fordeling IKL 2019

2019
Sum: -17 500 000

Fordeles flatt: 1 200 000
Fordeles etter folketall: -16 300 000

Kommune Folketall 1.7.2018 Flatt 10% Etter folketall Å betale 2019
Bardu 3979 150 000 3 069 315 3 219 315
Lavangen 1056 150 000 814 576 964 576
Salangen 2221 150 000 1 713 232 1 863 232
Dyrøy 1150 150 000 887 085 1 037 085
Gratangen 1050 150 000 809 947 959 947
Sørreisa 3500 150 000 2 699 825 2 849 825
Målselv 6789 150 000 5 236 889 5 386 889
Ibestad 1386 150 000 1 069 131 1 219 131
SUM: 21131 1 200 000 16 300 000 17 500 000
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Høringsdokument til råd, lag og foreninger i forhold til fremtidig legesamarbeid 

I henhold til kommunestyrevedtak 11.04.19 anmodes det om innspill fra Eldreråd, ungdomsråd og 
registrerte bygdelag i forhold til fremtidig legesamarbeid. 

Kommunestyrets vedtak: 

1. kommunestyret ber rådmannen utrede konsekvenser for de interkommunale helsetjenestene 
etter 01.01.2020. Samt evt. betydning for ambulansens virkeområde. 
-Det gjennomføres en åpen høring, herunder i ungdomsråd, eldreråd og registrerte bygde 
(ungdoms) lag i Dyrøy kommune. 

2. Kommunestyret ber rådmannen utrede kostnader og konsekvenser for å utvide 
tilstedeværelsen i Dyrøy inntil 5 dager i dagens samarbeid med Sørreisa kommune. 

3. Saken bes lagt fram for kommunestyret 13.06.2019. 

 

Bakgrunn for saken: 

Innbyggere i Dyrøy har uttrykt misnøye over at lokalt legekontor er stengt to dager i uken.  

Dyrøy kommune ble i 2017 invitert til å utrede muligheten for et interkommunalt samarbeid om 
legetjenesten sammen med Salangen, Lavangen og Ibestad. Denne utredningen skulle kartlegge 
mulighetene for et legesamarbeid der målet er å ha bemannet legekontor med to leger ved disse 
legekontorene 5 dager i uken. Prosjektgruppens mandat innebar ikke å se på legevaktsamarbeidet. 

Utredningen var klar på våren 2018, men Dyrøy kommune skulle avvente en gjennomgang av 
eksisterende løsning utført av kontrollutvalget før beslutning om deltakelse ble tatt. 
Kapasitetsmangel medførte at denne gjennomgangen ikke kunne gjennomføres i løpet av våren 
2019.   

Umiddelbare signaler fra Finnsnes interkommunale legevakt, tilsa at legesamarbeid må sees i 
sammenheng med de andre interkommunale helsetjenestene som vi har i dag. Disse samarbeidene 
er sagt opp med virkning fra 01.01.20. Dette har skapt noen usikkerhetsmomenter i forhold til 
hvordan tjenesten skal sikres for Sørreisa og Dyrøy. 

I tillegg til disse tjenestene skal kommunen innen 01.01.20 ha kommunepsykolog og ergoterapeut på 
plass. Et samarbeid rundt disse tjenestene bør i noen grad også sees i sammenheng med andre 
helsetjenester. 

Innhenting av opplysninger 

I tråd med kommunestyrets bestilling er det gjort henvendelser til Finnsnes interkommunale 
Legevakt som har gitt innspill til prosjektledelsen for nye Senja kommune i forhold til videre 
samarbeid. Det er gjort henvendelse til Bardu kommune om legevaktsamarbeid, det er også gjort 
henvendelse til Sørreisa kommune om muligheter for å utvide dagens legesamarbeid med 
anmodning om å vurdere to alternativer. I tillegg er leder for ambulansetjenesten i regionen 
forespurt om konsekvenser i forhold til ambulansetilbudet ved en eventuell endring. 
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Svar på forespørslene oppsummert 

1. Finnsnes interkommunale legevakt (se vedlegg):  
Senja kommune har ingenting imot å fortsette de interkommunale samarbeidene som 
tidligere, men beregningsgrunnlaget for kostnader vil endre seg fordi de fire kommunene slår 
seg sammen. Kostnader og form vil også avhenge av om Sørreisa kommune velger å 
samarbeide videre (saksbeh.anm: Sørreisa har ikke konkrete planer om å gå ut av 
samarbeidet med Finnsnes ik legevakt). 
Dersom Dyrøy kommune går inn i Astafjordlegene vil det ikke være hensiktsmessig å 
fortsette interkommunalt samarbeid med Senja kommune. Dette fordi fastlegeordning og 
legevakt bør organiseres samlet. 
 

2. Bardu interkommunale legevakt: Ved innlemmelse i Astafjordlegene vil samarbeid om 
legevakt i Bardu (Setermoen) være Dyrøy kommunes alternativ. Bardu kommune er 
imøtekommende i forhold til samarbeid. De har laget et beregningsgrunnlag for løsningen. 
Ut i fra 2018 tallene, vil kostnadene bli omlag de samme, men det er da regnet inn flere 
kommuner enn de som er inne i dag. Kostnaden for deltakelse med 8 deltakerkommuner gir 
for vår del en utgift på kr 1.037.085,- pr år. For 2018 betalte DK kr 1.014.903,- for denne 
tjenesten i Lenvik. Dette er kun legevakt (ikke KAD – senger eller andre tjenester). 
Umiddelbart kan det se ut som kostnadene blir relativt like. 
 

3. Sørreisa kommune: Vår forespørsel om utvidet tilstedeværelse er delt opp i to alternativer. I 
forhold til alternativ 2 vil legetjenesten ressurstilgang økes. Dette må behandles politisk i 
Sørreisa. De er derfor ikke i stand til å gi svar på denne forespørselen på nåværende 
tidspunkt. 
Legetjenesten slik den er bygd opp i dag med 2 leger 3 dager i uken, samt kontinuerlig 
koordinering med Sørreisakontoret, må derfor være det alternativet som tas stilling til i dette 
høringsutkastet. 
 

4. Ambulansetjenesten i Dyrøy: Administrasjonen har vært i dialog med leder for 
ambulansetjenesten i regionen, Knut Eivind Sæbbe. Det kom da frem følgende momenter:  
 

a. Ambulansetjenesten styres av UNN-systemet, tjenesten vurderes fortløpende og det 
er vanskelig å forutsi hvilke endringer som vil oppstå. Lokalisering av 
ambulansestasjoner kan derfor ikke være tema i denne sammenheng. 
 

b. Ved en overgang til Astafjordlegene, implisitt overgang til legevakt i Bardu, vil det 
oppstå en endring i beredskap. Ved transport av pasient fra Dyrøy til Bardu, vil 
ambulansen måtte vente på pasienten for videre transport fordi antall ambulanser i 
det området er mindre. Dette i motsetning til Finnsnes legevakt, der annen 
ambulanse overtar oppdrag for videretransport/retur og «vår» ambulanse returnerer 
til Dyrøy for å ivareta beredskap.  
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Det ønskes innspill på følgende Løsninger: 

1. Legesamarbeidet med Sørreisa som eksisterer i dag, sammen med de tjenestene vi kjøper 
hos Lenvik (Legevakt, KAD-senger, Diabetes team, kreftsykepleier, kommuneoverlege) sees i 
sammenheng og vurderes. 
En eventuell avtale om daglig åpent legekontor i Dyrøy kan ikke forskutteres og bør ikke 
legges til grunn for å velge denne løsningen. Dersom en slik forutsetning er avgjørende, må 
det anmerkes i svaret. 
 

2. Det inngås et legesamarbeid med Astafjordlegene (i henhold til Utredningen). I denne 
løsningen inngår Dyrøy kommune et legevaktsamarbeid (i tillegg KAD senger pluss eventuelle 
andre tjenester) med Bardu kommune.  

 

 

Grunnen til at høringen ikke kunne komme ut før, er at siste svar på forespørsel ikke kom før onsdag 
22.mai. 

Det legges ved flere dokumenter til gjennomlesning.  

1. Forespørsel til, og svar fra prosjektledelsen i Senja kommune 
2. Saksframlegg k.styre 11.04.19 
3. Rapport Astafjord legene 
4. Utdypning og forklaring i forhold til eksisterende legesamarbeid med Sørreisa kommune 
5. Skjematisk sammenstilling av alternativene 

 

 

Det er ønskelig å få behandlet denne saken i kommunestyret den 13.06.20. Det er derfor viktig at 
innspill kommer oss i hende innen 3. juni slik at sakspapirer til kommunestyret kan sendes ut.  
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Ambulansetjenesten i Dyrøy 
  
Administrasjonen har vært i dialog med leder for ambulansetjenesten i regionen, Knut Eivind 
Sæbbe. Det kom da frem følgende momenter:  
 

a. Ambulansetjenesten styres av UNN-systemet, tjenesten vurderes fortløpende og det 
er vanskelig å forutsi hvilke endringer som vil oppstå. Lokalisering av 
ambulansestasjoner kan derfor ikke være tema i denne sammenheng. 
 

b. Ved en overgang til Astafjordlegene, implisitt overgang til legevakt i Bardu, vil det 
oppstå en endring i beredskap. Ved transport av pasient fra Dyrøy til Bardu, vil 
ambulansen måtte vente på pasienten for videre transport fordi antall ambulanser i 
det området er mindre. Dette i motsetning til Finnsnes legevakt, der annen 
ambulanse overtar oppdrag for videretransport/retur og «vår» ambulanse returnerer 
til Dyrøy for å ivareta beredskap.  
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Innspill til legesamarbeidet i Dyrøy kommune 
Fra Dyrøy Ungdomsråd 
 

Etter orientering fra Karl Johan Olsen og gjennomgang av sakspapirer forlot kommunalsjef 
helse møtet.  
Ungdomsrådet diskuterte og hadde en god dialog rundt dette.   
 
 
Dyrøy ungdomsråd ønsker å beholde dagens løsning.  
Dette på valget på bakgrunn av tilgang til tjenester, trygghet samt at man vet hva man får 
ved å holde seg hvor man er.     

 
Flertallet i ungdomsrådet stemte for å beholde dagens løsning med 4 mot 1 stemmer.  
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: M12 

Saksmappe: 2017/1346 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 29.05.2019 

 

 
Saksframlegg 

Vannverksutbyggingen i Dyrøy - statusvurdering 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 59/19 05.06.2019 

 

Vedlegg 
1 Rapport - Kontroll vannforsyningskapasitet for overføringsleding fra Indre Rundjellvatn 
2 Rapport vedr. inntaksledning Indre Rundfjellvatn 
3 Notat (rev 2).  Trykkreduksjon ved vannbehandlingsanlegget 
4 Rapport vedr. alternative løsninger for høydebasseng 
5 Brannvannsdekning i Brøstadbotn sentrum 
6 Møtereferater Plan- og byggekomiteen 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Formannskapet tar rådmannens innstilling til etterretning 
2. HMS-avvik rettes snarest og senest innen 1. juli. Øvrig avvik i løpet av sommeren 2019. 

Kort sammendrag 
Dyrøy vannverk var tatt i bruk i 2013-2014, men det har over år vært knyttet stor usikkerhet til 
om vannverket er utbygd i tråd med forutsetninger og krav. Årsaken til at det er skap en slik 
usikkerhet er uklar, men rådmannen velger å ikke drøfte denne delen av saken i denne 
sammenheng. 
 
 Kommunen har gjennom flere rapporter prøvd å dokumentere vannverkets status opp mot de 
krav som stilles, og rådmannen mener at den samlede gjennomgangen som ligger til grunn for 
dette saksfremlegget, bekrefter i all hovedsak at Dyrøy kommune har et vannverk som er levert i 
tråd med de forutsetninger som lå til grunn da utbygging ble vedtatt. De endringer eller avvik 
som fremkommer vil bli lukket i løpet av 2019. 

Saksutredning 
Dyrøy kommune tok i 2013-2014 i bruk nytt vannverks. Vannkilde er Indre Rundfjellvatn. Etter 
idriftsetting har anlegget fungert i hovedsak feilfritt, med unntak av at gammelt ledningsnett har 
ikke ubetydelige lekkasjer som man søker rettet ved konkret utbedring av lekkasje, eller 
utskifting/nyetablering av vannledninger i tråd med hovedplan vann. 
 
Etter at anlegget ble satt i drift har det vært reist stadige spørsmål, både fra driftspersonalet og fra 
politisk hold om a) har vi fått det vi har bestilt og betalt for, og b) tilfredsstiller anlegget 
nødvendige sikkerhetskrav? Konkret kan dette pr. i dag oppsummeres innenfor følgende 
problemstillinger: 
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1. Inntaksledning gjennom Indre Rundfjellvatn ligger grunnere en prosjektert. Har dette 
konsekvenser for kapasiteten på vannforsyningen? 

2. Er de anleggstekniske installasjoner dimensjonert og utført slik at de tåler de trykklasser 
de utsettes for? 

3. Leverer anlegget brannvann i tråd med forutsetningene og offentlige krav? 
4. Er det gjennomført opplæring for drift av vannanlegget? 

 
Ut fra disse problemstillinger har rådmann søkt å klarlegge dette på best mulig måte ved 
gjennomgang av dokumentasjon og ved direkte avklaringer med involverte i utbyggingen. 
 

1. Vannverkets kapasitet. 
 
Vannverkets kapasitet ble i forprosjektet forutsatt å være på 15 L pr. sek. levert ut fra 
vannkilden. I etterfølgende plandokument ble dette forhøyet til 20 L pr. sek. Bakgrunnen var 
først og fremst at dette ville tilfredsstille anbefalt brannvannsmengde for Bjørkebakken iht. 
anbefaling fra Statens bygningstekniske etat (se; Kontroll av vannforsyningskapasitet, 
overføringsledning fra Indre Rundfjellvatnet – Sweco Norge AS, 01.10.2015). 
 
Det er i etterkant av at anlegget er satt i drift, reist spørsmål om inntaksledningen gjennom Indre 
Rundfjellvatn er lagt grunnere enn prosjektert, noe som er korrekt.      
I området nær neset, og mellom neset og utløpet, ble det under utbyggingen av anlegget 
konstatert fjell og store steinblokker på bunnen.  Entreprenøren tok da opp med  byggeleder 
hvorvidt man faktisk skulle sprenge seg ned i vannet eller om ledning kunne legges langs bunn 
innover til inntakspunktet. Saken ble drøftet og vurdert av byggeleder/prosjektleder, Sweco og 
Nordhaug maskin AS. For å avklare hvorvidt dette var mulig uten å rokke ved forutsetningene 
knyttet til kapasitet (forprosjekt 15 L/S), foretok Sweco en vurdering som konkluderte med at 
denne ville være opprettholdt og at sprenging ikke var nødvendig.  Det ville spare anlegget for 
store kostnader og gjøre det mulig å holde seg innenfor budsjettrammen. Sprengningsarbeidet vil 
medføre behov for å bygge molo ut i vatnet for å få fram maskiner, forlenge byggetiden og gi 
vesentlig økte kostnader.  Det ble besluttet å ikke foreta sprengning i ledningstraseen.  
 
Selv om ledningsnivået i vannet var klarert og godkjent, ble det allikevel, på bakgrunn i de 
spørsmål som ble reist, foretatt en kontrollberegning av kapasitet av Sweco Norge AS. 
Beregningen tok utgangspunkt i at ledningens høyeste punkt under vannspeilet, ut fra det man da 
hadde registrert, var 1,72m.  Rapporten ”Vannforsyningskapasitet, overføringsledning fra 
Indre Rundfjellvatn” ble leverte 01.10.2015 (følger som vedl. 1 her). Rapporten konkluderer 
med at dimensjonert vannforsyningskapasitet på 15 l/s er opprettholdt og i tråd med 
beslutningsgrunnlaget under utførelse av arbeidet. 
 
Senere er det også trukket i tvil at ledningsdybden er på et nivå som ovenfor beskrevet (1,72m) 
over hele strekket i vannet. Høsten 2018 ble det derfor foretatt videofilming av ledningen fra 
luftekummen på neset og ut til inntakssilen i vannet. Videofilmingen og ny måling (lodding av 
ledningen) viste at ledningen på 2 punkter på ledningsstrekket ligger bare på 1,20 m under 
vannspeilet (energilinjen). På denne bakgrunn ble Sweco Norge AS nok en gang engasjert for å 
beregne kapasitet med disse opplysningene som grunnlag. Rapporten ”Inntaksledningen i 
Indre Rundfjellvatn», prosjekt kontroll av kapasitet  inntaksledning.  Vurdering av lagt 
inntaksledning» datert 10.10.2018 ble da lagt fram (følger som vedl. 2 her). Rapporten 
konkluderer med at selv om ledningen stedvis er lagt bare 1,20 m under vannspeilet, vil den 
opprinnelige dimensjonerende kapasiteten på 15 liter pr. sek. (54 m³/t ) være oppretthold.  
 
Rapporten sier i tillegg at ledningen på enkelte steder mellom neset og inntakssilen ligger an mot 
stein som i de grunne områdene kan skade ledningen. Dette er et forhold som er tatt opp med 
entreprenøren og som han skal utbedre i løpet av sommer/høsten 2019. 
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En kapasitet på 15 l i stede for 20 l pr. sek. genererer i hovedsak to konsekvenser: 

 Kapasitet for brannvann for området Bjørkebakken vil ikke være i tråd med anbefaling 
fra Statens bygningstekniske etat. Dette kan kompenseres ved bruk av den innkjøpte 
tankvogn. 

 Påfyll inn i høydebasseng vil være noe redusert. Men magasinkapasiteten i 
høydebassenget er på 1 900 m³ og med dagens målte vannforbruk i Dyrøy kommune, 
tilsier dette at magasinet uten tilførsel holder i 4-5 dager. Det ligger langt over det som er 
normal vannkapasitet i et basseng som dette (Sammenligningseksempel: høydebasseng 
Sjøvegan som forsyner Salangen fra kirka og vestover har en kapasitet på 24 timer). 
Ved å få redusert lekkasjer i nettet, vil kapasiteten øke ytterligere.  

 
 

2. Er sikkerheten i anlegget tilfredsstilt (HMS)? 
 
Spørsmål vedr. sikkerheten i vannbehandlingsanlegget er reist etter bekymring fra formann i 
uteseksjonen, basert på at benyttede rør og flenser har angivelser som isolert sett ikke stemmer 
med inngående trykknivå i anlegget. For å avklare dette ble også her Sweco Norge AS engasjert 
for å foreta nødvendige beregninger av aktuelle rørinstallasjoner og forankringene. Beregninger 
og konklusjon fremkommer i notatet ”Vurdering av trykkbærende rør og flenser ihht NS-EN 
13480-3” (følger som vedlegg 3 her). Arbeidsnotatet konkluderer med tilfredsstillende 
dimensjonering og at laveste trykklasse på rørinstallasjoner (svakeste punkt) tåler 17,7 bar.   
 
Sluttkommentaren i rapporten ble av enkelte lest som en underkjennelse av anlegget, men det 
som der var forsøkt uttrykt var at det kun var beregning av innvendig trykk som var oppdragets 
mandat og således gjennomført. Øvrige beregninger iht. NS-EN 13480 er ikke utført, og 
godkjenning i tråd med standarden kan ikke utferdiges. Rådmannen er enig i at slik 
formuleringen var, så gav den absolutt grunnlag for å stille spørsmål. Det ble derfor gjennomført 
møte med Sweco AS i Narvik den 28.05.19. Tilstede for Sweco AS var ansvarlig prosjekterende 
for vannanlegget, rådgiver som gjennomførte beregninger (og formulerte sluttkommentaren), 
samt avdelingsleder for sektoren som dette ligger under. Fra Dyrøy kommune stilte enhetsleder 
teknisk og rådmann. Sweco AS bekreftet nettopp det som fermkommer ovenfor og beklaget den 
dårlige fremstillingen. De har derfor valgt å revidere sluttkommentaren for å få frem 
konklusjonen mer ryddig.  
 
Rapporten peker i tillegg på at forankringen av installasjoner inne i vannbehandlingsanlegget, 
ikke kan anses å være godkjenn, da utførelse ikke er i tråd med beskrivelsen for anlegget. Det 
bør byttes ut umiddelbart mot rørstøtter i stivere stålramme eller betongklosse. Dette vil bli 
utbedret så snart som mulig (oppdraget er gitt til driftspersonalet).  
 
Videre så er det i bekymringene uttrykt en oppfatning av at dersom trykkreduksjonsventilene 
skulle svikte, så vil dette generere en trykkøkning i anlegget som kan rasere 
vannbehandlingsanlegget på Bjørkebakken så lenge rørbruddsventilen ikke er koblet inn. 
 
Sikkerhetssystemet er bygd opp slik at dersom trykkreduksjonsventil i kum RK3 nærmest 
Rundfjellvannet skulle svikte, så er det montert en sikkerhetsventil som automatisk åpner for 
utspyling ut i terreng. Lengre ned i traseen er det montert ytterligere en trykkreduksjonsventil i 
kum med identisk løsning med sikkerhetsventil (RK2). 
 
Fra kum RK2 og ned til vannbehandlingsanlegg på Bjørkebakken, så er alt av rørkonstruksjoner i 
duktilt støpejern med strekkfaste moffer som håndterer betydelig trykkbelastning og påkjenning 
lang over det som kan oppstå i dette anlegget. I inntaket i vannbehandlingsanlegget på 
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Bjørkebakken står det også en trykkreduksjonsventil med en tilhørende sikkerhetsventil for 
utspyling av vann gjennom et eget rør som er lagt ut til lokal bekk på utsiden.  
 
Alt dette er en standard prosjektert løsning som er normalt å benytte i anlegg som dette.  
 
Rørbruddsventilen er montert for å forhindre unødig tap av vann ved ev. brudd i anlegget, og har 
ingen sikkerhetsfunksjon knyttet til trykk. Årsaken til at den ikke er satt i drift er at det er 
betydelige lekkasjer i det gamle røranlegget, særlig på Bjørkebakken. Ved høyt vannforbruk i 
tillegg, kan dette medføre at ventilen stenger. Det kan igjen medføre at røranlegget tømmes. 
Oppfylling av anlegget er tidkrevende med mye lufting. Her er også å bemerke at beslutning om 
at rørbruddsventil ikke skal stenges og begrunnelsen for dette, er presentert for plan- og 
byggekomiteen (PBK) i sak 1 i møte 20.01.16. Det kom da ingen innvendinger. Saka ble igjen 
tatt opp i møtet den 8.10.2018 (pkt. 4). I dette møtet ble PBK utfordret på at dersom man ønsker 
å overprøve prosjektleders vurderinger, bør det fattes et vedtak om at rørbruddsventilen skal 
aktiveres. PBK ønsket ikke å fatte et slikt vedtak. 
 

3. Brannvannskapasitet 
 
Brannvanndekning inngår i dimensjoneringskriteriene for et offentlig vannverk. Disse er ivaretatt 
ved den løsning Dyrøy vannverk er bygget etter. 
 
Det vises til rapport  fra Sweco Norge AS ”Dyrøy Nye Vannverk – byggetrinn 4 – 
Alternativsvurdering for lokalisering av høydebasseng på fastlandet datert 15.12.2015” (ligger 
som vedlegg 4 her). Rapporten er resultatet av beregninger gjort med hensyn til bygging av 
høydebassenger og vurderinger basert på økonomi, vannforsyning til drikkevann og brannvann. 
Av forprosjektet utarbeidet i 2011 fremgår det 3 - 4 alternative bassenglokaliseringer med 
varierende funksjonsegenskaper og varierende kostnadsbilder.  Kort sammenfattet konkluderer 
rapporten med at den rimeligste løsningen vil være å bygge ett basseng for hele kommunen.  
Dette vil medføre behov for trykkøkningsstasjon ved en videreføring av vannforsyningen til 
Øvre Espenes. Trykkstasjonen er en langt billigere investering enn alternativt å bygge et 
høydebasseng i Finnlandsåsen slik forprosjektet antyder. Dog er det slik at et høydebasseng på 
Evertmoen slik løsningen fremkommer i dag, isolert sett ikke vil gi brannvandekning ihht krav.  
Kravet oppnås dersom man f.eks. benytter en tankvogn i tillegg til vannverket. En viktig 
forutsetning i dette er at vannledningen mellom VK25 (ved Brøstad kirke) ned til Elvetun, og 
gjennom Brøstadbotn sentrum forsterkes til hhv 250 -200 mm.  Denne løsningen er valgt, og den 
vedtatte «Hovedplan vann» (vedtatt i kommunestyret des. 2018) skisser denne utbyggingen. 
Hovedoverføringsledningen gjennom Brøstadbotn sentrum er bygget, ledningen til Øvre Epenes 
med trykkøkningsstasjon bygges nå og skal ferdigstilles til høsten i år. Forsterkningsledning fra 
VK25 og til Elvetun er planlagt igangsatt i høst. Når dette er sluttført, vil kravet til 
brannvanndekning være tilfredsstilt. Denne saken ble behandlet og vedtatt i byggekomiteen den 
15.02.2016 i sak 1. 
 
På Dyrøya vil ikke et høydebasseng uansett plassering kunne gi tilfredsstillende 
brannvanndekning.  Her begrenses kapasiteten av eksisterende forsyningsnett. Tankvogn er den 
eneste løsningen for å tilfredsstille behovet. 
 
 
 
Valgene som er gjort og som danner grunnlaget for brannvanndekning for Dyrøy kommune, er 
gjort i samråd med brannvesenet. Dette er oppsummert i notat ” Avklaring rundt 
brannvannsdeking i Brøstadbotn Sentrum” (ligger som vedlegg 5 her – tittel er upresis, tar for 
seg hele kommunen).  
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4. Er det gjennomført opplæring for drift av vannanlegget og etablert driftsinstruks for 

anlegget? 
 
Det er kommet påstander om at det ikke er gjennomført opplæring av driftspersonalet og det 
foreligger heller ikke en driftsdokumentasjon som er til hjelp i drifta. 
 
I forhold til opplæring så er det klarlagt at det er gjennomført flere runder med opplæring for 
driftspersonalet. Prosjekterende og utførende aktører har også ved enkelte anledninger deltatt/ 
bidratt.  Leverandører av vannverksmateriell har demonstrert utstyr og forklart virkemåter.  
Leverandører har deltatt i diskusjoner og besvart spørsmål vedr. anleggsteknikken. Prosjektleder 
har hatt møter med personell og gitt innføring i generell vannverkteknikk, forklart forhold innen 
vannverkdynamikken og funksjonene til installasjoner ventiler, sikkerhet, trykk, trykktap og mye 
mer.  
 
I februar 2017 ble det gjennomført kurset «Drift av kommunale vannverk – Grunnleggende 
kunnskap om drift og vedlikehold av kommunens vannverk» og mottatt diplom etter kurset. 
Videre er det gitt opplæring i SD-anlegg, om installasjoner, armaturer, vannverksmateriell og 
utsyr som er benyttet i anlegget. 
 
Personellet er forespurt om deltakelse/bidrag til utarbeidelse av i driftsinstruks. Sweco Norge AS 
har tilsendt utkast til driftsinstruks til kommunen og formannen er bedt om å gi kommentar/ 
uttalelse til denne. Utkast til driftsinstruks er lagt fram/gjennomgått flere ganger og er nå under 
endelig sluttføring fra Sweco Norge AS. Her er å bemerke at siste forslag som ble forelagt 
kommunen er tilgjengelig for driftspersonalet som foreløpig manual og vil være ganske så 
identisk som endelig sluttprodukt.  
 
Alarminstruksen for Dyrøy kommunale vannverk er utarbeidet. Det er utarbeidet 
prøvetakingsplan som er godkjent av Mattilsynet og som gir retningslinjer for hvordan/hvilke 
vannprøver som skal tas og som skal analyseres.  

Administrasjonens vurdering 
I forhold til de mest sentrale påstandene, så kan man oppsummere status som følgende: 

1. Inntaksledning Indre Rundfjellvatn er utført i tråd med forprosjektet (15 l/S). Under 
detaljprosjektering la man inn en høyere kapasitet basert på at inntaksledningen i 
Rundfjellvatnet ble forutsatt lagt lavere i vannet (20 L/s). Når det da viste seg at for å 
oppnå denne merkapasiteten, måtte påregne en betydelig kostnad (anslått til 2-3 mill.) og 
da gjorde en kvalifisert vurdering av kost/nytte og på dette grunnlaget besluttet å gå 
tilbake til opprinnelig planlagt kapasitet, så mener rådmannen at dette var en fornuftig 
beslutning. Konsekvensen er: 
- Lavere kapasitet på brannvann Bjørkebakken. Kompenseres ved bruk av tankvogn 

(tilsvarende som for flere andre steder i Dyrøy kommune). 
- Oppfylling av høydebasseng kunne gått raskere, men utgjør ingen betydning da 

kapasiteten på høydebassenget er langt over normalt dimensjonerende kapasitet og 
Dyrøy kommunes behov. 

Det er også verdt å bemerke at dersom man mener at en merkapasitet som her beskrevet 
er ønskelig eller så viktig at det bør prioriteres foran andre oppgaver, så kan et slikt 
tiltak iverksettes når som helst. 

2. Sikkerhet (HMS) knyttet til trykkevne på rør og flenser er tilfredsstillende og innenfor 
dimensjoneringskrav. Rørledning mellom Rundfjellvatnet og vannbehandlingsanlegg har 
løsninger og sikkerhetsanordninger som er i tråd med de krav som stilles i slike anlegg, 
og som er utprøvd. 
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3. Så snart vannledningen mellom VK25 (ved Brøstad kirke) ned til Elvetun, og gjennom 
Brøstadbotn sentrum er forsterkes til hhv 250 -200 mm., vil Dyrøy kommune ha en 
brannvannsløsning som er i tråd med gjeldende krav og forutsatt/prosjektert løsning 
(høsten 2019). 

 
Følgende avvik vil bli rettet i løpet av kort tid: 

1. Plassering av rørledning på bunnen i Indre Rundfjellvatn sikres mot mulig skade av 
spisse steiner etc.  

2. Det iverksettes snarlig tiltak for å byttes ut forankring av installasjoner i 
vannbehandlingsanlegget mot rørstøtter i stivere stålramme eller betongklosse i tråd med 
prosjektert løsning. 

 
Rådmannen vil avslutningsvis igjen understreke at vi har bygd et helt tradisjonelt anlegg som er 
driftet over et betydelig antall år uten nevneverdige problemer. Det underbygger at den 
prosjekterte og utførte løsningen fungerer som planlagt. Etter at rådmannen har brukt mye tid på 
å sette seg inn i dokumentasjon, og senest gjennomført møte med Sweco AS den 28.05.19. for 
gjennomgang av anlegget med tilhørende dokumentasjon, særlig knyttet til HMS, er det 
overraskende at man har tillatt udokumenterte påstander å få et slikt feste som man her opplever. 
Det er, slik rådmannen ser det, ikke avdekket forhold som tilsier at anlegget skal være befengt 
med negativ omtale. Tvert imot uttrykte Sweco AS honnør for gjennomføring av 
byggeprosjektet, og sammenlignet da med en rekke andre tilsvarende prosjekter som Sweco AS 
har prosjektert.  
 
Dyrøy kommune skal kunne markedsføre et vannverk som leverer vann av høy kvalitet og som 
er med på å sikre en god brannberedskap i kommunen. Rådmannen håper at man gjennom et 
vedtak som det her innstilles på, kan bidra til at man for ettertiden har et slikt fokus. 
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Vurdering av trykkbærende rør og flenser mot innertrykk
ihht NS-EN 13480-3

Innledning.
Dette notatet er en revisjon av notat datert 02.10.2018 med tittelen: « vurdering
av trykkbærende rør og flenser i hht NS-EN 13480-3».  Det som er endret er
sluttkommentaren.
For orden skyld opplyses om at saken gjelder rørarrangement i eksisterende
trykkreduksjonsanlegg som er anlagt i felles bygning med vannbehandlings-
anlegget for Dyrøy kommunale vannverk.

Innertrykk

Driftstrykk: 14,7 bar (1,47 MPa)
Trykk ved korte tilfeller/prøvetrykk: 17,7 bar (1,77 MPa)
Beregningstrykk (pc): 1,77 MPa

Dimensjon og material for rør

Welded pipe 139,7x2 EN 1.4404/316L
Do/Di=139,7/137,7=1,7

Strekkgrensen Rp0,2 (minimum): 190 MPa
Bruddgrensen Rm (minimum): 490 MPa
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Tillatt spenning (Pkt. 5.2.1.1, NS-EN 13480-3):

= min	{ ,
,

; 	
,
	}

     = min {190/1,5; 490/2,4}=126,7 (MPa)

Merk at rørsystemet ikke er kategorisert ihht PED (Pressure Equipment
Directive, 2014/68/EU). Kontrollberegning gjøres derfor innom rammen for
«uklassifisert rørsystem».

Krav på minimum tykkelse for rett rør

Den minimum tykkelsen bestemmes fra vilkåret Pkt. 6.1, NS-EN 13480-3). Før
rør Do/Di<1,7 får vi for rett rør

=
× Do

2 + =
1,77 × 139,7

2 × 126,7 × 0,85 + 1,77 = 1,14	( )

Merk at denne verdi e=1,14 ikke har inkludert toleranse og tillegg for korrosjons.
Å bruke 10-20% i tillegg for dette endemål blir den minimum tykkelsen (rett rør)
tmin=1,14x1,2=1,4 mm.

Krav på tykkelse ved overgang for T-rør

Den minste tykkelsen for T-rør (Forged tee) bestemmes fra vilkår i Kap. 8, NS-
EN 13480-3). I vårt tilfelle gjelder f=126,7 MPa <250 MPa, og tykkelsen t og
diameter D er identiske i hovedrør (a) og grenrør (b). Det blir

ta/tb=2.0/2.0=1.0
Da/Db=139,7/139,7=1.0

Det betyr at vilkåret i figur 8.3.1.1 i NS-EN 13480 oppfylles.
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Flenser DN100 og DN150

Dimensjon og material henvises til Ahlsell Industrikatalog, side 150 «Aluminium
løsflenser med belegg». Flenser DN100 vurderes her nedenfor.
Material: AISI 12 Cu

Strekkgrensen Rp0,2 (minimum): 80 MPa
Bruddgrensen Rm (minimum): 150 MPa
Tillatt spenning (Pkt. 5.2.1.1, NS-EN 13480-3):

= min	{ ,
,
; 	

,
	}

   = min {80/1,5; 150/2,4}=53,3 (MPa)

Dimensjoner DN100: d5=111 mm; d2=18 mm, øk=180 mm;
D=220 mm, s=20 mm (se figur 1 nedenfor)

Figur 1 Løsflenser fra Ahlsells industrikatalog

Maksimale spenninger i radiell retning skjer på innsiden og den kan estimeres
konservativt gjennom følgende løsning for en sylinder med indre radius
a=111/2= 55,5 mm, og ytte radien b=(180-18)/2=81 mm:

st	= 	
( )

	( )
	= ( , )

	( , )
× 1,77=4,90 (MPa)
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sr = -p = - 1,77 (MPa)

Den maksimale effektivspenningen blir

se = 4,99 + 1,77 =5,3 (MPa) < f=53,3 MPa

som tyder på at flensen tåler det angitte indre trykket pc=1,77 MPa.
Skruer M16 (M20), 8 stk med fasthetsklasse 8.8, brukes for flenser DN100
(DN150). Skruvene M16 vurderes her nedenfor.

Den totale strekkraften p g a innertrykk pc=1,77 MPa i røret er

FT= = ( , × ) × 1,77 × 10 =26359 (N)=26,4 kN

som innebær at strekkraften per skru er

Ft=26,4/8=3,3 kN

Kapasiteten for M16 (Fasthetsklasse 8,8) er 90,4 kN. Det kan derfor
konstateres at skruene klare seg bra med god skikkethetsmarginal.

Reducers

Fullstendig informasjon mangler for reducers ved overgang mellom rør DN150
og DN100. Utgående fra ovenstående vurderinger bedømmes at det klare seg
bra dersom godstykkelsen ikke er mindre enn 2 mm og material er EN
1.4404/316L eller bedre.
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Sluttkommentar

Vurderingene som er uført i dette notatet er en grunnleggende vurdering som
bare baseres på innertrykk (17,7 bar). Vurderingsresultatet viser at disse valgte
komponenter (rør, T-stykke, Reducers, flenser) klarer det angitte indre trykket
på 17,7 bar med god sikkerhetsmarginal (Utnyttelsen av kapasitet:
5,3/53,3=0,1).

Under forutsetning av at byggearbeider for trykkreduksjonsanlegget er utført i
henhold til krav som framgår av prosjekteringsgrunnlaget ( tegninger og
beskrivelse ),  bedømmer SWECO at anlegget  skal være i god tilstand og
sikkerhet for videre drift.

SWECO påpeker imidlertid at forankringen som markert i bildet nedenfor ikke
kan anses å være godkjent.  Den må byttes ut umiddelbart mot rørstøtter i
stivere stålramme eller betongkloss og hvor røret klamres til stålrammen /
betongklossen.   ( Stålrammen / betongklossen skal forankres til betonggulvet ).
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Figur 2 T-rør som forankres med slanke/rustne stålbjelker og rustskadede
fotplater.
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Avklaring rundt brannvannsdeking i Brøstadbotn Sentrum. 

 

Det ble avholdt et telefonmøte med overnevnte, 12.01.2016. Tema var brannvann i Dyrøy 
kommune.  

Grunnlag for møtet var problemstillinger som er tatt opp i rapporten vedrørende 
alternativsvurdering for lokalisering av høydebaseng på fastlandet i Dyrøy kommune. Notatet er 
ment å være et supplement til denne rapporten.  

Rapporten konkluderer med at det er vanskelig å oppnå tilfredsstillende brannvannsdekning for 
både sentrumsområdet i Brøstadbotn og Dyrøya med ett basseng. I henhold til forskrift om 
brannforebyggende tiltak og tilsyn (FORBTOB) skal det være en kapasitet på det kommuneale 
ledningsnettet på minst 50 l/sek for sykehjem, skoler og andre særskilte brannobjekt, mens det 
er krav til 20 l/sek for boligbebyggelse. Det første kravet antas å ligge til grunn for 
sentrumsområdet, mens det andre kravet legges til grunn for de øvrige områdene.  

Branntjenesten i Dyrøy kommune er et samarbeid mellom Dyrøy og Sørreisa kommune. 
Samtalen med brannvesenet avdekket at de ikke har vannbesparende slokkeutstyr tilgjengelig i 
Brøstadbotn. Dette er brannbiler med f.eks vanntåke. De har dette i Sørreisa, men responstiden 
/ avstanden er for lang til at dette kan inngå i en forsvarlig beredskap for Brøstadbotn. Det er 
snakk om ca 0,5 timer i kjøretid.  

I tabell 8-3 i alternativsvurderinga er det angitt at dersom et basseng legges til Brøstadbotn 
vannverk og det bygges en «forsterkning» fra V25 og inn til sentrum kan det tas ut 38 l/sek i 
Brøstadbotn sentrum, mens det til sammenligning kan tas ut 28 l/sek dersom det ikke bygges et 
høydebasseng her (inkludert forsterkningen). For Langhamn på Dyrøya er det kapasiteten 16 
l/sek, mens den reduseres jo lenger ut på Dyrøya en kommer. Det ble diskutert hvorvidt 
brannvesenet kunne komme med avbøtende tiltak på hhv 12 og 4 l/sek (manglende dekning ifht 
FOBTOB`s krav) for Brøstadbotn og Dyrøya. Dette er ikke mulig med dagens utstyr. Det er 
lokalisert en stk ordinær brannbil på stedet. Dersom det skal hentes ut vann inntil 50 l/sek MÅ 
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dette medbringes. Et tiltak som ble lansert var å investere i en tankbil med f.eks 10.000 liters 

kapasitet. Denne kunne f.eks bli tatt inn som en del av brannberedskapen (øvelser etc) ved at 
bilen ble kjørt ut samtidig med brannbiler til brannstedet og blitt koplet opp til en brannbil 
(pumpebil). Erfaringene med å sende ut vannverkets egne folk for å manøvrere ventiler (f.eks 
sette i drift krisevannskilder etc) er at dette ofte tar for lang tid i forhold til den tiden som er til 
rådighet ved brann.  

En tankbil som nevnt over, kunne i året f.eks inngå i beredskapen til leveranse av rent 

drikkevann dersom en kilde skulle bli forurenset eller et ledningsbrudd skulle oppstå etc. 
Investeringskostnad på en slik antas å ligge om lag 2 mill kr. Det må påregnes en garasje for 
forsvarlig lagring.  

En forsyning av 12 l/sek fra en slik tankbil vil medføre at vann fra kommunalt nett + tankbil til 
sammen utgjør 50 l/sek i ca 15 min. Tilsvarende regnestykke for Dyrøya er, at 4 l/sek kan 
tappes fra tankbil i ca 45 min, altså brannvannsdekning (inntil 20 l/sek) i 45 min totalt sett.  

Imidlertid ble det nevnt at det ofte ikke var mannskaper og utstyr nok tilgjengelig på et brannsted 
for å kunne hente ut 50 l/sek, om dette skulle være tilgjengelig. Bruk av sjøvann til slokking var 
noe de unngikk i det lengste ettersom dette var kravende, tidsmessig og arbeidsmessig, men 
også at utstyret ofte ble forringet og krevde omfattende rensing i ettertid.  

Et annet moment som ble viset stor oppmerksomhet av brannvesenet var behovet for utskiftning 
og rehabilitering av eksisterende brannkummer / tilkoplingskummer i Brøstadbotn sentrum. Et 
armatur som er gammelt og nedslitt, rustet og ikke hatt service på lang tid trolig ikke vil fungere 
tilfredsstillende om minuttene teller. Dette gir all grunn til å fokusere på en saneringsplan for 

Brøstadbotn sentrum. Brannvannskapasitet i sentrumsområdet må være en sentral del ved 
oppgradering og fornying.   

 

Oppsummering 

Oppsummert avdekket møtet at å investere i en tankbil samt å rette fokuset på sanering av 
eksisterende brannkummer vil utgjøre avbøtende tiltak for manglende brannvannsdekning. Det 
er også klart at slik situasjonen er for f.eks Dyrøyhamn så er en tankbil absolutt å foretrekke. 
Ettersom det kun er en Ø110 mm ledning utover hit vil kun medbragt vann gi tilfredsstillende 
dekning. I henhold til tabell 8-1 i alternativsvurderinga er kapasiteten i Dyrøyhamn på 7 l/sek. 
Her ville man kunne tappe de resterende 13 l/sek fra tankbilen (med 10.000 liter) i om lag 13 
min, altså ville man ha hatt 20 l/sek tilgjengelig i 13 min.  

En implementering av tankbil i brannberedskapen og beredskapen for drikkevannsleveranse 
anbefales i tillegg til etableringen av ett basseng ved Brøstadbotn vannverk. Alternativet for å 
oppnå tilsvarende brannvannsdekning er å bygge høydebasseng både på Dyrøya og 
Brøstadbotn, med de investeringskostnadene dette medfører. 
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Rådmannens innstilling: 
Årsrapport og Årsregnskap 2018 for Dyrøy kommune tas til orientering.  
 
 

Kort sammendrag 
Årsrapport og årsregnskap for 2018 legges fram til behandling. Revisjonsberetningen er også 
vedlagt saken.   
 
 

Saksutredning 
Rådmannen legger med dette fram Årsrapport og Årsregnskap for 2018  
Avleggelse av årsregnskap skal ferdigstilles 15.02. Årsregnskap, årsberetning og 
revisjonsberetning skal oversendes til departementet innen frist den 31.7.  
 
Revisor mottok årsregnskapet fra administrasjonen 27.02.2019. Korrigert årsregnskap ble mottatt 
15.03.19, og årsrapporten 14.05.19.  
 
Dyrøy kommune mottok revisjonsberetning datert 27.mai 2019.  
 

Administrasjonens vurdering 
Revisor sier dette i sin beretning: 
 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og 
forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen 
til Dyrøy kommune per 31. desember 2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble 
avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk 
i Norge. 
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Revisor påpeker at det er et overforbruk på sentraladministrasjonen. Dette skyldes i hovedsak to 
faktorer. Premieavvik på pensjon, samt en forskjell i budsjettering og regnskapsføring av 
fellesutgifter (for eksempel internett, porto o.l). Slike fellesutgifter er regnskapsført som utgift på 
felles, men budsjettert på ansvar. For kommunen totalt sett er det ett nullsumspill, men det gir et 
forholdsmessig bedre resultat for de enkelte ansvar til fordel for sentraladministrasjonen. Denne 
praksisen ble brukt i budsjettering av 2018, men var ikke i bruk i 2017.  
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1 Rådmannens kommentar 

Dyrøy kommune skal være en god kommune for innbyggere, næringsliv, besøkende og 

ikke minst for de ansatte. Dette er den klare "ledestjerna" for rådmannen, både i det 

daglige arbeidet og gjennom de langsiktige strategier og planer. 

Årapporten 2018 er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og 

årsberetning for kommunestyret. I årsberetningen redegjøres det for omfanget, 

kompleksiteten og oppnådde resultater i den kommunale tjenesteproduksjonen. 

2018 har vært et hektisk år, hvor omstilling av organisasjonen som har pågått over noen 

år, har vært i en sluttfase og vedtatt gjort endelig fra 1. januar 2019. I den kommunale 

driften har det vært stor fokus på å løfte kvaliteten gjennom tiltak som kan gi varige 

langsiktige resultater. 

Videre så har planlegging og tilrettelegging for flere byggeprosjekter, både i kommunal 

regi og gjennom kommunale selskaper, vært omfattende og tidkrevende. 

Omstillingsprogrammet VOX er godt i gang og vil være et viktig verktøy for utvikling 

av næringslivet i Dyrøy. 

Den største utfordringen for dyrøysamfunnet, slik rådmannen ser det, er den 

demografiske utviklingen. SSB´s prognose peker tydelig nedover når det gjelder 

innbyggere i kommunen, samtidig som andelen eldre vil vokse kraftig. Dette vil påvirke 

kommuneøkonomien i en negativ retning, noe som vil kreve gode rutiner som sikrer 

mest mulig effektiv drift, godt lederskap og vilje til tøffe prioriteringer. Dette gjelder 

både administrativt og politisk nivå. 

Hovedmålet vil fortsatte være gode, likeverdige, helhetlige og samordnede tjenester, 

samt tilstrekkelig kapasitet, relevant kompetanse, tilstrekkelig distanse og effektiv 

tjenesteproduksjon. 

Rådmannen vil takke de ansatte for god innsats gjennom hele året, hvor fokus har vært 

gode løsninger for Dyrøysamfunnet. Videre så vil rådmannen fremheve et godt og 

konstruktivt samarbeid med det politiske nivå, hvor man i fellesskap og på tvers av 

partigrenser har søkt etter gode og omforente løsninger. 

  

  

  

2 Innledning 

Dyrøy kommune ligger i Midt-Troms og grenser mot Salangen i sør, mot Sørreisa i nord 

og øst, og mot fjorden i vest. Over Tranøyfjorden og Solbergfjorden ligger Senja med 

Tranøy kommune.Dyrøy kommune består av Dyrøya og fastlandet innenfor og har et 

samlet areal på 289 kvadratkilometer. 

Brøstadbotn er kommunesenter.Dyrøy kommune har 1128 innbyggere ved utgangen av 

2018.Kommunens største utfordring er negativ befolkningsutvikling som en har forsøkt 

å motvirke med flere tiltak over lang tid. Omstillingsarbeid i prosjektet VOX Dyrøy 

2019 som har pågått i 2018, er et treårig prosjekt med fokus på næringsutvikling og 

arbeidsplasser. Prosjektet som er støttet av fylkeskommunen, har et årsbudsjett på 4 

mill kr med en egenandel for kommunen på 1 mill kr. Folketallsreduksjon medfører 

som kjent også økonomiske utfordringer for en kommune fordi folketall og 

alderssammensetning er grunnlag for kommunens inntekter. I likhet med mange typiske 

distriktskommuner, har Dyrøy kommune vært tvunget til kontinuerlig omstilling og 
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nedskjæring i drifta siden 1990-tallet. 

Et lyspunkt siste år var bevilgningen på vel 16 mill kr fra det såkalte Havbruksfondet. 

Grunnlaget for denne bevilgningen er økt produksjonsvolum innen havbruk. Dette er 

midler kommunestyret står fritt til å disponere, men det er i prinsippet det vi gjerne 

kaller «engangspenger». Dette er første gang at kystkommuner får bevilgning på 

grunnlag av at man har stilt kystlinje til disposisjon for næringsdrift. Det er positivt, 

men mange mener det ville være både rimelig og rettferdig med en årviss inntekt for 

havbrukskommunene, på samme måte som for «kraftkommuner» og kommuner med 

oljeinstallasjoner. 

For øvrig har 2018 vært preget av omorganisering og skifte i nøkkelstillinger. 

Rådmannstillingen som brått ble vakant i siste kvartal av 2017, ble besatt ved årets 

inngang. Samtidig ble nyopprettet stilling som kommunalsjef for helse og omsorg 

besatt, og ved inngangen til 2019 er nyopprettet stilling som kommunalsjef for oppvekst 

og kompetanse på plass. 

I tillegg har det vært flere utskiftinger på enhetsledernivå. Stillingen som økonomileder, 

som ble ledig siste kvartal 2018, tiltres 1.5.2019. 

3 Politisk sektor 

Kommunestyret gjennomførte i 2018 seks møter, hvorav ett var felles 

kommunestyremøte i regionsamarbeidet. Det ble behandlet 84 politiske saker og 3 

interpellasjoner i 2018. 

Formannskapet gjennomførte 15 møter og behandlet 119 saker i 2018. 

Plan- og naturutvalget gjennomførte åtte møter og behandlet 31 saker i 2018. 

Oppvekst- og omsorgsutvalget gjennomførte fem møter og behandlet 27 saker i 2018. 

Andre råd og utvalg: Administrasjonsutvalget gjennomførte fire møter og behandlet sju 

saker i 2018. Arbeidsmiljøutvalget gjennomførte fire møter og behandlet 21 saker i 

2018. Eldrerådet og kontrollutvalget legger fram egen årsmelding. Dyrøy menighet 

utarbeider egen årsmelding som refereres i formannskap og kommunestyret. 

4 Innbyggere og folketall 

 

Tabellen viser Dyrøys befolkning fordelt etter aldersgrupper med 5 års mellomrom 

siden år 2000, og prognose for de neste 20 årene.Tallene som er hentet fra SSB, viser 

noen tydelige tendenser: 

I perioden 2000 til 2010 ble folketallet totalt redusert med 100 personer, barnetallet falt, 
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men aldersgruppen over 80 år økte. Også fra 2010 til 2019 var reduksjonen 100 

personer totalt, barnetallet fortsatte å falle, men i denne perioden var det reduksjon også 

i den eldste gruppen. 

Personer i arbeidsfør alder, gruppen 20 – 67, har gått ned i hele perioden fra 2000 til 

2019, og prognosen viser at denne utviklingen vil fortsette.Prognosen viser ellers at 

tallet for barnehagegruppen synes å ha nådd sitt bunnivå, men elevtallet i skolen 

fortsetter å falle fram mot 2029. 

Prognosen for eldre over 80 år er at tallet igjen vil øke – særlig etter 2024.Samlet viser 

prognosen at befolkningsreduksjonen blir noe mindre de neste 20 årene enn de 

foregående 20 år. 

5 Næringsutvikling 

Mål 

Dyrøy skal være attraktiv gjennom stedsutvikling, næringsutvikling, trivsel og 

bærekraftig forvaltning av naturressurser. 

Retningslinjer for praktisering av «kommunalt utviklingsfond i Dyrøy kommune» ble 

vedtatt i Kommunestyremøte 05.10.04. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av 

retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms, vedtatt i fylkeskommunens plan- 

og næringsutvalg 7.4 2003. All bruk av næringsfondsmidler registreres i eget program, 

og rapporteres til kommunal- og Regionaldepartementet innen utgangen av januar hvert 

år. De fører dermed tilsyn for at bruk av fondet skjer ihht. vedtekter. 

I 2018 fikk Dyrøy kommune ikke bevilgning til kommunalt næringsfond. Overføringer 

til Regionalt næringsfond forfalt fom. 2016. 

 

Fondsbeholdning 

Tilskudd føres løpende ihht. framdrift i prosjektene. Av innvilgede tilskudd i 2018 kr. 

369.750,- er kr. 284.422,- utgiftsført i -18. Disponibel saldo pr. 1.1.19 var kr. 446.078,-. 

Da var imidlertid ikke renteinntekter på fondet 2018 godskrevet. 

Likeledes vil prosjekter som ikke er gjennomført eller gjennomført i et mindre omfang 

enn først antatt bli avsluttet og innvilget beløp/gjenstående midler tilbakeført fondet 

som disponible midler. For år 2019 gjelder dette kr. 56.406,- som var restbeløp fra 

regionalt næringsfond som nå er godskrevet fondet. 
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Noen kommuner har valgt å kunngjøre midler over næringsfondet med frister for å 

fremme søknader, og der vedtak skjer 1 – 2 ganger pr. år. Dyrøy kommune har valgt en 

fortløpende behandling av næringsfondssøknadene uten søknadsfrister. Med dette 

oppnår vi en rask behandling i tråd med næringslivets behov for raske avklaringer. 

6 Kommunen som arbeidsgiver 

Jfr. hovedreglementet har Dyrøy kommune følgende målsettinger: 

 God service til befolkningen 

 Gjøre administrasjonen rasjonell og resultatorientert 

 Gjøre politisk arbeid interessant og stimulere til økt interesse for kommunale 

spørsmål 

 Sterk og synlig politisk styring som betinger gode informasjonsrutiner 

 Legge til rette for et godt samspill mellom folkevalgte og administrasjonen 

 God informasjon til befolkningen 

I henhold til Samfunnsplanen til Dyrøy kommune for 2014-2026 er kommunens mål 

som tjenesteyter å være proaktiv i organiseringen av tjenestetilbudet, både med fokus på 

intern oppgaveløsning og interkommunalt samarbeid. Til sammenligning mellom 

fordeling av årsverk i Dyrøy kommune og gjennomsnittlig for resten av Norge, viser en 

differanse i andel årsverk innen ulike sektorer i kommunen. 

  

Arbeidsgiverpolitikk 

Et godt arbeidsmiljø er en avgjørende faktor for helsefremmende arbeidsplasser. Partene 

er enige om å ha fokus på å ivareta og videreutvikle arbeidsmiljøet. Det gjennomføres 

årlige vernerunder på alle verneområder. Sosiale sammenkomster gjennomføres på 

enhetene. Det skal gjennomføres årlige medarbeidersamtaler på den enkelte enhet. 

Rådmannen ser for seg følgende fokusområder i årene fremover: 

 Organisasjonsutvikling og lederutvikling. Målsetting: Etterleve våre 

værebegreper:" Faglig dyktig,  Imøtekommende og  Nyskapende". 

 Helsefremmende arbeidsplasser Målsetting: Høyt  nærvær 

 Helsefremmende dialog. Målsetting: Forebygge og tilrettelegge for å forebygge 

fravær 

 Datateknologi som verktøy. Målsetting: Kvalitetssikring og effektivisering 

 Redusere ufrivillig deltid (HTA). Målsetting: sikre rekruttering og levere gode 

tjenester til beste for brukerne 

 Rekruttering 

 Arbeidstidsordninger 

 Kontinuerlig vurdering av organisasjonsstruktur 
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Organisasjonen 

Dyrøy kommune har formelt to beslutningsnivå som består av rådmannen, 2 

kommunalsjefer og 8 enhetsledere inkludert stab/støtte. Kommunestyret vedtok høsten 

2017 ny organisering, hvor 3 kommunalsjefer for 3 rammeområder inngår på 

rådmannens beslutningsnivå.  Rådmannen ivaretar 1 kommunalsjefstilling. 

Organisasjonskartet arbeides videre med i 2019. Enhetene er tjenesteytende enheter som 

har fått delegert selvstendig ansvar og myndighet innenfor eget budsjett for å drifte 

enheten så effektiv som mulig, samt gi best mulig service. Rådmannen ivaretar fortsatt 

enhet helse, hvor også interkommunale tjenester som bl.a. barnevern, 

legetjenester/legevakt og DMS er underlagt. 

Enhetslederne for enhetene har i stor grad handlefrihet når det gjelder drift, personal og 

økonomi. Enhetslederne for enhetene rapporterer direkte til rådmannen. Det kreves stor 

grad av samarbeid og direkte dialog. 

For å bistå både rådmannen og enhetslederne er organisasjonen knyttet sammen med 

stab/støtteenheter som personal, økonomi og fellesenheter. 

Personal/servicetorg/IKT og økonomi er også støtteenheter. Det kreves stor grad av 

samarbeid og direkte dialog. 

Enhetsleder for kultur og fritid ble valgt til ordfører i 2015. Stillingen ble besatt oktober 

2018. Kommunen hadde totalt 102 årsverk fordelt på 143 faste stillinger. Det er ansatt 

to nye kommunalsjefer pr 01.01.18 hvor den ene ble ansatt som rådmann. De ble ansatt 

en kommunalsjef med tiltredelse 01.01.19. 

 

Totalt 135 ansatte fordelt på 103,2 årsverk. 

Kommunen har en godt voksen alderssammensetning, og vil om noen få år kunne få 

rekrutteringsutfordringer. 

Dyrøy kommune har siste år økt antall stillingshjemler med stillingsstørrelse 100 % 

stilling. De fleste deltidsstillinger finnes i pleie- og omsorgstjenesten (PLO) og skole- 

og fritidsordningen (SFO), samt 12 stillinger innen brannvern i 0,5 % stillinger. I PLO 

jobbes det med å øke deltidsstillingene i forbindelse med turnus og gjennom prosjektet 

«På bedringens vei». Rådmannen vil sammen med de tillitsvalgte ha et økende fokus på 

hel tidskultur. 

  

HMS 

Handlingsplan for IA 2015-2018 ble behandlet og vedtatt i AMU i 2015. Innholdet gir 

føringer på satsningsområder i kommunen. Utvikling og implementering av en 

helsefremmende arbeidsplass, økt nærvær, forebygging og dialog. I tillegg ble det 

utarbeidet nye rutiner: Oppfølging av ansatte med helseplager. En tydelig ledelse, 

nærhet til ansatte og en god dialog med organisasjonene og vernetjenesten er viktige 

forutsetninger i dette arbeidet. Rådmannen har faste møter med de hovedtillitsvalgte og 

hovedvernombud. Nye rutinebeskrivelse og sjekkliste til bruk for ledere og sykemeldte 

ble vedtatt i AMU 13.09.18. Ny IA avtale mellom partene i arbeidslivet for perioden 

2019-2022 ble signert 18.12.18, og ble tatt opp til behandling i AMU 20.03.2019. For å 

skape et inkluderende arbeidsliv vil fokusområder være arbeidsmiljø, inkludering, rus, 
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konflikter, ledelse, identitet, og hvordan man skal få ned sykefraværet blant 

gravide.Idebanken.org. 

  

Arbeidsmiljøutvalget 

Arbeidsmiljøutvalget gjennomførte 4 møter og behandlet 13 saker i 2018. (I tillegg er 

noen saker er behandlet flere ganger). Utvalget består av 10 medlemmer. Fra 

arbeidsgiversiden 5 politikere og fra arbeidstakersiden 4 tillitsvalgte samt 

hovedverneombud. Arbeidstakersiden hadde leder i 2018. Endring av AMU 

sammensetning fra 01.01.19 i h.h.t. nytt hovedreglement. Arbeidsgiversiden vil bestå av 

rådmann og adm.ledere, arbeidstakersiden av to tillitsvalgte og hovedverneombud, totalt 

6 medlemmer i AMU. 

Det er seks avviksmeldinger som har vært innmeldt til AMU i 2018, og behandlet under 

faste saker. Det har vært gjennomført møter i varslingsgruppa i to saker. Disse er av 

gruppa definert som avvik eller klage på ledere. 

Arbeidstilsynet gjennomførte postalttilsyn i pleie- og omsorgstjenesten 13.07.17. 

Ventilasjonsanlegg sykehjemmet er byttet . Avvik lukket i 2018. Arbeidstilsynet 

gjennomførte tilsyn pleie- og omsorgstjenesten og teknisk 21.09.18. Krav om 

opplysninger er sendt Arbeidstilsynets hovedkontor i Trondheim innen fristen 01.10.18. 

Tilsynet resulterte i fire pålegg. Arbeidstilsynet ba kommunen om å gjennomføre 

kartlegging og rissikovurdering HMS arbeid, utarbeide tiltak og plan HMS arbeid, 

redegjøre for arbeidsmiljøutvalgets oppgaver (svar er sendt), kompetanse - arbeidstaker 

som er satt til å lede andre. Påleggene med svarfrist 01.02.19 og 01.06.19 følges opp av 

kommunalsjef helse og omsorg. 

Bedriftshelsetjenesten 

Kommunen har et samarbeid med Bedriftshelse Nord på Finnsnes. Det har vært planlagt 

5,30 hendelser og utført 72,10 tjenester fra BHT på vegne av Dyrøy kommune. Alle 

lovpålagte arbeidstakere er innmeldt i bedriftshelsetjenesten. Helseundersøkelse 

brannmenn, uteseksjon, røykdykkere. Vernerunde PLO. BHT har deltatt på fire 

arbeidsmiljøutvalgsmøter, to samrådsmøter for verneombudene, tre 

samarbeidsplanmøter, to IA møter, ett tilsynsmøte Arbeidstilsynet, oppfølgingsmøter 

ansatte i servicetorg. 

Risikovurderinger av kjemiske og biogiske arbeidsmiljøfaktorer uteseksjonen, 

labratoriearbeid brann. Kurs i vold og trusler sykehjem. Årsrapport til AMU over HMS 

arbeidet i kommunen som ble behandlet i AMU 15.02.2018. 

  

Arbeidslivssenteret NAV (IA) 

Det har vært gitt bistand i ulike enkeltsaker. Det er avholdt tre møter i tillegg til møter 

på enhetene, IA deltatt på tre AMU møter. Videre er det gikk råd- og veiledning, 

tilrettelegging, forebygging og gitt orientering om tilskuddsordninger i NAV. Også 

tilbud om kurs innen IA-arbeid er gitt. Internkurs Nordavindshagen "Tørre å være en 

tydelig leder" 14.05.18. 

Økt fokus på forebygging og tilrettelegging, samt tidlig dialog mellom leder og ansatt. 

Et virkemiddel har vært å utarbeide helsefremmede handlingsplaner. Hensikten med økt 

nærvær er at vi som organisasjon skal kunne levere gode tjenester, skape et godt og sunt 

arbeidsmiljø og ha effektiv drift. Kommunen har som målsetting å øke nærværet til 

94,5%, noe som ikke er oppnådd i 2018. Sykefraværstatistikk viser 11,19 % totalt 

sykefravær i 2018, noe som er en økning på 3,24 prosentpoeng fra 2017. Dette tilsvarer 
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en økning i sykefraværet på 40,75%.  

 

Kompetanseutvikling 

Kompetanseplan er under utarbeidelse og ferdigstilles i 2019. Følges opp av 

kommunalsjef oppvekst og kompetanse. 

Lokale lønnsforhandlinger i 2018 ble gjennomført i henhold til vedtatt lokal 

lønnspolitikk for lokale forhandlinger for Dyrøy kommune. Sentralt lønnsoppgjør i 

h.h.t. gjeldende HTA. 

Opplæringstiltak 2018: 

KS - Klart språk i kommunesektoren. Intern kurs for ledere og saksbehandlere 

1. v/NTB Arkitekst Liv Ragnhild Sjursen. Det er søkt prosjektmidler fra KS til 

skrivekurs gruppevis for ledere og saksbehandlere, bearbeiding av egne 

standardbrev og saksframlegg med bruk av ekstern støtte i 2019. Det er også 

planlagt gjennomføring av nettkurs "Den gyldne penn".i 2019 

  

10 faktorundersøkelsen 2018 

Det ble gjennomført 10 faktorundersøkelse blant kommunens ansatte og ledere I 2018. 

Etter 2 runder med purringer endt Dyrøy kommune på totalt 53% svarprosent som er 

noe lavere enn landsgjennomsnittet på 67% svarprosent. Undersøkelsen skal gi grunnlag 

for lederutvikling, medarbeiderutvikling og organisasjonsutvikling. Det vil utarbeides 

en sluttrapport i mars 2019 som om fatter trinn 2 målsetting for utviklingsarbeidet og 

trinn 3 gjennomføring av tiltak. Kommunalsjef oppvekst og kompetanse er godt i gang 

med oppfølging av skolen og barnehagen som hadde de største avvikene i forhold til 

landsgjennomsnittet. Variabler som ble mål i undersøkelsen var oppgavemotivasjon, 

mestringstro, selvstendighet, bruk av kompetanse, mestringsorientert ledelse, 

rolleklarhet, relevant kompetanseutvikling, fleksibilitetsvilje, mestringsklima, 

nytteorientert motivasjon. 

  

Seniorpolitiske tiltak 

Medarbeidersamtaler skal benyttes for å følge opp livsfaseperspektivet, samt oppfølging 

av delmål 3 i IA-avtalen i 2018. Delmål 3 er fjernet i den nye IA avtalen for perioden 

2019-2022 eldre arbeidstakere følges opp på lik linje med andre ansatte. Det tilbys 

samtaler med KLP kontakten på økonomiavd. ang. pensjonsrettigheter. 

                         

Rekrutteringsarbeid 

Dyrøy kommune har hatt økt fokus på rekruttering og rekrutteringsprosesser i 2018. Det 

har vært 30 utlysninger av stillinger. Det ble tatt inn 2 lærlinger i barne- og 

helsearbeiderfaget i 2018. Dyrøy kommune tok i bruk Job Norge som 

rekrutteringsverktøy fra 01.01.19. Det ble gjennomført opplæring i 2018. Ved 

rekruttering til lederstillinger har rekrutteringsbyrået JobZone vært benyttet. 
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Sommerjobb for ungdom 

Sommerjobber i Dyrøy kommune lyses ut eksternt. Skoleelever hjemmehørende i 

Dyrøy prioriteres forutsatt at disse innehar de nødvendige kvalifikasjoner. Det foretas 

ansettelse i h.h.t. vedtatte retningslinjer. Antall ferievikarer tas inn i h.h.t. enhetenes 

budsjett. Det var ansatt 7 ferievikarer på teknisk uteseksjon/renhold og 21 i pleie- og 

omsorg enheten i 2018. 

  

Æresbevisninger 2018 

 Ansatte som har sluttet etter 10 år (glassrev): to personer 

 Ansatte som har jobbet i 30 år (bankremisse 2.500,-): to personer 

 Ansatte som har jobbet i 15 år (glassrev): 0 personer 

  

Likestilling 

 

Dyrøy kommune har ikke opprettet særskilt likestillingsutvalg. Dyrøy kommune har en 

kvinneandel som kjennetegner kommunen generelt. Hovedmengden av kvinnelige 

ansatte jobber i omsorgstjenesten, barnehage og renhold, men også undervisning og 

administrasjon. De fleste menn jobber i teknisk enhet, undervisning og administrasjon. 

Av kommunens 135 ansatte er 74 % kvinner, hvorav 52 kvinner har 100 % stillinger. 

Av 35 ansatte menn var 19 i 100 % stillinger. Den økte andelen deltid blant mannlige 

arbeidstakere skyldes at tallene inkludere brannmenn med fast ansettelse i små 

prosentstillinger. Kommunens strategiske ledelse bestod i 2018 av  2 kvinner og 3 

menn. Enhetsledere var det 5 kvinner og 1 mann. Hovedutfordringen i et 

likestillingsperspektiv er at det fremdeles er mange kvinner som arbeider i 

deltidsstillinger. 

7 Årsberetning 

I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning og GKRS (God 

KommunalRegnskapsSkikk) nr. 6 skal rådmannen utarbeide årsberetning og fremme 

denne for formannskapet eller annet organ etter kommunestyrets bestemmelse. 

Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at 

årsregnskapet legges fram. Årsberetningen er rådmannens redegjørelse for kommunens 

virksomhet det siste året. Det skal redegjøres for kommunens utvikling, spesielt de 

faktorer som påvirker resultat og finansiell stilling. 

Årsberetningen er pliktig informasjon etter lov og forskrift og er ment å være utfyllende 

i forhold til den informasjon som gis i årsregnskapet. 
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7.1 Innledning 

Kommunens økonomiledelse har som kjent vært preget av manglende kontinuitet de 

siste 3-4 årene, med personskifte, vakanse i perioder og andre fravær. Arbeidet med 

avslutning av regnskapet for 2018 har derfor vært svært utfordrende, og mye tid har gått 

med til oppretting av feil og mangler som en stabil økonomiledelse normalt tar hånd om 

løpende gjennom året. 

Vi kom imidlertid i mål og kunne sende fra oss et komplett regnskap til revisjon og 

kontroll, dog med en måned forsinkelse i forhold til gjeldende regler. 

Alle økonomiske forhold framgår i detalj i framlagte regnskap med obligatoriske 

oversikter og noter. Regnskapet viser bl a inntekter og utgifter på ansvarsnivå slik 

kommunestyret tidligere har bedt om. 

Her i årsrapporten søkes gitt en overordnet vurdering av hovedtallene. 

7.2 Driftsregnskapet 

 

Driftsregnskapet for 2018 er avsluttet med et rekordhøyt netto driftsresultat på 12 

mill kr, som er i samsvar med regulert budsjett. 

Netto driftsresultat i 2017 var negativt med 0,6 mill kr. 

Hovedårsak til det gode driftsresultatet i 2018 er tilskudd fra Havbruksfondet på vel 16 

mill kr. Uten denne ekstraordinære inntekten ville netto driftsresultat blitt negativt, 

ca 4,0 mill kr. 

Etter bokføring av vedtatte interne finanstransaksjoner, herunder bruk av fond og 

avsetninger til fond, framkommer et merforbruk/underskudd på kr 1 163 361. 

Underskuddet er eliminert ved strykninger i hht regnskapsforskriften § 9, det vil si at 

budsjettert avsetning til disposisjonsfond er redusert med 1 163 361. 

Således er driftsregnskapet for 2018 avsluttet med regnskapsmessig resultat kr 0. 
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7.3 Investeringsregnskapet 

 

Tabellen viser gjennomførte investeringer i anleggsmidler i 2018. 

Investeringene er finansiert av ubrukte lånemidler ca 5,5 mill kr og nytt låneopptak på 

6,0 mill kr. 

Aksjekjøp bokføres også i investeringsregnskapet. Kommunestyret har økt 

aksjekapitalen i Dyrøy Energi as med 0,5 mill kr og i Dyrøy Utleiebygg as med 2,1 

mill kr, til sammen 2,6 mill kr som er finansiert med overføring fra drift.  Økt 

egenkapitalinnskudd til KLP (pensjonsselskapet) kr 565 000 er finansiert med midler fra 

disposisjonsfond. 
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7.4 Balansen 

 

Mens drifts- og investeringsregnskapet viser det økonomiske resultatet i en periode, gir 

balanseregnskapet et bilde av «ståa» på et bestemt tidspunkt. Tabellen viser saldo ved 

utgangen av de forskjellige årene. 

Balansen viser på aktivasiden hvilke eiendeler kommunen besitter, og på den andre 

siden hvordan eiendelene er finansiert, med lån eller egne midler. 

Anleggsmidlene er økt med ca 16 mill kr i løpet av 2018, hvorav pensjonsmidler og 

bokførte aksjer står for det meste av økningen. En moderat økning i bokført verdi av 

avskrivbare anleggsmidler, kommer av at årets nyinvesteringer bare er 2 mill kr høyere 

enn årets avskrivninger. Utlån går ned med 1,9 mill kr. 

Bokførte omløpsmidler øker med 9 mill kr. Største enkeltpost her er bankinnskudd. 

Bokført premieavvik øker med 0,8 mill kr i 2018 til 14,0 mill etter reduksjon 

foregående år fra 15,8 mill kr ved utgangen av 2014. 

7.5 Likviditet og arbeidskapital 

Likviditetsgrad blir ofte brukt som en indikator for likviditetssituasjonen i en bedrift, og 

er definert som forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Som minimum bør 

bokført kortsiktig gjeld kunne dekkes av omløpsmidlene, det vil si en likviditetsgrad på 

1,0 eller mer. 

Akkumulert premieavvik bokført som omløpsmidler trekkes fra i beregningen. 

Beregnet likviditetsgrad 2018, i parentes 2017:     1,52 (1,52) 
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Arbeidskapital er definert som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. 

Negativ arbeidskapital medfører likviditetsgrad lavere enn 1,0 og kan bety svak 

likviditet og behov for driftskreditt. Kommunens arbeidskapital (eksklusiv akkumulert 

premieavvik) er økt med ca 3,5 mill kr i løpet av 2018. 

7.6 Gjeld 

Langsiktig gjeld i kommunens balanseregnskap består av beregnede framtidige 

pensjonsforpliktelser samt lån hos finansinstitusjoner, ref note 9 til regnskapet. Det er 

små endringer i langsiktig gjeld i løpet av 2018. 

Lånegjeld pr innbygger brukes ofte som indikator på kommunens gjeldsbyrde og i 

sammenligning med andre kommuner. I beregningen gjøres fratrekk for lån til videre 

utlån og ubrukte lånemidler: 

Lånegjeld pr innbygger pr 31.12.2018 (2017 i parentes): kr 109 192 (101 852). 

Økningen i netto lånegjeld pr innbygger skyldes for en del reduksjon i ubrukte 

lånemidler og lån til videre utlån, men også redusert innbyggertall i 2018. 

7.7 Utvikling i egenkapital og frie inntekter 

Egenkapital 

Kommunens egenkapital er økt med over 20 mill kr i løpet av 2018. 

Netto er disposisjonsfond økt med ca 11 mill kr som bl a tilskudd fra Havbruksfondet 

har skapt mulighet for. Mer enn 6 mill kr av fritt disponible fond er imidlertid allerede 

disponert til forskjellige tiltak. 

Kapitalkontoen er økt med 11,6 mill kr. Største bidrag her er økning i pensjonsmidler 

som er nesten 11 mill kr høyere enn økning i beregnet framtidig pensjonsforpliktelse. 

Frie inntekter 

I 2013 kunne Dyrøy kommune inntektsføre frie inntekter i form av rammetilskudd fra 

staten og skatteinntekter, med til sammen 86,7 mill kr. Prisjustert med 

konsumprisindeksen gir dette 100,6 mill  målt i «2018-kroner». 

Frie inntekter i 2018 er bokført med 97,3 mill kr. Det betyr at Dyrøy kommune har en 

reell svikt i de frie inntekter sammenlignet med 2013, på 3,3 mill kr, og denne 

reduksjonen skjer samtidig med nye krav og oppgaver til kommunene. 

Hovedårsaken til denne inntektssvikten er den negative folketallsutviklingen. 

Dette forklarer langt på vei de generelle utfordringer kommunen har hatt med å oppnå 

balanse mellom utgifter og inntekter i driftsregnskapet. 

I 2017 og 2018 fikk kommuner på grunnlag av økt volum innen oppdrettsnæringen, 

tilskudd fra det såkalte Havbruksfondet, i alt 16,3 mill kr. Dette har vært et uvurderlig 

bidrag til å gjenopprette fondsbeholdningen som var sterkt nedbygget. 

Bevilgningen fra Havbruksfondet er å betrakte som frie midler, men i verste fall er dette 

kun en engangsbevilgning. 

7.8 Budsjettavvik 

I dette avsnittet er det satt opp tabeller som viser regnskap og regulert budsjett i 2018 

fordelt på organiserte rammeområder. I kommentarene er det satt fokus på avvik 

mellom regnskap og regulert budsjett på linja netto driftsresultat. 
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Sentraladministrasjon og fellesdrift kommer ut med et negativt avvik på nesten 1,7 mill 

kr. Ansvar 122 Fellesutgifter alene kommer ut med negativt budsjettavvik med 

tilsvarende beløp som gjelder årets premieavvik på pensjon med fradrag for 

amortisering av tidligere års premieavvik. 

Avvik på øvrige ansvar oppveier hverandre med for mye avsatt til lønnsøkning på 

ansvar 179, kr 280 000 som største positive avvik, mens største negative budsjettavvik 

er kr 182 000 på ansvar 195 Dyrøyseminarsenteret. 

 

Oppvekst og kompetanse kommer regnskapsmessig ut med et netto driftsresultat som er 

0,4 mill kr bedre enn regulert budsjett, men her er det betydelige interne variasjoner: 

Ansvar 290 hvor innleie barnehagemyndighet og rekrutteringsutgifter kommunalsjef ble 

bokført, var underbudsjettert med 0,2 mill kr. 

Ansvar 211 Barnehager hadde i 2018 et positivt budsjettavvik på 0,6 mill kr som 

skyldes flere forhold, bl a innsparing på vikarbruk ved sykefravær med refusjon og ved 

frikjøp i forbindelse med prosjekt. 

Ansvar 231 Elvetun skole hadde et positivt budsjettavvik på 0,8 mill kr, men det må ses 

i sammenheng med ansvar 232 Skolefritidsordning som kom ut med en netto 

budsjettoverskridelse på 0,5 mill kr. Fordelte inntekter til integrering er godskrevet 

skoledrifta mens merutgifter er bokført SFO. For øvrig har skoledrifta sparte 

vikarutgifter ved sykefravær og ved frikjøp til prosjekt og tilleggsutdanning, samt 

vakanse i administrativ stilling. 

Ansvar 261 Voksenopplæring har et negativt budsjettavvik (mindreinntekt) på 0,3 

mill kr. Dette skyldes opplæringsutgifter flyktninger som i andre halvår ble utført i egen 

regi og bokført på ansvar 261, mens samme tjeneste tidligere ble kjøpt av Salangen 

kommune og bokført på ansvar 355 Tjeneste for integrering. 
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Helse og omsorg har et netto driftsresultat med merutgift på vel 0,8 mill kr i forhold til 

revidert budsjett, men med store interne variasjoner. De største er: 

Ansvar 321 Legetjeneste er underbudsjettert med over 1,1 mill kr. Her er det imidlertid 

en periodiseringsfeil slik at 0,4 mill kr gjelder 2017. 

Ansvar 355 Tjeneste for integrering har et positivt budsjettavvik (merinntekt) på ca 1 

mill kr, men dette resultatet må ses i sammenheng med bl a ansvar 261. 

Ansvar 361 Barnevern – drift kommer ut med et underforbruk på 0,67 mill kr, men her 

medgår 0,54 mill kr til merforbruk på ansvar 362 Barnevern – tiltak. 

Ansvar 371 Sykehjemmet har et mindreforbruk på 0,6 mill kr i forhold til budsjett. 

Avvikene fordeler seg på mange poster. 

Ansvar 372 Hjemmetjenesten har et merforbruk på 1,4 mill kr som for en stor del 

gjelder personalutgifter. Ansvarene 375 Kjøkken og vaskeri, 376 Dagtilbud 

hjemmeboende og 377 Tiltak funksjonshemmede har betydelig mindreforbruk i forhold 

til budsjett, til sammen nesten 0,8 mill kr. 

Ansvar 391 Rehabilitering har samlet negativt budsjettavvik på 0,55 mill kr til tross for 

underforbruk driftsutgifter på 0,35 mill kr og merinntekter i form av refusjoner på 0,4 

mill kr. Største avvik gjelder tilskudd ressurskrevende tjenester som vi har funnet 

nødvendig å nedjustere med 1,3 mill kr i forhold til budsjett. 

 

Samfunnsutvikling og infrastruktur kommer i tabellen ut med et samlet positivt 

budsjettavvik på 3,3 mill kr. Etter justering for VAR-området og feiing som er redegjort 

for i note 22 til regnskapet, så står vi igjen med et merforbruk på 1,2 mill kr. 

Ansvar 400 Teknisk administrasjon og 402 Vedlikehold står for det meste av dette 

avviket, hovedsakelig fordi budsjettert utgiftsfordeling (inntekter) er satt for høyt. 

Kulturområdet, ansvar 471-479, har et samlet positivt budsjettavvik på nesten 0,2 

mill kr, hvor største enkeltbeløp gjelder ansvar 471 Kulturkontor fordi stilling som 

kulturleder ble besatt noen måneder senere enn budsjettert. 

Drift av bygninger og anlegg, ansvar 410-429, har et samlet merforbruk i forhold til 

budsjett på ca 0,3 mill kr. 
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Fellesfinansiering er benevnelse på et rammeområde for inntekter i form av skatt, 

rammetilskudd og andre frie inntekter, men her bokføres også renter og avdrag, samt 

avskrivninger, mv. Samlet avvik på 1 % må betegnes som moderat. 

7.9 Økonomisk handlingsrom 

Negativt driftsresultat uten de ekstraordinære inntekter som redegjort for, dokumenterer 

et svært lite økonomisk handlingsrom. Reell utvikling i de ordinære frie inntekter, skatt 

og rammetilskudd, er som nevnt negativ de siste årene, og vi kan frykte at denne 

utviklingen vil fortsette. 

Hovedårsaken til reduksjon i frie inntekter er i hovedsak negativ utvikling i kommunens 

innbyggertall de senere årene. Endret alderssammensetning, bl a redusert barnetall, gir 

også negativt utslag i beregning av rammetilskuddet. 

Bevilgningene fra havbruksfondet i 2017 og 2018 har imidlertid gitt kommunen litt tid 

for å gjennomføre nødvendige driftstilpasninger. 

8 Sektorer og enheter 

8.1 Sentraladministrasjon 

Tjenesten skal tilrettelegge for politiske og administrative beslutningsprosesser, 

samfunnsutvikling, virksomhetsstyring, analyse og utredningsarbeid, driftsstøtte til 

enhetene og kommunikasjonstjenester. Sentraladministrasjonen dekker sevicekontor, 

rådmann, kommunalsjef, personell og økonomi avdelingen. 

Høy servicegrad er viktig for at vi skal kunne oppnå god bruker- og 

innbyggertilfredshet. Økt selvbetjening, brukerundersøkelser og krav om digitalisering 

er sentralt i satsningen framover. Kommunens forvaltning vurderes som nøktern, 

utfordringen vil være å utvikle tjenesten med rett kompetanse og ressurser til å møte 

fremtidige utfordringer 

8.2 Oppvekst og kompetanse 

Kommunalsjefstillingen for Oppvekst og kompetanse har stått vakant i 2018. 

Dyrøy kommune deltar i ett regionalt kompetansenettverk. Dette ble i 2018 utvidet fra å 

gjelde kun skole til også å gjelde barnehage. Gjennom dette nettverket har Dyrøy 

kommune blitt med i to nasjonale satsinger. IBS (Inkluderende barnehage- og 

skolemiljø) og Realfagsatsing. 

8.2.1 Barnehage 

Dyrøy barnehage har 11,2 faste stillingshjemler. Våren 2018 ble det satt inn 

ekstraressurser i forhold til barnetallet og som forebygging, gjennom integrering, i 
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forhold til at det ble tatt imot flyktninger høsten 2017. Dette var viktig for å kunne yte et 

godt tilbud til beste for barna når flere barn ikke hadde norsk som morsmål. Dyrøy 

barnehage hadde fra januar til august totalt 45 barn i barnehagen. I august startet 15 av 

disse på skolen og det var kun ett nytt barn ved oppstarten i august. Fra august til og 

med desember var det totalt 30 barn som gikk i barnehagen. I perioden januar til august 

var det 4 pedagoger ansatt i barnehagen. Dette var for å dekke normene for pedagogisk 

bemanning som tilsier 9 barn under 3 år og/ eller 18 barn over 3 år pr pedagog. På grunn 

av sykemelding hos pedagogisk leder var det en fagarbeider som hadde dispensasjon fra 

normen for å virke i denne stillingen. I tillegg til pedagogisk bemanning var det i denne 

perioden også forsterket bemanning på spesielt Slottet siden vi hadde 24 barn totalt bare 

der. Det er utfordrende med så store barnegrupper som skal bli sett og få dekket sine 

behov for omsorg i løpet av en barnehagedag. 

I mars hadde vi tilsyn fra fylkesmannen der vi fikk noen avvik. Disse avvikene i tillegg 

til avvik fra et tidligere tilsyn, ble det jobbet mye med, og i løpet av august var alle 

rapporteringer gjort til fylkesmannen. Det tidligere tilsynet var et tilsyn på Dyrøy 

kommune som barnehageeier, som en ikke hadde lukket. Dette medførte en 

gjennomgang av interne rutiner, og det ble gjennomført endel endringer som vi mente 

var nødvendige for å tilfredsstille kravene til barnehagedrift som pålegges oss av 

barnehageloven med forskrifter. Mye av dette omhandlet metoder for dokumentasjon 

som vi hadde forbedringspotensial på. På disse områdene mener vi at vi har fått det 

meste på plass nå men vi jobber hele tiden med evaluering av egen praksis for å fange 

opp eventuelle flere endringer som må tas. Det har vært gjort en formidabel jobb av hele 

personalgruppen, og særlig ledergruppen, for å få på plass god dokumentasjon av den 

jobben som gjøres. 

Høsten 2018 ble det også gjennomført ståstedsanalyse, noe fylkesmannen ifb tilsynet 

anbefalte at en gjorde. Det ble brukt en mal fra Udir der en kan få belyst egen praksis og 

hvilke områder en bør jobbe mer med og enda viktigere identifisere ønsket praksis blant 

alle ansatte. Denne viste oss tydelig at vi har flere områder der vi har god praksis og 

sterke ønsker om å bli enda bedre, i tillegg til noen områder der vi har behov for tiltak 

og større fokus. Det er satt i gang tiltak i det daglige arbeider mens deler av tiltakene 

kommer inn under satsningsområdet IBS og følgelig jobbes det med der. 

I november ble det lagt ut en foreldreundersøkelse (også denne via Udir) som er en del 

av et nasjonalt opplegg for måling av tilfredshet. Den viser at det er flere områder der en 

kan bli bedre til å synliggjøre egne rutiner på slik at en både kan gi bedre informasjon 

og oppleve større brukermedvirkning for foreldrene. Arbeidsåret bærer preg av at det 

har pågått mye intern opprydding ift det fylkesmannen påpekte og sammen med de 

verktøyene som er gjennomført i etterkant så har det vært stort fokus på endringer og da 

særlig på dokumentasjon. Det som har skjedd internt i organisasjonen og det som 

gjelder disse verktøyene og svarene på de tas med i det videre arbeidet som nå gjøres for 

å skape den beste barnehagen. God dokumentasjon av god kvalitet er viktig for oss, og 

det er det som blir hovedmålet vårt framover. 

1.august 2018 ble normen for pedagogisk bemanning endret :Forskrift om pedagogisk 

bemanning og dispensasjon i barnehager § 1.Norm for pedagogisk 

bemanningBarnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning.Barnehagen skal ha 

minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn 

over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. Barn 

regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år. 

Normen for grunnbemanning ble også endret fra samme tidspunkt: Barnehagelov § 

18.Grunnbemanning. Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en 

tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. 
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Disse endringene i lovverket med forskrifter medfører ingen endringer for Dyrøy 

barnehage da vi er innenfor både pedagognormen og bemanningsnormen allerede fra 

1.8.18. Dette er en positiv endring for alle barn som går i barnehage i Norge da det betyr 

en lovfestet rett til en tettere oppfølging av hvert enkelt barn. 

I 2018 ble det søkt om og vi ble tatt med i to satsninger: Realfag og Inkluderende 

barnehage- og skolemiljø. Disse satsningene skal det jobbes parallelt med og det er 

opprettet styringsgrupper internt i kommunen som skal bidra til at en holder fokuset på 

begge deler samtidig. Høsten 2018 var det størst fokus på forankring og 

målformulering. Det vil derfor komme mye mer i hverdagen i 2019. 

Sykefravær: 

2018 ble innledet med en pedagogisk leder i 100% sykemelding og i løpet av første 

ukene i 2018 var også to fagarbeidere sykemeldt i 100%. Utsiktene til snarlig 

tilbakekomst var ikke gode. Pedagogisk leder som var sykemeldt var 100% sykemeldt 

inntil hun avsluttet sitt arbeidsforhold i desember 2018. Begge fagarbeiderne var delvis 

tilbake i jobb i perioder men i lav prosent og dette ble opprettholdt ut 2018. I slutten av 

august ble en til pedagogisk leder sykmeldt, noe som varte til i desember, med en 

gradering på slutten. 

Når det er høyt sykefravær blant de fast ansatte over tid som i dette tilfellet, påvirker det 

hele organisasjonen. At det er vanskelig å få tak i vikarer er en ting, men sykefravær 

over tid medfører en merbelastning på resterende arbeidstakere som skal holde i alle 

trådene uten flere av de fast ansatte. Vi har likevel sørget for at alle barn blir sett og at 

de får god omsorg. Det har vært viktigst av alt når en skal prioritere. Barnas daglige 

behov settes som hovedprioritet og sånn må det være når det er hektisk. Vi har hatt flere 

faste vikarer som har vært stabile over tid og det har vært utrolig viktig å ta vare på 

disse og å innlemme de på en god måte i det daglige arbeidet og utviklingsarbeidet som 

pågår. De skal også bidra ift satsningene og forståelsen av de viktige prioriteringene. 

Veiledning blir således en viktig del av hverdagen og jobben i større grad enn ellers. På 

tross av dette har vi et veldig lavt korttidssykefravær. Det vitner om god arbeidsmoral 

og et godt arbeidsmiljø som gjør at en har lyst å komme på jobb om dagene. Det må jeg 

si meg fornøyd med. 

8.2.2 Skole, skolefritidsordning og voksenopplæring 

Pr 31.12.18 var det 119 elever på Elvetun fordelt med 80 elever på barnetrinnet og 39 

elever på ungdomstrinnet. Det er totalt 18,7 årsverk, fordelt på 14,8 pedagogårsverk, 

rektor i 100 % stilling, inspektør i 100% stilling, samt 3,5 årsverk barne- og 

ungdomsarbeider. Rådgiverfunksjon er tillagt inspektørstillinga. Elvetun har over de to 

siste år hatt to lærlinger, som avslutter vår 2019. 

7,14% av elevene mottar spesialundervisning.Utviklingsgruppa, som består av 

teamledere, ressurslærer, inspektør, PPT og enhetsleder, leder utviklingsarbeidet ved 

skolen. Vi har arbeidet mye med språk og det helhetlige læringsmiljøet, både det faglige 

og sosiale miljøet. 

Høsten 2018 gikk vi inn samarbeid og oppfølging av Veiledningskorpset på grunn av 

lave resultat gjennom flere år på Nasjonale prøver, grunnskolepoeng og 

Elevundersøkelse. Denne oppfølgingen vil vare i 2 år. Dyrøy kommune er med i 

satsingene Inkluderende barnehage og skolemiljø og realfagsatsing, disse satsingene 

varer i to år med mulighet for et års forlengelse.Som ei videreføring av UIU har Dyrøy, 

sammen med Bardu, Målselv, Lavangen og Salangen, deltatt i språkkommunesatsinga. 

Målet i denne satsinga var å være bevist på språkopplæring og bruk av språk. Det ble 

utarbeidet en strategi for arbeidet i barnehage og skole. Det utarbeides nå en plan for 
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overgang mellom barnehage og skole. Det skal også utarbeides en plan for helhetlig 

språkopplæring. Kommunen har hatt to ansatte, en i barnehagen og en fra skolen, 

frikjøpt i 10% stilling hver for å lede arbeidet.Elvetun har hatt stort fokus på paragraf 9a 

dette skoleåret og har etablert et system på aktivitetsplaner og det å være tidlig ute for 

forebyggende effekt.Det ble høsten 2018 ansatt miljøterapeut ved Elvetun i 50 prosent, 

noe som har hatt god effekt på elevmiljøet og til stor hjelp for skolen i arbeidet med 9a 

saker. 

Vi har nå 4 elever med særskilt norskopplæring, dette er elever fra 2 til 5 klasse. 

Undervisningen gjennomføres av pedagog med Norsk som andrespråk. 

Skolefritidsordninga (SFO) ved Elvetun hadde pr 31.12.18 totalt 27 barn innmeldt. Av 

disse hadde to barn hel plass. Det er 9 ansatte, leder i 50 % stilling i tillegg til 140 % 

assistentstillinger fordelt. Åpningstida er fra 07.00-09.00 og fra 12.50-16.30. Sfo er et 

frivillig omsorgstilbud for elever på 1.-4. trinn, og skal legge til rette for lek, kultur og 

fritidsaktiviteter. SFO samarbeider tett med skolen, og de satsingene vi har i skolen er 

også i SFO.. 

Utviklingsgruppa, som består av teamledere, ressurslærer, inspektør, PPT og 

enhetsleder, leder utviklingsarbeidet ved skolen. Vi har arbeidet mye med språk og det 

helhetlige læringsmiljøet, både det faglige og sosiale miljøet. 

8.3 Helse- og omsorg 

Året som gikk har vært preget av mange endringer i organisasjonen. Dette har hatt 

innvirkning på arbeidsmiljøet spesielt innen pleie og omsorg. 

Året startet med at ny rådmann og kommunalsjef for området tiltrådte. Prosessen med å 

omorganisere PLO tok tid. Til grunn for omorganiseringen lå telemarksrapporten. 

I prosessen var det klart at det måtte bli omrokeringer på lederstillingene, og denne 

gjennomføringen ble fullført 1. oktober. Prosessen skapte usikkerhet hos både ledere og 

ansatte, selv om det tidlig ble klart hva organisasjonen var best tjent med i forhold til 

hvem som burde være hvor. 

Konsekvensene av omorganiseringen ble først og fremst at ansatte hadde klart definert 

hvem som har ansvaret for oppfølging av dem, i tillegg fikk lederne myndighet til å 

følge opp med rutiner som satte dem i stand til å kreve deltakelse fra ansatte i 

problemstillinger som dukket opp. 

Innen helsestasjonen har det vært umulig å få tak i vikar med tilstrekkelig kompetanse. 

Men fra desember 2018, har vi vært begunstiget med en sykepleier som jobber 50% i 

helsestasjon og 50% mot integrering. Alle oppgavene favner om helsesykepleierrollen. 

Dette har vært en god løsning for kommunen og berørte innbyggere. 

Revidert permisjonsreglement og nye rutiner for sykefravær skaper forutsigbarhet for 

både ledere og ansatte. Dette medfører at vi ser en svak endring i hvordan ansatte 

forholder seg til det å melde seg syk, og søke om permisjon etter langtidssykemelding. 

Holdninger og kultur vil nok gradvis endre seg etter som tankegodset modnes. 

8.3.1 NAV 

NAV Dyrøy fikk tilsatt en ny medarbeider 1.1.18 som er kommunalt ansatt men der 

staten dekker 50% av lønna og som arbeider for både stat og kommune. 2018 har i 

tillegg vært preget av arbeidet med å slå sammen NAV-kontorene i Gratangen, Bardu, 

Lavangen, Salangen og Dyrøy, et arbeid som en regner med å ferdigstille høsten 2019. 

Sosialhjelpstall for 2018 viser at 26 personer mottok økonomisk sosialhjelp, en økning 
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på 7 personer fra 2017, det vil si 37%. Av disse var 9 under 30 år. 4 

sosialhjelpsmottakere var hovedforsørger for barn under 18 år. At nesten 35% av 

sosialhjelpsmottakerne er under 30 år er en stor utfordring for kommunen og NAV 

spesielt. Dette stiller krav til at kommunen som den største arbeidsplassen og med et 

særskilt samfunnsansvar, gir ungdom som står utenfor utdanningssystemet og 

arbeidslivet mulighet til en arbeidsrettet aktivitet, spoesielt når det er innført 

aktivitetsplikt for personer under 30 år. 

NAV Dyrøy hadde i 2018 et sykefravør på kommunal side på 0,42%, det vil si 

tilsammen 2 dager for de to kommunalt ansatte, og en tolker dette som at arbeidsmiljøet 

er godt og at medarbeiderne går på jobb selv om de kan ha helseutfordringer. 

8.3.2 Fysioterapitjenesten og folkehelse 

Etter omorganisering er stillinga definert som 80% fysioterapeut og 20% 

folkehelsekoordinator. Fysioterapistilling ble fra januar omgjort fra fysioterapeut til 

kommunefysioterapeut. I denne ligger poliklinisk pasientbehandling, 

hjemmebehandling og 4,5 timer pr uke på sykehjemmet, samt oppfølging av barn i 

helsestasjon, skole og barnehage. Fysioterapeut deltar i ansvarsgrupper og har 

koordineringsansvar for noen individuelle planer. I 2018 var det en økning i antall barn 

og unge som ble henvist eller foreldre tok kontakt for undersøkelse enn det har vært 

tidligere. Våren 2018 tok fysioterapeut videreutdanning i veiledning, både av studenter, 

pasienter/pårørende og andre. På høsten hadde 2 andreårsstudenter sin praksis her. 

Fysioterapeut har også deltatt på kurs og i arbeidsgruppe rundt velferdsteknologi og 

hverdagsrehabilitering sammen med pleie- og omsorgstjenesten. Fysioterapeut har også 

ansvar for kartlegging og søknader om hjelpemidler i samarbeid med Astafjord vekst. 

I folkehelsekoordinatordelen har det vært jobbet med planarbeid, samt tilbud i 

frisklivssentral. Her har det vært holdt bassenggruppe på skolen ukentlig, med 

varierende men stort sett økende deltakerantall. Det har vært forsøkt arrangert 

mestringskurs (kognitiv adferdsterapi), men det ble utsatt pga sykefravær. 

8.3.3 Helsesøstertjenesten 

Helsesøstertjenesten har i 2018 bestått av en 100% stilling, og en 50% stilling som ble 

besatt i november. Nærmeste samarbeidspartner har vært fysioterapitjenesten – som 

også er en del av helsesøstertjenesten. 

Helsesøstertjenesten har fram til høsten 2018 utført de vanlige oppgavene i henhold til 

nasjonale veiledere på helsestasjon og i skole/barnehage. Fra oktober har det ikke vært 

tilbud om skolehelsetjeneste da helsesykepleier har vært sykemeldt. Det har også 

medført at helsesykepleier ikke har gjennomført planlagt undervisning. Brukerne av 

helsestasjonen fikk også noe redusert tilbud fram til Kim ble ansatt. I denne perioden 

ble kun de lovpålagte oppgavene i helsestasjonen prioritert. Vaksinering er gjennomført 

i både helsestasjonstjeneste og skolehelsetjeneste. 

I første halvdel av 2018 har tjenesten iverksatt noen ekstra tiltak, noe finansiert gjennom 

prosjektmidler og noe i gjennom vanlig drift. 

  

 Foreldreveiledningsgrupper. 2 grupper gjennomført. En for foreldre til 

førsteklassingene og en som en del av voksenopplæringen. 

 Deltatt i tverrfaglige søkeprosesser. 

 Gitt tilbud om reisevaksinering fram til oktober, selv om dette ikke er en 

oppgave kommunen skal løse. 
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8.3.4 Integrering 

Integreringsarbeidet gikk inn i sitt tredje etablerte år i 2018. Vi var blitt informert av 

IMDi rett før årsskiftet at det ikke ville bli bosatt flyktninger i Dyrøy i 2018. Man kan 

mene mye om bosetting av flyktninger, men at det er vanskelig for kommunene å 

forholde seg til ustabiliteten mtp. behovet for bosetting av flyktninger er ingen 

overdrivelse. Det var bare tre år tidligere at behovet for bosetting var i en presset 

situasjon, mens det nå altså ikke eksisterer lengre. 

Tjenesten var i 2018 bemannet med hel stilling som integreringskoordinator. En halv 

stilling som miljøarbeider var også satt av i budsjettet. Vedkommende som gikk i den 

stillingen sa opp i juni. På høsten ble det ansatt en miljøterapeut i halv stilling, for å 

følge opp faglig og sosial utvikling blant de bosatte. Mot slutten av året gikk 

integreringskoordinator inn i et vikariat som fagleder servicetorg, og delte på oppgavene 

mellom de to stillingene. 

De første flyktningene som ble bosatt høsten 2016 i Dyrøy var ferdig med sitt 

introduksjonsprogram utover året. En deltaker flyttet nærmere sin familie i Trondheim 

for å gå på videregående skole der. En familie på 4 flyttet helt på slutten av året til 

Østlandet for å begynne med studier og jobb. 3 andre deltakere fikk jobb i regionen og 

ble fortsatt boende i Dyrøy. Ved utgangen av 2018 var det 7 voksne i 

introduksjonsprogram. Mellom seg har de 11 barn i skole og barnehage. 

8.3.5 Pleie- og omsorg 

Personellressurser 

Pleie- og omsorgstjenesten er den største enheten i Dyrøy kommune med ca. 48 årsverk. 

Enheten har et sterk fagmiljø som består av; 15 sykepleiere, 4 vernepleiere, 23 

helsefagarbeidere og 15 assistenter i faste stillinger. Fagmiljøet ble styrket med 2 

lærlinger. Det er lav turnover i faste stillinger. 

 

Det ble gjennomført omstilling i organisering av pleie og omsorgstjenesten,fra 1. 

oktober 2018 opphørte enhetsleder PLO – funksjonen.Funksjonene fagleder sykehjem 

og hjemmebasert omsorg ble omgjort til enhetslederstillinger, begge i 100%. 

Strategisk oppfølging av sykefravær og personalpolitikk er de viktigste 

satsningsområdene for enheten og organisasjonen forøvrig. 

Det ble i 2018 gjennomført to vernerunder med bedriftshelsetjenesten tilstede. 

Registrering og oppfølging av avviksmeldinger er mer systematisert etter innføring av 

ny retningslinje for håndtering av avviksmelding. I Mai holdte bedriftshelsetjenesten 

kurs om vold og trusler til alle ansatte. 
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Dårlig inneklima på sykehjem har vært rapportert over lang tid. Det ble montert et 

midlertid ventilasjonsanlegg på sykehjem, det førte til bedre luftgjennomstrøm i hele 

bygget. 

Planlegging av ny sykehjemsavdeling og omsorgsboliger er kommet godt i gang. Flere 

instanser og interessenter har sett på tegningene og har uttalt seg i saken. Det har vært 

møter med arkitektkontoret. Ansatte er positivt innstilt til prosjektet og ser frem til 

oppstart. 

Sykefravær 

 

Fraværstallene er høye, gjennomsnittlig sykefravær på enheten var 12, 56 % i 2018, 

som er en økning fra 2017 på 19 %. Langtidssykemeldte gir store utslag på 

statistikken.Ser en bort fra disse langtidssykemeldte over 8 uker, så har vi et sykefravær 

på 5%. I begynnelsen av 2018 hadde enheten utfordringer i IA-arbeidet i forhold til 

tilstedeværelse i sykemeldingsperioden, da denne praksisen ikke synes å være godt 

implementert i organisasjonen. Følgene av dette ble en svært oppstykket og fragmentert 

tilstedeværelse som var ikke i samsvar med IA-tankegangen om tilrettelegging av 

arbeidstid og arbeidsoppgaver for å fremme deltakelse i arbeidslivet. Vi har gradvis 

praktisert å ha jevnlige møter og telefonsamtaler utover møter med Nav tilstede. Vi 

valgte å synliggjøre fraværstall for ansatte og avtale samtaler med de som er mye 

borte.Det arbeides systematisk og grundig med sykefraværsproblematikken i samarbeid 

med den ansatte, primærlege, bedriftshelsetjeneste og NAV.Enhetsledere har i møte 

med legene bedt om bedre samarbeid for å finne gode tilretteleggingsmuligheter for 

ansatte som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt. 

Flere vakante stillinger har medført ustabilitet i avdelingene, høyere overtidsfrekvens og 

mer psykisk belastning på fast ansatte,merkostnader ved overtid og utbetaling 

avspasering. Disse faktorene bidro til at enheten gikk med et netto merforbruk på 

lønnskostnader. 

Vi har lagt vekt på tydelig ledelse. Det ble nærmere oppfølging av de sykemeldte, samt 

at de som faktisk er på jobb får et større fokus (nærhet). 

Aktivitet/tjenesteyting 

Sykehjem 

Dyrøy kommune har 3 sykehjemsavdelinger (2 somatiske avdelinger og en avdeling for 

pasienter demenssykdom). 

Kommunen har korttidsplasser som skal gi pasienten mulighet til å gjenvinne sitt 

funksjonsnivå og mestringsevne slik at det er mulig å kunne bo hjemme og være aktiv. 

Mange langtidsplasser har de senere årene blitt brukt som 

korttidsplasser, på grunn av det økt behov for det rehabiliterende aspektet ved 

korttidsplassene. Korttidsplassene blir også brukt til palliativ behandling. 
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Hjemmebasert omsorg 

Tjenesten består av hjemmesykepleien, hjemmehjelp, bolig særskilt tilrettelagt for 

heldøgnstjenester, tjeneste til psykisk utviklingshemming og rus- og psykiatritjenesten. 

Hjemmesykepleien 

Hjemmesykepleien tilby tjeneste til ca. 80 pasienter i kommunen. Noen er alvorlige 

syke pasienter med faglig krevende og komplekse behov. Vi sørger for at alle som på 

forsvarlig vis kan få tjenester i eget hjem, får det.Ansvar og oppgaver har blitt overført 

fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. I tillegg kommer omstilling i 

spesialisthelsetjenesten med kortere liggetid, mer dagbehandling og poliklinisk 

behandling. Det er behov for økt kompetanse i tjenestene. 

Rus og psykiatri 

Tjenesten for rus og psykisk helse har totalt 1,6 årsverk fordelt på to sykepleiere. Det 

ble i november 2018 gjennomført ansettelse av en sykepleier i en av stillingene. 

Tjenesten opplever at det er behov for tettere oppfølging av pasientene. Det tett 

samarbeid med hjemmetjenesten er viktig for å opprettholde kontinuitet i oppfølging av 

etablerte pasienter. Dette forsvarer tankegangen om å ha tjenesten i hjemmebasert 

omsorg. Det har vært en øking i antall personer som bruker «tirsdagskafeen»,et 

lavterskeltilbud for personer med psykiske utfordringer. 

Tjeneste til personer med psykisk utviklingshemming 

Pasienter bor i egne boliger på tunet, deltar ikke i etablerte arbeids- og aktivitetstilbud 

utenfor boligene, noe som medfører at boligene må bemannes opp på ettermiddagstid. 

For å styrke den faglig oppfølging av denne pasientgruppen, forsøkes det med en liten 

faglederrolle knyttet til habilitering- og rehabiliterings området. Denne inngår i vanlig 

turnus med avsatt en dag/uke til møter og skrivearbeid. 

Koordinerende enhet 

Er et team som består av lederne for de 2 enhetene, evt. supplert med helsesøster, 

fysioterapeut eller andre med særskilt kompetanse, avhengig av sakene. 

Tjenestekvalitet 

 Kommunen hadde kapasitet til å ta imot pasienter sykehuset mener er 
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utskrivningsklare. 

 Antall reinnleggelser på sykehuset og henvendelser til legevakt har gått ned 

betraktelig etter økning av ressurser knyttet til legetilsyn på sykehjem. 

 Vi har i 2018 sendt pasient-relaterte avviksmeldingsstatistikk til Opom, 

hensikten er å sette pasientsikkerheten på dagsordenen. 

 Vi har fokus på kontinuerlig opplæring av ansatte for å sikre at alle ansatte vet 

hva avvik er, hva de skal gjøre dersom avvik oppstår, og at det kan 

gjennomføres korrigerende eller forebyggende tiltak slik at forholdet eller 

hendelsen ikke gjentar seg. 

 Det var kun en person på venteliste på bolig særlig tilrettelagt for heldøgns 

tjeneste. 

Prosjekt 

Velferdsteknologi 

Det er et stort potensiale for å kunne ta i bruk ny teknologi som kan gi brukerne større 

grad av trygghet og muligheter for å kunne klare seg selv i hverdagen. Det er en 

utfordring å etablere kunnskap og forståelse for å ta i bruk velferdsteknologi i alle 

leddene i enheten. Opplæringstilbudet Velferdsteknologiens ABC ble startet opp høsten 

2017. Alle avdelingene har deltatt med ressurspersoner i denne opplæringen, som ble 

fullført i 2018. 

Dyrøy kommune er med i prosjektet nasjonal velferdsteknologi. Prosjektet 

gjennomføres i samarbeid med andre samarbeidskommuner i Troms. 

Kommunen har satt sammen en velferdsteknologi ressursgruppe som siden april 2018 

har jobbet med innovasjon og strategisk innføring av velferdsteknologi i vår tjeneste. 

Teamet består av fem personer: to hjelpepleiere, to sykepleiere, og enhetsleder 

sykehjemmet. 

Prosjektets formål er å vurdere behovet av velferdsteknologien for pasienter, brukere, 

pårørende og helsearbeidere. Prosjektet varer til høsten 2019, deretter står vi overfor et 

omfattende implementeringsarbeid. 

Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunene (RASK) 

Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten beskriver tiltak for 

bedre antibiotikabruk i kommunale helseinstitusjoner. Ansvaret ligger hos kommunen, 

mens Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) har et nasjonalt faglig ansvar. 

Handlingsplanens utløp i 2020. Dyrøy sykehjem ble med da RASK Troms ble sparket i 

gang med oppstartsmøte i Tromsø i april 2018, og Dyrøy sykehjem har senere jobbet 

med å redusere unødvendig antibiotikabruk. På oppstartsmøtet ble det spesielt fokusert 

på uhensiktsmessig diagnostikk og behandling av urinveisinfeksjoner.Beregningene for 

Dyrøy sykehjem i perioden april 2018 til januar 2019 viser altså en meget bra reduksjon 

i mengde innkjøpt antibiotika sammenlignet med samme periode i fjor. 

Læringsnettverk Troms/Ofoten og Finnmark – Gode pasientforløp for eldre og 

kronisk syke. 

Dyrøy kommune og andre Kommuner i Troms/Ofoten og Finnmark sammen med 

sykehusene deltar i læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke i 

perioden 2018 – 2019. Tett samarbeid mellom kommuner og sykehus om å utvikle gode 

pasientforløp er med på å styrke kvalitetsarbeidet i hele regionen. Vi har så langt hatt 3 

samlinger i Tromsø. Arbeidsgruppen i kommunen har hatt fokus på oppfølging av 

pasienter etter utskrivelse fra sykehuset og korttidsopphold. Det er utarbeidet sjekklister 

som allerede er i bruk i hjemmebasert omsorg. Brukermedvirkninger står sentralt i dette 

prosjektet. Kartleggingene gjort i Dyrøy kommunen har vist at vi må blant annet 
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samarbeide mer med sykehuset, legetjenesten, fysioterapeut og pårørende for å unngå 

reinnleggelser. 

Kompetanseutvikling 

Mottatt midler fra fylkesmannen ble brukt til utdanning av vernepleier og helseledere 

samt ABC opplæring og andre kurs/ internopplæring 

Totalt 13 ansatte fulførte ABC- opplæring: eldreomsorgens ABC (5) og 

velferdsteknologiens ABC (3), Mitt Livs ABC (3). 

Fremtidige utfordringer/satsingsområder 

Inntak av læringer har høy prioritet for å imøtekomme kommunens behov for nye 

medarbeidere i årene fremover. I 2018 var det totalt tatt inn 3 lærlinger i PLO. 

Lærlinger er en viktig ressurs både for tjenesten og organisasjonen. 

I årene som kommer, endres demografien, og behovet for tjenester innen praktisk 

bistand og omsorg vil øke. Det medfører økte krav til styring og ressursutnyttelse i 

tjenestene, og det vil være behov for en klarere avgrensning av hva som skal være 

kommunale oppgaver. 

Arbeidet med å redusere behovet for døgnkontinuerlig tjenester må intensiveres, blant 

annet gjennom å prioritere tildelings- og arbeidsmetoder som vektlegger pasientenes og 

brukernes egen mestring og selvhjulpenhet. 

Bruk av velferdsteknologi på områder hvor det kan oppnås forbedret kvalitet og 

effektiviseringsgevinster må økes. 

Vi må jobbe videre med effektivisering av saksbehandling samt redusere 

saksbehandlingstid. 

Vi må ha fokus på planlegging av tjenesteleveranse under ombygging av Dyrøy 

omsorgssenter 

Tjenesten har en høy andel ansatte over 50 år og vi ser at rekruttering til ledige stillinger 

er blitt vanskeligere. Vi må legge forholdene til rette slik at ansatte kan ta utdanning ved 

siden av jobb for å imøtekomme behovet for fagkompetanse. 

Vi må redusere antall årsverk som er utført av ufaglærte, samt jobbe med å utdanne flere 

personer på høyskolenivå for å unngå at andelen faglærte og ansatte i stillinger med 

krav om høyere utdanning øker. 

Nedleggelse av LØKTA medfører utfordringer når det gjelder kompetanseheving i form 

av kurs, ABC-programmer og nettverkslæring. Erstatning for en slik interkommunal 

kompetanseenhet bør opprettes. 

8.4 Samfunnsutvikling og infrastruktur 

8.4.1 Kultur og fritid 

Folkebiblioteket i Dyrøy kommune 

Personalet: 50 % fast stilling bibliotekaren. Nåværende bibliotekaren ble ansatt i 

stillingen juli 2018 og overtok ei stilling som ikke var bemannet siden mai 2018. 

Tjenesteproduksjon Bibliotekdrift  

– tilbud bemannet bibliotek tre dager i uka (det er påvist økt lån av bøker med å utvide 

bemannet bibliotek fra to dager i uka til tre dager i uka 

- Vedlikehold av boksamlingene på biblioteket 
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– kjøp inn, skifte ut, nye bøkers tilbud 

- Delta aktivt i samarbeid med frivillighetssentralen, skolen, kulturkontoret, 

kulturskolen, barnehage, omsorgssenter 

- Boksamlinger- utstilling i bibliotekets arealer 

- Utstillinger i samarbeid med Arvid Hanssens stiftelsen 

– utstilling i foajeen i Nordavindshagen. 

Ellers har det vært gjennomført ulike arrangementer som: 

- Besøk fra demensavdelingen 

- Sangspill om A. Vinje - temakveld 

- Juletradisjoner – temakveld 

- Pensjonistforeninga – temakveld 

- Generasjon treff – temakveld 

- Rebusløp på Fårikålfestivalen 

- Historielaget – temakveld 

Framtidsutsikter 

Satsing i 2019: Bibliotekaren har vært i kontakt med Elvetunskole for å få til et bedre 

samarbeid om bruken av både biblioteket og skolebiblioteket. Det har resultert i at to 

ungdommer har vært på opplæring hos bibliotekaren for å kunne sitte vakt ved 

skolebiblioteket i langfriminuttene. Biblioteket vil fortsette å utvikle seg aktivt for å 

kunne gi ulike tilbud i form av aktiviteter, tjenester ved utlån, være et lokalt 

samlingssted i kommunen, og tilby temakvelder. 

Arvid Hanssens dokumentasjonssenter/Arvid Hanssens minnestiftelse 

Personalet: 15 % fast stilling daglig leder. Daglig leder i minnestiftelsen står i dag for 

alt arbeid knyttet til dokumentasjonssentrets arbeid. Gjennom dokumentasjonssentret og 

minnestiftelsen forvaltes opphavsretten til Arvid Hanssens forfatterskap. 

Tjenesteproduksjon 

- Oppfølging av en særemneelever på grunnskole og på videregående nivå 

- Omvisning og orientering for grupper og enkeltpersoner i Nordavindshagen 

- Besvarelser, korrekturlesning og tilrettelegging av tekster som skal brukes i ulike 

publikasjoner 

- Distribusjoner av DVDer og bøker 

- Foredragsvirksomhet- Vedlikehold av dokumentasjonssentrets nettsted 

- Daglig drift av Arvid Hanssens minnestiftelse 

- Programarbeid for Arvid Hanssens- festivalen. 

Framtidsutsikter 

Satsing i 2019: vi venter med å se hva sentret skal bli og være litt. Det skal holdes møte 

med daglig leder for å få ny informasjon om sentret. 

Kulturkontoret i Dyrøy kommune 

Personalet: - 100% stilling enhetsleder for kultur og fritid – ansatt fra 1.10.2018. Fra 

1.1.2019 og til 1.10.2019 har deler av enhetsleder funksjonen/oppgavene vært fordelt på 
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to-tre ansatte. 

Tjenesteproduksjon 

Ansvar for administrative oppgaver/drift, saksbehandling og forberedelse til møter i 

Oppvekst og omsorgskomiteen (OpOm) 

- Bistå og eventuelt saksbehandling og forberedelser til møter i PNU, FSK, KS 

- Saksbehandling og forberedelser for behandling og utdeling av Kulturpris 

- Planlegging og gjennomføring av kulturarrangementer 

- Kulturplanarbeid og oppfølging 

- Kulturminne arbeid- Bistå i museumsutvikling 

- Bistå å søke på prosjektmidler 

- Samarbeid mellom skole/helse/næring og utviklingsprosjekter (NU) 

- Samarbeid med eksterne parter gjennom ulike prosjekter og satsingsområder 

- Bistå til søknader og behandling av aktivitetsstøtte og SalMar kulturfond 

- Søknader til spillemideler, Bufdir med fleire 

- Bistå/medvirke/ hjelp til å arrangere møter til samarbeid med ulike organisasjoner, lag 

og foreninger 

Ellers har det vært gjennomført ulike arrangementet som (tidsrom 01.10.-31.12.19): 

- Bistå i ulike arrangementet 

- Planlegging av prosjekter som kulturminneplanen og prosjektet Nytt liv i gamle fjøs 

Dyrøy 

- Involvering i arbeid med barn og unge i Dyrøy 

- Kulturminnepris utlysning 

- Planlegging, organisering og strukturering av enhet for kultur og fritid. 

Framtidsutsikter 

Satsing i 2019: driftsutvikling og videreutvikling av ansvarsområder og 

satsingsområder. Oppfølging av medarbeidere og deres arbeid i 2019. Utarbeide 

kulturplanen, kulturminneplanen, rullering kulturplanen, planlegging for 2020. 

Sykefravær for alle ansvarsområder: 

Det er registrert lite sykefravær for Kultur og fritid. På det generelle er det lite 

sykefravær, men vi har registrert en med langtidssykemelding. Kultur og fritid består av 

mange prosentvise stillinger og slik er enheten sårbar ved sykdom. Enheten løser 

kortidssykevær fortløpende, men ved langtidssykevær vil ikke tjenesteleveransen kunne 

gjennomføres. Det er lite muligheter for overlapping av oppgaver på enheten. Dette 

skyldes at enheten har mange stillinger som kun en person besitter og det er heller få 

ressurser til å ivareta og utføre tjenester som ikke blir utført ved langvarig sykdom. 

8.4.2 Dyrøy kulturskole 

Kulturskolen i Dyrøy kommune 

Personalet: - 50 % fast stilling inkludert kulturskole rektor – derav 30 % undervisning 

(piano, fiolin, obo, blokkfløyte) 5% DKS kontakt, 5% DKSS kontakt, konsert arrangør 

Nordavindshagen i samarbeid med Frivillighetssentralen- 50% undervisningsstilling 
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(keyboard, fløyte, sang)Tidsbegrenset avtaler: 

- 24% undervisning (band -flere instrumenter) 

- 3,84% undervisning (musikkbarnehage). 

Kjøp av tjenester: 

- 8,97% undervisningsstilling (visuell kunst)Engasjement: 

- 10% stilling undervisning (mat) 

Tjenesteproduksjon 

Kulturskole rektor har hovedansvaret for at undervisning, den kulturelle skolesekk, den 

kulturelle spaserstokk, samt at ulike konsertarrangementer blir gjennomført i 

Nordavindshagen. 

- Kulturskolerektoren har også ansvaret for at ulike tilbud kan gis gjennom kulturskolen 

og ansvaret for bemanning av nødvendige undervisningsstillinger slik at tjenestetilbudet 

kan dekke bredde i musikksektoren, samt tilby kunst og mat som tilbud til barn. 

- Søke midler til aktivitet og investeringer, samt rapportering- Delta på møter 

- Eventuelt delta i ulike prosjektsamarbeid (etter avtale)- Deltar på konferanser, 

nettverkssamlinger og seminarer som vedrører kulturskolen slik at hun kan holde seg 

oppdatert på hva vi kan tilby, motivasjon og inspirasjon for ulike tilbud i 

tjenesteproduksjonen. 

- Lunsjkonserter av barn 

- Mindre konserter og underholdning på omsorgssentret 

- Deltakelse/medvirkning i ulike kulturelle arrangement ved Elvetun skole. 

Framtidsutsikter 

Kulturskolen ønsker å fortsette å gi bredde i tilbudet slik at barn og unge fortsatt skal ha 

et godt kulturskoletilbud. Kulturskolen vil også jobbe for at unge med et ekstra talent 

kan få utviklet dette gjennom eksterne arenaer. Her tenkes å få delta på samlinger 

utenfor kulturskoletilbudet. Det jobbes også med å få videre utviklet kulturskolen 

innenfor de rammer som er satt for den. 

8.4.3 Tekniske tjenester 

ANSVARSOMRÅDER 

400 Administrasjon 

401 Oppmålingstjenesten 

402 Vedlikeholdstjenesten 

403 Renholdsjenesten 

410 - 419 Bygg 

421 - 423 Utleiebygg 

425 Ambulansestasjon 

426 Espenes industriområde 

432 Vannanlegg 

433 Avløpsanlegg 

434 Slambehandling 
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435 Renovasjon 

436 Havner 

437 Kommunale veier 

438 Veilys 

439 Utearealer bygg/anlegg 

440 Espenes industriområde (leie) 

444 Kommunale boligfelt446 Gang- og sykelveier 

451 - 454 Primærnæring 

481 - 481 Brannvern/feiing 

483 Oljevern 

Innledning 

Enhet teknisk har i budsjettåret 2018 gjennomført en normal drift innenfor enhetens 

ansvars-/funksjonsområder. Vedtatte investeringstiltak er gjennomført innen planlagte 

tidsrammer med unntak av lås- og alarmsystem for adm.bygg og pleie- og omsorg. 

• Veivedlikehold. Utbedring og asfaltering av vei til Vinje er gjennomført 

• Anskaffelse av tankvogn til brann- og redningstejenesten samt beredskap er 

gjennomført 

• Utbyggingen av Dyrøy vannverk er videreført og forsterkning gjennom i Brøstad 

sentrum er i all hovedsak gjennomført. Utbyggingen fortsetter i 2019 med videreføring 

(ny ledning) til Øvre Espenes og forsterkning mellom Brøstadbakkan og Elvetun. 

• Det er gjennomført anb.konkurranse for bygging av ny brannstasjon. 

  

Personalsituasjonen 

Framtidig bemanning og arbeidsoppgaver 

Det ble i 2016 gjennomført organisasjonsgjennomgang av Dyrøy kommune som 

resulterte i anbefaling om å tilsette kommunalsjefer. Kommunalsjef for 

samfunnsutvikling og infrastruktur er pr. dato rådmannen. 01.01.2019 ble den nye 

organisasjonsstrukturen iverksatt. Som følge av dette vil det være nødvending å foreta 

endringer i budsjett/ansvarsområder for enhet teknisk. 

Enhet teknisk hadde pr. utgangen av 2018 5 faste stillinger i administrasjonen 

• enhetsleder 

• rådgiver (kart/oppmåling/planarbeid/saksbehandling/bygg- og delingssaker, annen 

saksbehandling) 

• fagleder hav/ landbruk 

• fagleder skogbruk (delt med Sørreisa og Bardu kommune) 

Sekretærfunksjonen ivaretas av personell i servicetorget 

  

Vedlikehold (Uteseksjonen) 4 faste stillinger 

• 1 stilling,formann 

• 3 stillinger som vedlikeholdsarbeidere. 
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Renhold 

Renhold har 4,5 stillinger 

4 stillinger 100% (inkl. renholdsleder) 

1 stilling 50% 

Innen utgangen av 2018 ble det ansatt en ny medarbeider i 50% stilling etter avgang for 

oppnådd aldersgrense for tidligere ansatt i stillingen.Området er belastet med relativt 

stort sykefravær i et par av 100%-stillingene. Dette fører til større arbeidsbelastning for 

øvrig personell og behov for vikarer. 

Brannvern 

2018 har vært et aktivt år med 9 registrerte hendelser. 

1 brann bolig 

2 skog/gressbranner 

1 bistand politi 

1 brann annet 

1 redning person i vann 

2 trafikkulykker 

1 helseoppdrag 

Sent høsten 2018 fikk kommunen og brannvesenet et kraftig løft i sin beredskapen, da 

kom endelig tankbilen på plass. I løpet av 2019 bygges ny brannstasjon. 

Vannforsyningen 

I desember 2018 vedtok kommunestyret Hovedplan vann for Dyrøy kommune. Planen 

skisserer planlagte tiltak som skal gjennomføres i tidsrommet 2018 – 2022. Tiltakene 

består i hovedsak av utvidelser i vannforsyningen til områder i kommunen der det pr. 

dato ikke er offentlig vannfosyning, utbedringer og forsterkning av eksisterende 

ledningsnett. Lekkasjeutbedringer inngår også i planen og lekkasjesøk/utbedringer er 

igangsatt i 2018. 

Avløp 

Det er i 2017 ikke registrert spesielt unormale forhold vedr. avløpssituasjonen 

Vei 

Det er i 2018 gjennomført utbedring og asfaltering av Vinjeveien. 

Asfalteringsprogrammet videreføre i 2019. 

Planarbeid 

Arbeidet med kommuneplanens arealdel har pågått kontinuerlig gjennom 2018. Planen 

forventes vedtatt ila sommer 2019. 

Kart/oppmåling 

Saksbehandling, kart, matrikkel mm håndteres av enheten. 

Byggesaksbehandling / annen saksbehandling 

17 byggesaker har vært behandlet, hvorav 15 har vært dispensasjonssaker. I hovedsak 

dreier det seg om nybygg/tilbygg/ombygging av boliger og hytter, men også garasjer og 

andre byggverk. Enheten har varslet 6 ulovlighetsoppfølginger hvorav bare en disse ble 

avsluttet i 2018. Øvrige følges opp i 2019. 
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Helhetlig ROS-analyse er ferdigstillet 2018. 

Dyrøy kommune har også i 2018 vært deltaker i det interkommunale prosjektet «Aksjon 

Strandrydding». Dette er dugnadsbasert rydding og innsamling av avfall som planlegges 

videreført i 2019. 

Landbruk 

Tjenester og oppgaver 

En viktig oppgave for rådgiver hav og landbruk er forvaltningen av arealressursene, på 

hav og land, i et langsiktig perspektiv. Arbeidet med kommuneplanens arealdel har vært 

en viktig del av dette arbeidet i 2018. For de fleste er eierskifte på eiendom noe som 

oppleves en eller noen få ganger. Å prøve å få en god dialog er derfor viktig for å 

komme fram til et godt resultat for samfunnet og den enkelte. En annen viktig oppgave 

er forvaltning av tilskuddsordningene innen landbruket, med pålagte kontroller på 

gårdsbrukene og oppfølging av kontroller mot diverse registre. 

Samarbeid 

Også i 2018 har Midt-Troms landsbruksforum vært operativ. I forumet har 

Landbrukspersonellet fra kommunene i regionen tatt opp forskjellige aktuelle temaer. 

Forumet har på den måten vært en positiv bidragsyter til faglig samarbeid i Midt-

Tromsregionen. 

Aktivitet 

I 2018 var det 16 søkere om produksjonstilskudd. I samarbeid med VOX prosjektet er 

det holdt flere landbrukskafeer gjennom året med godt oppmøte og optimisme. Det er 

også bygget ei ny driftsbygning for melkeku. Også dette er med på å spre optimisme og 

framtidstro. 

Skogbruk 

Skogbruklederstillingen er oppretthold som et samarbeid mellom Dyrøy, Sørreisas og 

Bardu med prosentvise fordeling mellom kommunene i 2018 slik: 

Dyrøy 25%, Sørreisa 25% og Bardu 50 % 

Aktiviteten 2018 

Skogbruk og elgforvaltning. Stillingsdelen på skogbruk i Dyrøy kommune er redusert til 

25%. Som et resultat av dette har aktiviteten i skogen gått ned. 

I 2018 ble NMSK (midler til skogkultur) redusert og det er plantet 7 000 skogplanter i 

Dyrøy kommune. 

Det ble ikke igangsatt skogsvegbygging i kommunen i 2018. 

Elgforvaltningen i kommunen inngår i denne stillingsandelen. Vi har lykkes med å få 

elgbestanden ned på et riktigere bestandsnivå i forhold til skogforhold og 

trafikksikkerhet. 

Framtidige utfordringer 

Etter at ny organisasjonsstruktur er innført 01.01.2019 vil enhet teknisk ha ansvaret for 

drift, vedlikehold og renhold av den kommunale bygningsmassen. I dette inngår 

drift/vedlikehold av industrianlegg/områder, kaianlegg, gatebelysning avfallsmottak 

samt kommunaltekniske anlegg innen vann- og avløp. Feiertjenesten er organisert under 

Enhet teknisk. Enheten kan få prosjekt/byggelederansvar ifm investeringsprosjekter og 

utbyggingstiltak. 
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9 Interkommunalt samarbeid 

Dyrøy kommune har et utstrakt samarbeid med andre kommuner, med avtaler etter bl a 

kommunelovens regler om vertskommunesamarbeid, kommunelovens regler om IKS, 

aksjeloven samt ordinære kjøpsavtaler.Tabellen nedenfor gir oversikt over de viktigste 

samarbeidsavtaler, med tall fra driftsbudsjettet som gir et bilde av omfanget: 

 

Lenvik kommune har sagt opp alle interkommunale avtaler med virkning fra 1.1.2020. 

Dette er en naturlig følge av at kommunene Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy slår seg 

sammen til nye Senja kommune. Hvilke samarbeidsordninger det er aktuelt for Senja 

kommune å videreføre med sine nabokommuner, er ikke avklart. 

Legesamarbeidet med Sørreisa kommune er også oppe til vurdering. Etter vedtak i 

kommunestyret har Dyrøy som kjent deltatt i utredningen av et alternativt 

legesamarbeid med Salangen, Lavangen og Ibestad som det formodentlig blir tatt 

stilling til med det første. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 030 

Saksmappe: 2018/500 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 29.05.2019 

 

 
Saksframlegg 

Oppløsning av interkommunalt samarbeid - Midt-Troms arbeidsgiverkontroll 
(MTAK) 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 62/19 05.06.2019 
Kommunestyret   

 

 

Rådmannens innstilling: 
Dyrøy kommunestyre godkjenner at Midt-Troms arbeidsgiverkontroll, org nr. 912 658 694, 
oppløses.  
Kort sammendrag 
 

Saksutredning 
Det er ikke lenger behov for Midt-Troms arbeidsgiverkontroll (MTAK), og det er ønskelig at 
MTAK formelt oppløses. Dette ligger til grunn:  

Midt-Troms arbeidsgiverkontroll (MTAK), org nr 912 658 694, har vært organisert etter 
kommuneloven § 27 Interkommunalt samarbeid. Deltakere i samarbeidet har vært Bardu, Berg, 
Dyrøy, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy kommuner.  Lenvik kommune har hatt egen 
kontrollør. Som en følge av kommunereformen og etableringen av Senja kommune har Berg, 
Torsken og Tranøy kommuner sagt opp samarbeidsavtalen fra og med 1.1.2019.  Resterende 
eierkommuner er følgelig Bardu, Dyrøy, Målselv og Sørreisa. 

Det er videre bestemt at organiseringen fra 1.1.2019 skal endres fra å være et samarbeid etter 
kommuneloven §27 til å bli et samarbeid etter kommuneloven § 28-1 b Administrativt 
vertskommunesamarbeid.  

Kommunestyret i Lenvik har i sak 86/18 vedtatt at kommunen etablerer arbeidsgiverkontroll for 
kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy i perioden 
1.1.2019 til 31.12.2019. Samarbeidet er organisert etter kommuneloven § 28-1 b Administrativt 
vertskommunesamarbeid. Det vil si at samarbeidskommunene avtaler med vertskommunen at 
vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra 
samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 
Alle deltakende kommuner har gjort vedtak om en slik organisering fra og med 1.1.2019.  

 

Myndighet og saksgang ved oppløsning 
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Et selskap organisert som § 27 etter kommuneloven kan oppløses ved enighet mellom 
deltakerne. En oppløsning krever vedtak av nåværende eiere, Bardu, Dyrøy, Målselv og Sørreisa 
kommuner. Det er ikke krav om godkjenning fra departementet. 

MTAK er ikke eget rettssubjekt, og ved oppløsning vil hver deltaker hefte for sin egen andel. 
MTAK har ikke gjeld, forpliktelser eller formue/verdier som skal fordeles mellom 
eierkommunene.  

I vedtektene for regionalt samarbeid under punkt 4.9 som omhandler Midt-Troms 
arbeidsgiverkontroll står følgende:  

Midt-Troms arbeidsgiverkontroll eies av kommunene Berg, Bardu, Dyrøy, Målselv, Sørreisa, 
Torsken og Tranøy. Enheten har som formål å foreta regnskapskontroller hos arbeidsgivere og 
andre, jfr. skatteoppkreverinstruksen kap. 5, skattebetalingsloven § 5-13 og folketrygdloven § 
24-4. Virksomheten har egne vedtekter tilknyttet herværende vedtekter. 

Det vi kan lese av vedtektene for regionalt samarbeid i Midt-Troms iht. kommuneloven § 27 når 
det gjelder utmelding og oppløsning er følgende:   

Den enkelte kommune kan i alle fall med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i en 
interkommunal samarbeidsordning og kreve seg utløst fra den.  Vedtak om 
oppløsning/omorganisering av fellesskapet Midt-Troms regionråd gjøres med 3⁄4 flertall av et 
fulltallig regionråd, og godkjennes av kommunene. For enkelt ordninger, jfr 4.5 ff, gjøres 
vedtak om oppløsning/omorganisering med 3⁄4 flertall i møte bestående av fullstendig 
representasjon av regionrådsmedlemmer fra den aktuelle ordnings eierkommuner med 
påfølgende godkjenning av eierkommunene. Ved oppløsning hefter kommunene for de 
økonomiske forpliktelser fellesskapet har påtatt seg i samme forhold som etter pkt 2.5 
foranstående. For uttreden i enkelttiltak kan det fastsettes nærmere bestemmelser om dette i 
reglementet for den enkelte virksomhet. Oppsigelse av avtalen om interkommunalt styre kan 
bringes inn for departementet. For øvrig gjelder KL § 27.   

I vedtektene for Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll står det under punkt 5 følgende:  
Avtalen iverksettes fra 1. januar 2009. Avtalen kan sies opp med 1 års varsel, jfr kommunelovens 
bestemmelser. Endring i avtalen skal godkjennes av alle kommuner. Mindre endringer i avtalen 
kan godkjennes av styret. 

Av dette følger følgende saksgang:  

1. Vedtak om oppløsning gjøres i møte bestående av regionrådsmedlemmene (ordfører) fra 
MTAK sine eierkommuner; Bardu, Målselv, Sørreisa og Dyrøy. 

2. Kommunestyrene i Bardu, Målselv, Sørreisa og Dyrøy godkjenner dette.  
3. Vedtakene sendes Sørreisa kommuner som er adm.kommune for ordningen.  
4. Sørreisa besørger sletting fra enhetsregisteret.  
5. Saken er avsluttet. 

Administrasjonens vurdering 
Det er ikke lenger verken behov for eller grunnlag for å opprettholde det interkommunale 
samarbeidet Midt-Troms arbeidsgiverkontroll (MTAK), org nr 912 658 694, og selskapet bør 
oppløses. 
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