
 

Dyrøy kommune 
     Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-Huset 
Dato: 27.02.2020 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
 
 
Distriktssenteret kommer for å snakke om tema "Samfunnsplanlegging - Tenke framover, skape 
utviklingsenergi/ -lyst/ -mot". 
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RS 5/20 Rådmannen orienterer

RS 6/20 Vedtaksoppfølging



 

Dyrøy kommune  
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Verv som folkevalgt - endring av partitilhørighet 

Viser til epost fra Rune Gabrielsen av 06.02.2020 til ordføreren: 
«Hei Marit. Da jeg er blitt ekskludert ifra Senterpartiet melder jeg meg parti uavhengig. Mvh 
Rune Gabrielsen» 
 
Du er i dag folkevalgt som fast representant til kommunestyret og kontrollutvalget for 
Senterpartiet.  
 
Dyrøy kommune tar din ekskludering fra Senterpartiet til orientering med følgende kommentar: 
 
Klargjøring: 
 
Din ekskludering fra Senterpartiet får ingen praktiske følger. Dette klargjøres i det etterfølgende. 
 
I redegjørelse fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2.2.17 sies det følgende: 
 
Kommuneloven § 16 nr. 1 regulerer innkalling av varamedlemmer til både kommunestyret og 
andre folkevalgte organer. Varamedlemmer skal så vidt mulig innkalles i den nummerorden de 
er valgt, og de skal innkalles fra den gruppen hvor det er forfall. Ordlyden i bestemmelsen gir 
ingen entydig definisjon av hva som ligger i begrepet «gruppe».  Når det skal hentes inn 
varamedlemmer til andre organer enn kommunestyret, skal «gruppe» i kommuneloven § 16 ved 
forholdsvalg forstås som den gruppen som fremmet liste ved valg til dette organet, og ikke 
gruppen/listen som stilte til kommunestyrevalget. 
 
Videre står det: 
 
Dersom et medlem eller varamedlem melder seg ut av et parti, så skal vedkommende fremdeles 
regnes som del av sitt opprinnelige parti ved innkalling av varamedlemmer. 
 
Dette er det redegjort mer for i Ot.prp. nr. 42 (1991-1992) side 143: 
 
Personer som er valgt som medlem av folkevalgte organer har som tidligere nevnt både rett og 
plikt til å fungere i vervet ut den periode som de er valgt for. Det er således uten betydning om 
vedkommende skifter politisk tilhørighet, f.eks. ved å melde seg inn i et annet parti. 
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Departementet har presisert dette ytterligere i rundskriv H-12/15, punkt 2.9: 
 
Det hender at eit medlem eller varamedlem til formannskapet (eller eit anna folkevald) organ 
melder seg ut av partiet, og inn i eit anna parti, eller vel å vere uavhengig. Departementet får 
spørsmål om kva konsekvensar dette får når det gjeld rett og plikt for vedkomande til å delta i 
møte, innkalling av varamedlem m.m.  
 
Den som er vald inn i formannskapet har både rett og plikt til å delta i møte, uavhengig av 
partitilknyting, så lenge vedkomande ikkje misser valbarheita eller får fritak etter søknad. Dette 
følgjer av kommunelova § 40 nr. 1. Dersom vedkomande har forfall, skal vararepresentant 
kallast inn frå det partiet han/ho blei vald inn for, ikkje det partiet vedkomande har meldt seg inn 
i. Dette følgjer av kommunelova § 16 nr. 1.  
 
Dersom ein vararepresentant har skifta parti, skal vedkomande kallast inn når det er forfall frå 
det partiet han/ho blei vald inn for, ikkje det partiet vedkomande no representerer. 
 
I ny kommunelov fra 01.01.2020 er det ingen endringer vedr. ovennevnte.  
 
§ 23-1. Kontrollutvalget 

«Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på 
deres vegne. 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og 
varamedlemmer til utvalget. Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme 
gruppe som ordføreren. Utvalget skal ha minst fem medlemmer. Minst ett medlem skal velges 
blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 

Utelukket fra valg er 
a) ordfører og varaordfører 
b) medlemmer og varamedlemmer av formannskap eller fylkesutvalg 
c) medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet.  

Medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret eller fylkestinget er likevel valgbare 
d) medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd 
e) medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité 
f) ansatte i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen 
g) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret eller  

bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i 
h) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i  

et interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap. 

Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst velge medlemmer til utvalget på nytt. Hvis ett 
eller flere medlemmer av utvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene velges på nytt.» 
 

Med hilsen 
 
 
Elin Anita Meleng Blomseth 
rådgiver 

 
 
 
 
 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 
Intern kopi til: 

Marit Alvig Espenes 
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Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Omstillingsstyre 
Møtested: Møterom 2, Kommunehuset 
Dato: 04.02.2020 
Tid: 09:00 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Marit Alvig Espenes Leder OMSP 
Kjell Sverre Myrvoll Medlem OMSP 
Kenneth Karlsen Medlem OMSN 
Tom Robin Edvardsen Medlem OMSN 
Tone Pettersen Medlem OMSN 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Kristian Figenschau observatør - Troms Fylkeskommune 
Trond Dekko Andersen observatør - Innovasjon Norge 
Tore Uthaug rådmann 
Stig Stokkland  

 
 
   

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.     
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Marit Alvig Espenes 
styreleder  
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ST 1/20 Godkjenning av protokoll forrige møte 

Behandling i Omstillingsstyre – 04.02.2020:  
 
Vedtak i Omstillingsstyret  – 04.02.2020  
 
Protokoll fra styremøte 5.12 godkjennes. 
 
 
 

ST 2/20 Referatsaker 

Behandling i Omstillingsstyre – 04.02.2020:  
Daglig leder orienterte om økonomi og aktiviteten i omstillingsarbeidet. 
Rådmannen orienterte om forprosjekt næringsvennlig kommune, ut fra foreliggende rapport. 
Rapporten ble ettersendt styret i forkant for møtet. 
Fylkeskommunen v/ Kristian Figenschou orienterte om forestående Midtveisevaluering. Oxford 
Research v/ André Flatnes vil være utførende. Tidsramme for arbeidet ca 10 uker. Starter mars/april. 
 
Vedtak i Omstillingsstyret  – 04.02.2020  
Tas til orientering. 
 
 
 

ST 3/20 Omstillingsplan revisjon 2020

Behandling i Omstillingsstyret – 04.02.2020:  
 
Vedtak i Omstillingsstyret  – 04.02.2020  
Revidert omstillingsplan vedtas. 
 
 

ST 4/20 Handlingsplan VOX 2020 

Behandling i Omstillingsstyret – 04.02.2020:  
 
Vedtak i Omstillingsstyret – 04.02.2020  
Handlingsplan for 2020 vedtas. 
 
 
 

ST 5/20 VOX behandling av reguleringsplan ny 

Behandling i Omstillingsstyret – 04.02.2020:  
 
Vedtak i Omstillingsstyret  – 04.02.2020  
VOX Dyrøy KF kan støtte private reguleringsplaner, med maks 30% av eksterne kostnader, oppad 
begrenset til kr. 200.000. Reguleringsplanen må være knyttet til et prosjekt som direkte har lønnsom 
næringsvirksomhet og arbeidsplasser som hovedformål. 
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ST 6/20 Etablering av Foxtail i Dyrøy 

Behandling i Omstillingsstyret – 04.02.2020:  
 
Vedtak i Omstillingsstyret  – 04.02.2020  
 
Foxtail as innvilges et etableringstilskudd på 28% av godkjente kostnader, inntil kr. 63.000, til flytting og 
etablering av kafé og utsalg av fiske-, friluftsartikler og -klær i Brøstadbotn. Tilskuddet gis som 
bagatellmessig støtte. 
 
 
 
 
ST 7/20 Søknad om flytting og etablering i Dyrøy 
 
Behandling i Omstillingsstyret – 04.02.2020:  
 
Vedtak i Omstillingsstyret  – 04.02.2020  
EN Entreprenør AS innvilges et tilskudd på 30% av godkjente kostnader, inntil kr. 100.000, til flytting / 
etablering av Dyrøy som hovedkontor og base for virksomheten i Nord-Norge. Tilskuddet gis som 
bagatellmessig støtte.  
 
 
 

ST 8/20 Felles deltakelse på Norwegian Travel Workshop - fire reiselivsbedrifter i Dyrøy

Behandling i Omstillingsstyret – 04.02.2020:  
Styreleder Marit Alvig Espenes meldte seg inhabil i behandling av saken.  Kjell Sverre Myrvoll tiltrådte 
som møteleder. 
Søker v/ VESIR Olga Goldfain sendte over korrigert kostnadsoverslag i løpet av møtet, etter at det ble 
oppdaget summeringsfeil. Det ble tatt til følge i behandlingen og oppdatert kostnadsoverslag lagres på 
saken. 
 
Vedtak i Omstillingsstyret – 04.02.2020  
Reiselivssamarbeidet v/ Dyrøy Holiday AS innvilges tilskudd på 50%, inntil kr. 168.625, til forprosjektet 
"Felles deltakelse på Norwegian Travel Workshop i 2020", med markedsutvikling som formål, ut fra 
godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte som fordeles 
med 25% på hver bedrift, og utbetales mot dokumentasjon på deltakelse. 
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Innledning 
Følgende er årsrapport for år 2 i omstillingsarbeidet som går til Troms fylkeskommune, Dyrøy 
kommunestyre og omstillingsorganisasjonen i Innovasjon Norge. Årsrapporten er offentlig 
tilgjengelig via egne nettsider. 
 
Rapporten er basert på følgende: 

- Programstatusvurdering gjennomført med omstillingsstyret 
- Eget porteføljestyringssystem 
- Innrapportering fra avsluttede prosjekter 
- Egen vurdering av igangværende prosjekter i forhold til mulig måloppnåelse 
- Økonomirapportering 

 
Omstillingsprogrammet har nå avsluttet sitt andre programår. Rapporten omhandler aktivitet og 
måloppnåelsen i 2019 
 
Omstillingsprogrammet i Dyrøy ble formelt startet opp 1.1.2018, og kom i gang for fullt i april da 
omstillingsleder var på plass. Omstillingsprogrammet eies av Dyrøy kommune, som finansierer en 
årlig egenandel på 1 mnok.  
 
Troms fylkeskommune ga Dyrøy kommune omstillingsstatus i 2017 og bidrar med årlig finansiering 
på 3 mnok til omstillingsarbeidet. Troms og Finnmark fylkeskommune har observatørstatus i 
styringsgruppa. 
 
Innovasjon Norge har ansvar for kvalitetssikring av omstillingsarbeidet og er en viktig ressurs for 
omstillingsorganisjonen. De bidrar gjennom veiledning, årlige programledersamlinger for alle 
omstillingskommuner,  observatørstatus i styringsgruppa og «verktøykassen» regionalforvaltning.no. 
I «verktøykassen» inngår også en del utviklingsprogram for næringslivet, bl.a «Næringsvennlig 
kommune» og «SMB Utvikling», som begge er tilbud vi har benyttet i Dyrøy. 
 
I de to første programårene har omstillingsarbeidet vært administrativt organisert under Dyrøy 
kommune. Fra 2020 er VOX Dyrøy omdannet til kommunalt foretak.  
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Sammendrag av Programstatusvurderingen 
Programstatusvurderingen er en obligatorisk aktivitet med styret, der Innovasjon Norge engasjerer en 
prosesskonsulent og går gjennom en egenvurdering av arbeidet i programåret. Denne ligger til grunn 
for styreseminaret der styret så jobber med handlingsplanen. Følgende er sakset fra sammendraget i 
programstatusvurderingen: 
 

 
Figuren viser styrets vurdering av arbeidet i 2019 (stiplet), sammenlignet med 2018 (heltrukket) 
Når vi gikk tilbake i fht måloppnåelse fra 2018, så skyldtes det tidspunkt for gjennomføring av 
programstatusvurderingen. Basert på anbefalingene fra programstatusvurderingen revideres både 
omstillingsplan og handlingsplan for 2020. 
 
Konklusjon fra Programstatusvurderingen: Omstillingsorganisasjonen VOX Dyrøy fungerer godt og er 
involvert i utviklingsarbeidet lokalt, og delvis også regionalt, spesielt innen reiseliv. Det arbeides med 
utgangspunkt i det næringslivet kommunen har, og en har iverksatt prosjekter innen alle fire 
innsatsområdene.   
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Økonomi 2018 

Regnskapssammendrag 

 

Kommentar:  

- Tilskudd Innovasjon Norge er knyttet til konkrete prosjekter som de medfinansierer med VOX 
Dyrøy, bl.a Næringsvennlig kommune.  

- Egenandeler fra bedrifter er knyttet til deltakelse i konkrete programaktiviteter i regi av VOX, f.eks 
SMB Utvikling. 

- Mindreforbruk i VOX-regnskap er avsatt på fond til 2020 
- Mindreforbruk ifht fylket er overført i Regionalforvaltning til 2020-rammen. 

 

Fordeling av programkostnadene i fht budsjett 

 

Kommentarer: 

• Posten administrasjon inkluderer kostnader knyttet til kontorsted, reiseutgifter etc. I tillegg er 
avtalene med Nordavind Utvikling KF og Næringshagen Midt-Troms belastet denne. 

• Postene for de fire programområdene innbefatter reelle tildelinger. Totalt er det tildelt 3,5 mnok 
over de fire innsatsområdene. 

• Posten «programledelse» innbefatter lønn/personalkostnader til programleder samt honorar til 
styringsgruppa. 

Post Beløp
Refusjon sykepenger 10 603kr                  
Tilskudd fra Troms Fylkeskommune 3 000 000kr            
Egenkapital Dyrøy kommune 1 000 000kr            
Bruk av fondsmidler (overført ubenyttede midler fra 2018) 814 496kr                
Tilskudd Innovasjon Norge 103 207kr                
Egenandeler fra bedrifter 107 000kr                
Totale inntekter 5 035 306kr            
Programkostnader kostnadsført i kommuneregnskapet 4 492 416kr            
Mindreforbruk regnskap VOX, fondsavsetning til 2020 542 890kr                
Avsatte midler til VOX-prosjekter, som ikke er kostnadsført ved 31.12. 159 602kr                
Netto mindreforbruk= som rapporteres til fylket, overføres 2020 383 288kr                

Post Godkjent Virkelig Avvik
Administrasjon 200 000kr         282 594kr         -82 594kr          
Programledelse 800 000kr         898 223kr         -98 223kr          
Sjømatnæring 900 000kr         285 000kr         615 000kr         
Opplevelsesnæringer 700 000kr         560 407kr         139 593kr         
Eksisterende næringsliv 900 000kr         1 878 390kr      -978 390kr       
Attraktivitet 500 000kr         736 291kr         -236 291kr       

4 000 000kr      4 640 905kr      -640 905kr       
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Resultater/ bruk av omstillingsmidlene 
Totalt har VOX Dyrøy bidratt med 3,5 (1,5) millioner i prosjektmidler til 35 (19) prosjekter ut fra totale 
kostnader på 10,7 (4,97) millioner inklusiv egeninnsats fra prosjekteierne. Av disse er 11 avsluttet pr 
årsskiftet. (2018-tall i parentes) 

Totalt har 35 (19) prosjekter fått støtte. Det ble søkt om 1,8 mnok til prosjekter med total økonomisk 
ramme på 9,7 (4,97) mnok inklusive egeninnsats fra prosjekteiere. 

 

Fordeling av prosjekter/midler på prosjektfasene 
54% av prosjektene var forstudier/ forprosjekter. Nesten 70% av omstillingsmidlene gikk til forprosjekter. 
Hovedprosjektene besto av bedriftseide og VOX-eide kompetansehevingsprosjekter, og en del 
etablerertilskudd. 
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Fordeling av prosjekter/ midler på innsatsområdene 
Totalt er det tildelt 3,5 mnok til 35 prosjekter. Over halvparten av midlene har gått til prosjekter fra 
eksisterende næringsliv. Dette speiler i stor grad aktiviteten. Den største enkeltbevilgningen på 
innsatsområde «Eksisterende næringsliv» gjelder SMB Utvikling (kr. 563.000). Hele prosjektet er ført på 
«eksisterende næringsliv», men 5-6 av 16 deltakere er knyttet til opplevelsesnæringene. 

 

 

  
3

8

15

9

Antall prosjekter fordelt på innsatsområdene

Sjømat

Opplevelsesnæringer

Eksisterende næringsliv

Attraktivitet
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Resultater og aktivitet 

SMB Utvikling 
Den største satsingen i 2019 har vært SMB Utvikling. Det ble 
gjennomført forstudie våren 2019 og forprosjekt, som startet 
opp tidlig høst og avsluttes til våren. 

SMB Utvikling er et bedriftsutviklingsprogram, som er utviklet 
og eies av Innovasjon Norge og som tilbys 
omstillingskommunene gjennom Innovasjon Norges 
verktøykasse «regionalomstilling.no».  Innovasjon Norge har 
forhåndsgodkjent et knippe konsulentmiljøer. Etter 
tilbudsrunden ble VESIR AS v/ Olga Goldfain valgt som 
prosjektleder for programmet. VESIR har to faste rådgivere + 
at de henter inn spisskompetanse på f.eks landbruk, finans e.a 
etter behov. 

Målet er at deltakerbedriftene skal utvikle et forprosjekt 
gjennom deltakelsen som skal realiseres i forlengelsen av 
programmet. Forstudiet skal avdekke 
vekst/utviklingspotensiale og –evne, og kartlegge mulige 
områder. 

Forprosjektet har en økonomisk ramme på 1,04 mill, hvorav VOX bidrar med 563’, Innovasjon Norge med 
400’ og de 16 deltakerbedriftene med 80’ i egenandeler. I programmet får bedriftene ca 40 t rådgivning 
hver. For reiselivsbedriftene er en del av timene avsatt til felles samlinger og aktiviteter. 

Noen «highlights»: 

- Reiselivsbedriftene samarbeider om felles markedsutvikling og produktutvikling/ pakketering. Bl.a 
jobbes med egen «presentasjonsfilm», felles deltakelse på NTW i samarbeid med Visit Senja 
Region. I tillegg har flere av reiselivsbedriftene egne prosjekter i gang/ på gang. 

- Asfaltspesialisten as har fått bistand til etablering av selskap før jul, med kommunal brøyting som 
fase 1 og asfaltvirksomhet som starter opp til våren. 

- I flere av bedriftene utredes investeringsprosjekter, bl.a effektivisering av produksjonslinje og nye 
driftsbygg. 

- I andre bedrifter jobbes det med refinansiering, kompetanseheving, lønnsomhetsforbedring, 
produktutvikling mv. 

Tilbakemeldingene fra deltakerbedriftene er så langt svært positive. VOX har tildelt støtte til 9 prosjekter 
til bedrifter som deltar i SMB Utvikling, deriblant to samarbeidsprosjekter i reiselivsnæringa. 

 

  

Figur 2 Kickoff SMB Utvikling 

Figur 1 konkurranseevnen ble testet på 
kickoff for SMB U 
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En Entreprenør as 
En entreprenør as er i ferd med å bygge opp en 
virksomhet i Nord-Norge, og har fra 1.november 
flyttet sitt forretningskontor til Dyrøy kommune.  
Selskapet er eid av Arne Rennesvik som også er 
daglig leder og styreleder.  

 

En Entreprenør as driver med riving og sanering og 
har prosjekter over hele landet. De hadde i 2018 en 
omsetning på 34 mnok med et resultat før skatt på 
2,6 mnok.  Fra en startkapital på 30.000 har de nå 
bygd opp en egenkapital på 3,5 mnok (2018). De har 
prosjekter over hele landet, men økende aktivitet i 
Nord-Norge.  

Virksomheten baserer seg på utenlandske ansatte som pendler direkte til prosjektet de jobber på. 

Motivasjonen for å etablere seg i Dyrøy er todelt; 

1. Nærhet til prosjekter i landsdelen, ved å ha lokal base vil de ha lavere kostnader med å frakte 
utstyr mellom prosjektene her nord. 

2. Redusert arbeidsgiveravgift, besparelse. 
 

De leier nå kontor og en halvdel av en kommunal industrihall.  

Det foreligger planer om to lokale ansettelser i første omgang, en på verksted/ lager og en 
anleggsmaskinlærling. I tillegg vil alle utenlandske ansatte bli skatteytere til Dyrøy. 

 

  

Figur 2 EN entreprenør v/ prosjektleder Eirik Nielsen, 
omkranset av omstillingsleder Stig Stokkland og styreleder 
Marit Alvig Espenes. 
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TRE Allservice AS 
TRE allservice AS ble etablert i Tromsø i 2018, med elektroinstallasjon 
som formål i kombinasjon med ulike andre tjenester. Bl.a 
elektroinstallasjon, el-kontroll bolig og næring, el-termografi mv. Bak 
selskapet står Tom R Edvardsen, som er. Kona Leikny Edvardsen deltar 
også i bedriften, og gjennom henne planlegges bl.a yoga-retreat. 

TRE Allservice as har kjøpt samvirkelagsbygget på Bergan og er i full gang 
med å renovere og bygge om til verksted, bolig, utleieenheter mv. 

De vil drive virksomheten fra Dyrøy når byggeprosjektet er ferdigstilt. 
Aktiviteten i Tromsø vil opprettholdes. Leikny er yogalærer og har 
spennende planer som vi vil se mer av etter hvert når de er ferdig med 
bygget og virksomheten igangsettes for fullt.   

 

 

VOX har bidratt med støtte til forprosjekt for å få gjort tilstandsanalyse og prosjektering av bygget.  

 

  

Figur 4 Planskisse 1.etg (kilde: bedriftens fb-side) 

Figur 3 Tom Robin og Leikny, og 
styreleder i VOX Dyrøy Marit A Espenes 
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Espenes Industriområde  
I 2018 ble det gjennomført forstudie og forprosjekt for utvikling av Espenes Industriområde. Det ble pekt 
på en rekke muligheter for ny aktivitet med potensiale for arbeidsplasser. I forlengelsen av forprosjektet 
har ikke kommunen satt i gang nye prosjekter, men det jobbes med flere interessenter og tilrettelegging 
av området. VOX har en aktiv tilnærming til dette arbeidet og har videre oppfølging av industriområdet 
som hovedfokus innen innsatsområde 1- Sjømatnæring og tilhørende leverandørvirksomhet. 

VOX Dyrøy har fått utarbeidet en illustrasjon som viser området slik det kan se ut når det er utbygd. Dette 
er en visjon og ikke knyttet til konkrete planer, utenom planlagt utfylling øst (til venstre) for eksisterende 
hall, samt mulig mottaksstasjon i vestenden (til høyre) på allmenningskaia. 
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Mottaksstasjon for lokale fiskere 
Det har vært jobbet med dette siden oppstart av VOX Dyrøy i 2018. Det er gjennomført et forprosjekt for 
bygging av en mottaksstasjon. En mottaksstasjon er et «mellomlager» der fisken tas på land, veies, 
sorteres og lagres på kjølerom før den hentes av fiskekjøper. Modellen baserer seg på at kommunen fører 
opp et bygg som leies ut til et felles fiskersamvirke. Fiskersamvirket finansierer drift av bygget gjennom en 
inntekt pr kg landet fisk som tas over kai, i samarbeid med fiskekjøper.  

Status pr dato er at byggekostnadene basert på kommunens anbudsprosess har blitt såvidt høye i forhold 
til det som kan forsvares gjennom det kvantum som anses om realistisk å lande i Solbergfjorden-området, 
at prosjektet nå må revurderes. Fins det rimeligere måter å bygge på? Fins det mer bærekraftige løsninger 
som tilrettelegger for fiskernes behov? 

Arbeidet går videre i 2020. 
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Aktiviteter rettet mot næringslivet i 2019 
Følgene er en liste over gjennomførte aktiviteter for næringslivet/ kommune 

- Etablererverksted m/ 8 deltakere 
- Basiskurs for offentlige innkjøpere m/ 15 deltakere 
- «Hvordan vinne anbud» - kurs for bedrifter m/ 13 deltakere 
- Tre landbrukskafeer i samarbeid med kommunen og Troms Landbruksfaglige senter m/ 10-25 

detakere 
- Tre frokostmøter for næringslivet m/ ca 15 deltakere 
- PLP-Utviklingsevne, to dagers kurs for prosjektledere i kommunen m/ ca 15 deltakere 
- Landbruksdag m/ Innovasjon Norge m/ tre gårdsbesøk og åpent møte m/ ca 20 deltakere 

Øvrige prosjekter/aktiviteter i VOX-regi 2019 
- Forstudie Boligkartlegging (gjennomført, følges opp av kommunen med egen boligstrategi) 
- SMB Utvikling forstudie og forprosjekt (se egen omtale) 
- Forstudie Ung VOXen –trivsel og rekruttering unge voksne arbeidstakere til næringsliv og 

kommunen (følges opp av kommunen med eget forprosjekt) 
- Handels- og serviceanalyse (bevilget i 2019, gjennomføres i 2020) 
- Deltar i styringsgruppa for VISIT Senja Region SA sitt prosjekt om reisemålsutvikling/ merket for 

bærekraftig reisemål. 
- Deltatt på ulike møteplasser/ konferanser; bl.a Sjømat Norges januarmøte, Aqua Nor, 

Husbanken-konferanse, Omstillingskonferanse. 

Prosjekter i kommunens regi i 2019 
- Forprosjekt Næringsvennlig kommune (avsluttet, følges opp administrativt) 
- Forprosjekt bygg mottaksstasjon for lokale fiskere. (se eget avsnitt over) 
- Forprosjekt «kartlegging regionale industriområder»  (igangsatt). 
- Forprosjekt rullering sentrumsplan (under oppstart) 
- Forprosjekt «Ung VOXen» (under oppstart) 

Styreaktivitet 
Det er behandlet totalt 48 saker i 6 ordinære styremøter i 2019. Styret har i tillegg gjennomført en 
programstatusvurdering og et eget styreseminar i 2019. 
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Effekter 

Primær målsetting - arbeidsplasser 
Vi har tatt utgangspunkt i avsluttede prosjekter i bedrifter samt noen igangværende prosjekter som har 
hatt etablering som formål. Vi har benyttet «prosjektlederrapporten» (spørreskjema som innsendes ved 
prosjektavslutning) i kombinasjon med telefonoppfølging. 

 2019 Totalt Kommentar 
Nye arbeidsplasser 12,2 16,2 Nye rapporterte arbeidsplasser i 5 prosjekter som har 

fått støtte fra VOX 
Sikrede 
arbeidsplasser 

 6-8 6-8 Overslag over sikrede arbeidsplasser eksisterende 
virksomheter som har fått støtte fra VOX. 

 

Dersom foreliggende planer lykkes, rapporterer bedriftene en samlet forventning om 42 nye 
arbeidsplasser i løpet av en 3-4 årsperiode. Dette er selvsagt usikre tall, men det er flere prosjekter med 
betydelige vekstambisjoner. 

 

Antall etableringer 
Følgende er en oversikt over registrerte foretak i Dyrøy kommune siste 5 år, fordelt på AS, ENK og 
DA/ANS. 

År Antall nye foretak Herav as 
2014 4  
2015 7  
2016 13  
2017 (nullpunkt) 14 2 
2018 17 3 
2019 14 6 

Kilde: brreg.no 

Antall etableringer indikerer satsingslyst i næringslivet og vil oppdateres årlig i programperioden, sammen 
med andre indirekte effektindikatorer som beskrevet i Omstillingsplanen. 
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Kommune-NM utgitt av NHO 
Kommune-NM 2019 er i hovedsak basert på tallgrunnlag fra 2018. Foreløpig kan vi derfor si lite om 
potensiell effekt av omstillingsarbeidet. Vi har tatt med alle fem temaområdene for å synliggjøre 
helheten, selv om omstillingsarbeidet har næringsutvikling som hovedformål.  

 

 2018 2017 (nullp) 2016 
Totalt 418 406 420 
Næringsliv * 416 413 419 
Arbeidsmarked 394 414 411 
Demografi 412 149 404 
Kompetanse 319 378 301 
Økonomi 403 395 400 

Kilde: https://www.nho.no/tema/offentlig-sektor-og-naeringslivet/kommune-nm/ 

Kommune-NM rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved 
næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi. 

Næringsindikatoren baserer seg på følgende underkriterier: 

1. Næringslivsvariasjon: Et mål på hvor jevnt spredt sysselsettingen er fordelt over næringer 
2. Inntektsnivå: Gjennomsnittlig bruttoinntekt pr person >17 år 
3. Privat sysselsetting: Sysselsatte i privat sektor og offentlige foretak som andel av totalt antall 

sysselsatte.  
4. Kommunens kjøp av private tjenester i prosent av brutto driftsutgifter. Her ligger Dyrøy svært 

lavt, på 0,9% -  mot landssnitt på 10% og fylkessnitt på 5%.  

 

Befolkningsutvikling 
 

År Befolkning 31.12 
2014 1 154 
2015 1 158 
2016 1 138 
2017 (nullp) 1 165 
2018 1 134 
2019 1097 (3.kv) 

https://www.kommuneprofilen.no/Profil/Kommunefakta/Befolkning_kommune.aspx 

Nedgang på 68 personer fra 2017 til 3. kvartal 2019 er svært negativ utvikling.   
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Sysselsetting og pendling 
Hvis vi tar utgangspunkt i 2017-tallene så har vi en svak positiv utvikling, med 15 flere sysselsatte med 
bosted Dyrøy. Av disse er det 8 flere utpendlere og 7 flere som har jobb i Dyrøy. I tillegg har vi fått to flere 
innpendlere.  I det lange løp ser vi en negativ utvikling i lokale arbeidsplasser, flere utpendlere og færre 
sysselsatte som bor i Dyrøy.  

 

År 

Sysselsatte 
med 
bosted i 
kommunen 

Pendlere ut 
av 
kommunen 

Pendlere 
inn til 
kommunen 

Sysselsatte med 
arbeids-sted i 
kommunen 

Pendlings 
balanse 
(Innpendlere 
minus 
Utpendlere) 

2005 555 184 48 419 -136 
2006 567 216 45 396 -171 
2007 549 196 33 386 -163 
2008 547 205 37 379 -168 
2009 532 193 38 377 -155 
2010 525 189 36 372 -153 
2011 548 210 41 379 -169 
2012 532 195 59 396 -136 
2013 527 204 57 380 -147 
2014 504 214 57 347 -157 
2015 510 210 62 362 -148 
2016 498 211 60 347 -151 
2017 

(nullpunkt) 487 211 65 341 -146 
2018 502 219 67 350 -152 

https://www.kommuneprofilen.no/Profil/Kommunefakta/Arbeidsmarked_kommune.aspx 
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Sysselsetting fordelt på privat og offentlig sektor 
Vi har hatt økning i antall sysselsatte totalt, men nedgang i privat sysselsetting på 9 personer fra 2017 til 
2018.  Bare Bardu og Kvæfjord har lavere andel private arbeidsplasser enn Dyrøy. 

 

År Offentlig Privat Sum % Private 
2005 178 241 419 57,5 % 
2006 184 212 396 53,5 % 
2007 182 204 386 52,8 % 
2008 179 200 379 52,8 % 
2009 189 188 377 49,9 % 
2010 187 185 372 49,7 % 
2011 202 177 379 46,7 % 
2012 210 186 396 47,0 % 
2013 198 182 380 47,9 % 
2014 173 174 347 50,1 % 
2015 201 161 362 44,5 % 
2016 198 147 345 42,6 % 

2017 (nullpunkt) 188 153 341 44,9 % 
2018 203 144 347 41,5 % 

https://www.kommuneprofilen.no/Profil/Kommunefakta/Arbeidsmarked_kommune.aspx 

 

 

 

Brøstadbotn, 10.2.2020 

VOX Dyrøy KF, Stig Stokkland, daglig leder. 
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Protokoll arbeidsmøte  
Midt- Tromsrådet  

20. januar - Finnsnes 

1 
 

     
      
 

PROTOKOLL FRA ARBEIDSMØTE I MIDT-TROMSRÅDET 20.01.20 
 
Tid:   Mandag 20. januar kl. 10.00 - 1420  
Sted:  Formannskapssalen, Rådhuset, Senja kommune, Finnsnes 
 
 
Ordførere: Tom- Rune Eliseussen  ordfører Senja  Leder RR  

Toralf Heimdal   ordfører Bardu   Nestleder RR 
Marit Alvig Espenes  ordfører Dyrøy   
Jan- Eirik Nordahl   ordfører Sørreisa 
 

 
Forfall:  Bengt Magne Luneng   ordfører Målselv 

Sigrun Wiggen Prestbakmo ordfører Salangen 
 
 
Rådmenn: Håvard Gangsås  rådmann Bardu 

 
  
Andre:   Louis S. Edvardsen  Daglig leder Midt- Troms regionråd 

 
 
Tom- Rune Eliseussen ønsket velkommen til Senja kommune. 
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Behandling: 

 
01/20  Gjennomgang av samarbeidsavtalen for Midt- Tromsrådet  

 

Vedtak: 

1. MTR takken DL for gjennomgangen 

2. MTR ber AU arbeide videre med de innspill som frekmom i debatten 

3. MTR ber DL innhente opplysninger fra andre regiopnråd, om hvordan de har valgt å 
organisere prosjekt i regi av regionrådet, hvor blant annet organisering, involvering 
og finansiering synligggøres.  

 

02/20  Gjennomgang og fordeling av fagområder  

 

Foreløpig vurdering: 

(vedtak fattes av MTR 24. mars). 

1 MTR velger ordfører Bengt Magne Luneng kommune Målselv, og leder av RR Tom- 
Rune Eliseussen som sine medlemmer til flyplassutvalget for BDU. 

4. MTR viser til tidligere ordning vedr politisk arbeidsfordeling i rådet, og vedtar å 
videreføre ordningen. 

5. Statskog Bardu og Målselv  

6. MTR vil på møtet i neste møte endelig konkludere i saken, men foreløpig fordeles 
ordførere på følgende politikkområder: 

 

 

 POLITIKKOMRÅDE Ansvarlige ordførere ved kommune 

 

1 Utdanning og opplæring Målselv, Salangen og Senja 

2 Helse- og sosialpolitikk Salangen, Sørreisa 

3 Samferdsel og infrastruktur Senja, Målselv, Bardu 

4 Forsvarspolitikk Bardu, Målselv og Sørreisa 

5 Ungdom og rekruttering Dyrøy, Senja, Salangen 
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6 Næring 
• Reiseliv 
• Landbruk og utmarksnæringer, miljø og 

kultur 
• Fiskeri- og havbrukspolitikk 
• Energi og industri 

MTR 

7 Klima og miljø Bardu, Dyrøy 

 

 

03/20  Gjennomgang av prosjekt og organisering  

 

Vedtak: 

Saken utsettes og sees i sammenheng med punkt 3 i vedtak i sak 01/20 

(MTR ber DL innhente opplysninger fra andre regiopnråd, om hvordan de har valgt å 
organisere prosjekt i regi av regionrådet, hvor blant annet organisering, involvering 
og finansiering synligggøres).  

 

04/20  Høringsuttalelse NTP 

 

Vedtak: 

1. MTR viser til utkast utarbeidet av DL blant annet på bakgrun av innkomne innspill 

2. MTR ber om at ordførerne oversender sine innspill til DL, som deretter sammenfatter 
disse, og sender forslag til MTR på e-post for godkjenning. 

 

05/20  Forberedelser felles kommunestyremøte 24. mars 

 

Vedtak: 

1. MTR takker Nordavind utvikling for redegjørelsen 

2. MTR tar redegjørelsen til orientering 

3. MTR ber om at det arbeides videre med detaljene for møtet i styringsgruppen, og at 
saken legges frem for MTR til neste møte. 
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06/20  Åpen post 

 
Sameskole (orientering ved JEN) 
Det er nå klart at fylkeskommunen tar kostnadene for skoleskyss for årene  
2019 og 2020. 
 
Forsvarsforum nord (orientering ved TH) 
Det arbeides med nytt forsvarsdokumnet. Målgruppe for dokumentet er 
Forsvaret, Storting og media. 
 
NOU 2019:18- Skattlegging av havbruksvirksomhet (orientering ved TRE) 
MTR konkluderte med at det sendes et felles høringssvar fra MTR til 
Finansdepartemenet. DL utarbeider forslag om godkjennes via mail. 

 
 

 
 
 

 
 

Tom- Rune Eliseussen      Louis S. Edvardsen 
regionrådets leder      daglig leder  
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Fra: Marit Alvig Espenes (marit.espenes@dyroy.kommune.no)
Sendt: 18.02.2020 14:54:09
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: VS: Protokoll arbeidsmøte MTR 20. januar 2020
Vedlegg: 20 01 protokollMTR- Finnsnes.pdf
 
Legges som referatsak til KS
 
Marit

Fra: Louis S. Edvardsen <90136676@online.no> 
Sendt: 16. februar 2020 18:30
Til: Marit Alvig Espenes <marit.espenes@dyroy.kommune.no>; Jan‐ Eirik Nordahl <Jan‐
Eirik.Nordahl@Sorreisa.kommune.no>; Toralf Heimdal <toralf.heimdal@bardu.kommune.no>; Tom‐Rune
Eliseussen <tom.rune.eliseussen@senja.kommune.no>; Bengt‐ Magne Luneng <bengt‐
magne.luneng@malselv.kommune.no>; Sigrun Wiggen Prestbakmo
<sigrun.wiggen.prestbakmo@salangen.kommune.no>
Kopi: Hogne Eidissen <hogne.eidissen@senja.kommune.no>; Frode Skuggedal
<frode.skuggedal@malselv.kommune.no>; Håvard Gangsås <havard.gangsas@bardu.kommune.no>; Tore Uthaug
<Tore.Uthaug@dyroy.kommune.no>; Stig Jonny Haugen <StigJonny.haugen@sorreisa.kommune.no>; Johnny
Sagerup <johnny.sagerup@salangen.kommune.no>; Louis S. Edvardsen <lse@midt‐troms.no>
Emne: Protokoll arbeidsmøte MTR 20. januar 2020
 
 
Til Midt‐ Tromsrådet (MTR)
 
Vedlagt følger protokoll fra arbeidsmøte i MTR 20. januar.
 
NB! Denne mailen er sendt fra min private mail, siden min arbeidsmail som serves av Senja kommune for
tiden er ute av drift…
 

 
Med hilsen
 
 

 
 
 
Til Midt‐ Tromsrådet (MTR)
 
Vedlagt følger protokoll fra arbeidsmøte i MTR 20. januar i Senja.
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Med hilsen 
 

 
Louis S. Edvardsen  |  daglig leder
 
E‐post lse@midt‐troms.no
Telefon +47 901 36 676
Postboks 609, 9306 Finnsnes
#midttroms
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Årsrapport 2019 - 8. februar 2020     Skatteoppkreveren i Dyrøy  

1.    Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 
Skatteoppkreverne skal i henhold til Skatteoppkreverinstruksen § 2-9 nr. 1 utarbeide en årsrapport i 
samsvar med retningslinjer gitt av Skattedirektoratet. I henhold til § 3-3 nr. 2 skal skatteoppkreveren 
også utarbeide et årsregnskap som vedlegges årsrapporten. 
 
Årsrapporten skal omhandle hvordan oppgavene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll er 
ivaretatt ved skatteoppkreverkontoret.  
 

1.1 Skatteoppkreverkontoret – organisering, ressurser og kompetanse 

Organisering 

Dyrøy kommune er organisert som en to-nivå kommune med egne enheter.  
Økonomikontoret har 3 stillinger ved kontoret.  Økonomileder er også en del av den øverste 
administrative ledergruppa i kommunen. 

Skatteoppkreverfunksjon er administrativt underlagt økonomiavdelingen og den faglige biten er 
underlagt Skatt Nord. 
 
Regnskapskontrollør er faglig underlagt skatteoppkreveren. 
 
De skatterelaterte oppgavene utføres av Aud Moan Kastnes som også har den formelle 
skatteoppkreverfunksjon. Ved fravær kan daglige regnskapstransaksjoner utføres av skatteoppkreveren 
i Sørreisa.  

For attestasjon og anvisning i Sofie er det 3 personer med tilgang hvorav 1 gjennom 
kommunesamarbeid.  For autorisering i bank er det 2. 
 

Tabellen viser ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk per område 

 Årsverk %-andel 
fordelt 

Skatteregnskap 0,15        25 % 
Innfordring  0,15      25 % 
Arbeidsgiverkontroll  0,25       42 % 
Administrative oppgaver 0,05      8 % 
SUM 0,60 100 % 

 
 

Vurdering av ressurssituasjon og kompetanse 
 
Arbeidssituasjon ved kontoret har også i 2019 hatt innvirkning på skatteoppkreverfunksjon som følge av 
ny og manglende bemanning ved økonomikontoret. Det har resultert i at skatteoppkrever har fått for 
mange kommunale regnskapsoppgaver. 
 
Gjensidig samarbeidsavtale med Sørreisa kommune står fortsatt ved lag.   

1.2 Internkontroll  

Kontoret har ikke ajourført Rutinebeskrivelse i 2019.  Stabilitet og god oversikt gir delvis bra interkontroll 
men stor arbeidsbelastning kan til tider være svekkende.   
Det gode samarbeidet med de andre Midt-Troms kommunene og inngått avtale med nabokommune har 
gitt en trygghet.      

1.3 Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen 

 
Skattekontoret har ikke gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i 2019.  
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Årsrapport 2019 - 8. februar 2020     Skatteoppkreveren i Dyrøy  

 

2.    Skatteregnskapet 
Skatteoppkreverens arbeid med skatteregnskapet innbefatter regnskapsføring, regnskapsavleggelse, 
behandling av inn- og utbetalinger, krav, periodisk oppgjør og fordeling til skattekreditorene.   
 

2.1 Avleggelse av skatteregnskapet 

Skatteoppkreveren bekrefter at skatteregnskapet for 2019 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med 
gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere av 8.april 2014 § 3-3 nr. 2.   
 

2.2 Vurdering av skatteinngangen 

Det vedlagte årsregnskapet viser skatteinngangen for regnskapsåret 2019. 
 

Total skatte- og avgiftsinngang i forhold til foregående regnskapsår 

      2018 2019 Økning 2018/2019 

Sum innbetalt skatter og avgifter 92 547 439 92 271 951 - 275 488 
 
Reduksjon i den totale inngangen med kr 275 488 (-0,3%). Det er første året at resultatet av den  
totale skatteinngangen går ned. I 2018 hadde vi en liten økning på 0,53%.  
 
Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret 

År Kommunens 
andel 

Økning/            
Nedgang (-) 

Budsjett Diff.  Budsjett /  
regnskap 

2018 25 457 144 1 470 991  24 726 000  731 132 

2019 25 127 802 - 329 342  24 947 000              180 802 

 

Kommunens andel gikk ned 1,3% som er 7,4% lavere enn resultatet for 2018.                                                               
Det ble imidlertid en økning på 0,7% i forhold til kommunens budsjett for 2019. 

2.3 Margin 

Ved hvert periodiske oppgjør i inntektsåret og de seks første månedene i året etter inntektsåret skal 
skatteoppkrever holde tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt som 
margin. Marginen skal brukes til oppgjør med skattytere som får til gode skatt ved avregning. 
 

Tabellen under viser marginavsetning for inntektsårene 2018 og 2019. 
 per 31.10.2019 

(inntektsåret 2018) 
per 31.12.2019 

(inntektsåret 2019) 
Innestående margin                1 564 042                        9 222 057 
For mye avsatt margin                    1 564 040  
For lite avsatt margin                        
Prosentsats                          12%                            12% 

 
Kommentarer til marginavsetningen 
  
Avsatt margin for 2018 ble 1,5 mill høyere enn til gode skatt. Dette var en økning på 259 000 fra 
avregning 2017.  Kommunens andel av for mye avsatt margin utgjorde ca 450 000. Beløpet fordeles 
etter skatteavregning i oktober. 
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3.    Innfordring av krav 
I henhold til skatteoppkreverinstruksen § 4-3 skal innfordring iverksettes uten unødig opphold etter 
forfall, og gjennomføres etter en helhetlig vurdering. Ved vurdering av innfordringstiltak skal 
skatteoppkreveren legge avgjørende vekt på tiltak som enkeltvis eller samlet bidrar til at oppgjør kan 
skje hurtig og effektivt, samtidig som det overfor skyldner blir utvist den hensynsfullhet og varsomhet 
som forholdene tillater. 
 

3.1 Restanseutviklingen 

 
Totale restanser og berostilte krav 
Tabellen viser totale restanser og berostilte krav for 2019 og 2018, samt endring fra i fjor for restanse 
og berostilte krav.  

Skatteart 

 
Restanse 
31.12.2019                  

 
Herav 
berostilt 
restanse 
31.12.2019 

 
Restanse   
31.12.2018                 

 
Herav 
berostilt 
restanse 
31.12.2018 

 
Endring i 
restanse 

 
 

Reduksjon 
(-) 

Økning (+)                   

 
Endring i 
berostilt 
restanse  

 
Reduksjon 

(-) 
Økning (+)                   

Sum restanse 
 pr. skatteart 

      1 198 302 0       1 875 906 0         -677 604 0 

Arbeidsgiveravgift               6 037 0 400  0 5 637 0 
Artistskatt 0 0 0 0 0 0 
Finansskatt 0 0 0 0 0 0 
Forsinkelsesrenter 231 636 0 246 259 0 -14 632 0 
Forskuddsskatt 0 0  0 0 0 
Forskuddsskatt 
person 

228 444 0 545 783 0 -317 339 0 

Forskuddstrekk  29 000 0 1 603 0 27 397 0 
Gebyr 0 0  0  0 
Innfordringsinntekter 11 161 0 14 363  0 3 202 0 
Inntekt av summarisk 
fellesoppgjør 

0 0  
0 

0 0 0 

Kildeskatt 0 0 0 0 0 0 
Restskatt 14 541 0 15 701 0 -1 160 0 
Restskatt person  650 734 0 839 794 0 -189 060 0 
Tvangsmulkt 26 749 0          212 003 0         -185 254 0 
Sum restanse 
diverse krav 

1 198 302 0 1 875 906 0 -677 604 0 

Diverse krav 0 0 0 0 0 0 
Sum restanse 
pr. skatteart 
inkl. diverse krav 

1 198 302 0 1 875 906 0 -677 604 0 

 
Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser 
 
Tabellen viser en total reduksjon i restansemassen på kr 677 604 i motsetning til 2018 der det var 
økning på kr 307 749.  En stor del av reduksjon skriver seg fra avskrevne tvangsmulkter i 2019. 
Det er betalingsaktivitet på det meste av restansen foruten eldre restanser hvor en stor del må 
avskrives som foreldet. 
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Omfang lempning av krav – ettergivelser og betalingsavtaler 
 

 
Ettergivelser 

 
Antall debitorer 

 
Samlet beløp 

Vilkår rimelighet Sktbl. § 15-1   0 0 

Vilkår innfordring Sktbl.  § 15-2 0 0 

 
                              Sum 

0 0 

 
Betalingsavtaler 

 
Antall debitorer 

Skattekontoret innvilget 0 

Skatteoppkrever innvilget 0 

 

 

 

Restanser eldre år  
 
Tabellen viser totale restanser eldre år og restansene på restskatt person for de samme årene.  

Inntektsår Sum restanse (debet) Herav skatteart  
”Restskatt – person” 

2017    49 148                     0 
2016  152 952          118 616 
2015  182 724          182 724 
2014 – 19  506 445 ---------------------------------- 

 
Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år 
 
Antall krav som var foreldet pr. 31.12.2019:  3    
Samlet beløp på krav som var foreldet pr. 31.12.2019:  164 793 
Ingen restanser for årene 2010 til 2014. For årene 1998 til 2014 er ca 50%restansen perosnlig restskatt 
og resterende er forsinkelsesrenter og gebyr.  Det er fra denne perioden foreldet beløp skal avskrives.  
Skatteoppkrever har gjennomgått rapporten Restanseliste – forelda krav dato t.o.m. 31.12.2019.  
Et av kravene var foreldet 1.1.19 og de to andre pr 31.12.19. Ingen av kravene, hvor av to er utland, var  
mulig å innfordre. 

3.2 Innfordringens effektivitet 

Skatteart Resultat per 
31.12.2019 

Resultatkrav per 
31.12.2019 

Differanse i forhold 
til krav +/- 

Restskatt person 2017     100       93,7  +  6,30 
Arbeidsgiveravgift 2018     99,99       99,9  +  0,09    
Forskuddstrekk 2018     100       99,9  +  0,10 
Forskuddsskatt person 2018      96,32       98,8   -  2,48 
Restskatt 2017     100        99  +  1,00 
Forskuddsskatt 2018     100       99,9   +  0,10 

 
Vurdering av resultatet pr. 31.12.2019 per skatteart 
 
Manglende innbetalt forskuddsskatt person skyldtes i all hovedsak ordningen med at skatteytere ikke 
mottok betalingskort pr post.  Etter påminnelse pr telefon ved årets slutt, var restansen nede i ca          
kr 30 000 pr 2.januar 20.  
 
Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat 
 
Telefonkontakt viser seg å være et effektivt hjelpemiddel som gir godt resultat. 
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Skatteoppkrevers eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen 
 
Det er den eldre restansen som det må tas tak i og foreldet restanse må avskrives. 
 
Omtale av spesielle forhold 
 
Ingen 
 
Restanser i konkursbo – forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift inntektsåret 2018 
 
Forskuddstrekk 2018: kr 0 
Arbeidsgiveravgift 2018: kr 0 
 

4.   Arbeidsgiverkontroll 

4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen  

 

Dyrøy kommune deltar i interkommunalt samarbeid når det gjelder arbeidsgiverkontrollen.   Vår andel 
av stillingen til kontrollørene skal brukes til stedlig kontroll hos arbeidsgiverne.  I tillegg skal det utføres 
en del kontormessige kontroller 

4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller 

 
Antall planlagte kontroller for 2019 var 2. Dette utgjør 4,5% av totalt antall opplysningspliktige i 
kommunen.  
Antall gjennomførte kontroller i 2019 ble slik som foregående år 0. Dette utgjør 0 % av totalt antall 
opplysningspliktige i kommunen.  
 
Antall gjennomførte kontroller i 2018 var 0.  
 

4.3 Resultater fra kontrollene 

 
Ingen kontroll, ingen resultat. 

4.4 Vurdering av kontrollaktiviteten 

 
Aktiviteten har for Dyrøy sin del vær meget dårlig.  

4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører  

 

Det har fra skatteetatens kontrollfunksjoner vært stor fokus på viktigheten av at små kommuner gikk 
sammen om en felles kontrollordning. Kravet til antall årlige kontroller har blitt omgjort fra å gjelde for 
hver enkelt kommune til hele ordningen. Resultatet av dette vises ovenfor.  

4.6 Gjennomførte informasjons- og veiledningstiltak   

 
Ingen formelle informasjonstiltak mot arbeidsgivere eller regnskapskontor. Uformell informasjon skjer pr 
telefon og samarbeidet med regnskapskontoret er meget bra. 
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Andre forhold 
 
Denne årsrapporten er den siste rapporten som skrives fra kommunens egen skatteoppkrever. 1. juni 
2020 overføres denne oppgaven til skatteetaten og de har dermed fått det slik de lenge har kjempet for. 
For Dyrøy sin del blir det ingen virksomhetsoverdragelse fordi skatteoppkrever avslutter sitt 43 år lange 
arbeidsforhold i kommunen fra samme dato. Skatteregnskap og innfordring har vært en del av 
arbeidsoppgaven i ca 35 år. 
 
 
 
 
 
 
Sted/dato: Brøstadbotn 10.2.2020  
 
    

 
_______________________________ 
Skatteoppkreverens signatur 
 

 
 
 
 
Vedlegg:  Årsregnskapet for 2019 
  Vedlegg til årsregnskapet 
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År Hovedbokstype

2019 K

Artskonto

1020

1132

1131

1121

1141

1111

1122

1150

1410

2811

1330

1331

1210

2000

2082

2100

2101

2182

2191

2192

2200

2300

2310

2350

2382

2800

2978

2400

2500

2550

2582

Sum -92 403 128 -92 099 135

9 146 389

51 466 962

12 598 -12 598

Tvangsmulkt -185 254 -19 756

Upersonlige skatteytere -1 485 886 -1 150 272

-155 620 -942 810

374 536 232 224

15 650 0

   Innbetalt skatter og avgifter Arbeidsgiveravgift -7 508 973 -7 281 536

400 2 370

Personlige skatteytere -32 556 496 -32 052 366

-56 318 741 -55 736 795

104 0

10 913 998 10 944 608

-11 029 531 -10 415 312

-2 512 818 -3 699 951

-1 543 403 -1 580 292

-10 485

9 586 742

Sum -15 777 -5 789

    Ikke fordelt til skattekreditorer Innestående margin -9 222 057 -9 337 590

Sum -9 222 057 -9 337 590

     Skyldig andre Diverse debitorer og kreditorer -9 988 0

-5 789 -5 789

Innbetalinger ikke inntektsført -12 265 -12 741

12 265 12 741

Int fordelt til stat TS mv -202 140 -19 396

Oppgjørskonto RAFT 211 067 -5 238

Sum -105 940 -332 671

        Likvider Bank 9 343 773 9 676 049

Sum 9 343 773 9 676 049

      Skyldig skattekreditorene Int fordelt folketr arbavg -21 236 -25 936

Int fordelt folketr medlavg -24 472 -62 720

Int fordelt stat FS -41 841 -146 758

Int fordelt til fylkeskomm -4 925 -12 993

Int fordelt til kommunen -22 393 -59 630

Årsregnskap - kommune - sammendrag

Dato: 08.02.2020 - 

09:10

Utvalgskriterier: Kommunenumm

er
1926

Nivå 1 Nivå 2 Valgt år Forrige år
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2060

2065

2086

2160

2165

2260

2302

2360

2365

2552

2565

2860

2352

2460

2502

2560

2974

2979

2971

2976

2982

2932

2931

2941

2921

2922

2911

6999

1 av 1

Sum Totalt 0 0

Årsregnskap - kommune - sammendrag Side

Sum 92 271 951 92 547 439

Ufordelt Krav som er ufordelt 0 -1

Sum 0 -1

Sum 183 885 11 477

Fordelt skattekreditorene Fordelt til Folketrygden - 

arbeidsgiveravgift
7 508 574 7 279 167

Fordelt til Folketrygden - 

medlemsavgift
26 387 030 26 368 766

Fordelt til Fylkeskommunen 5 475 900 5 556 009

Fordelt til Staten 18 072 230 20 303 444

9 700 415 7 582 915

Fordelt til kommunen 25 127 802 25 457 138

Sum -52 708 -459 780

 Innfordring Innfordringsinntekter -5 157 -5 308

-132 -159

Innfordringsutgifter 0 7 132

354 162

188 820 9 650

1 307 508

-111 0

-685 -220

Renteutgifter 58 018 35 667

-1 779 -2 122

-586 -2 451

-261 -1 845

  Renter Renteinntekter -2 988 -1 208

82 305

0 188

-3 173 -2 739

6 104

-94 -1 259

-11 643 -9 571

-90 955 -471 398

154 -3 740
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6  Vedlegg til årsregnskapet 
 

Årsregnskapet er avlagt etter kontantprinsippet. Årsregnskapet viser skatter og avgifter mv som er 
innbetalt i løpet av regnskapsåret. 

Innbetalte skatter og avgifter mv er fordelt til kommunen, fylkeskommunen, folketrygden og staten 

(skattekreditorene), etter gjeldende fordelingstall. 

Sumlinjene i årsregnskapet: 

 • Likvider 
Likvidene i skatteregnskapet består av bankbeholdning for skatt og eventuelt 

kontantbeholdning. 

  Skyldig skattekreditorene 
Fordelingsoppgjøret til skattekreditorene for desember, står som gjeld i balansen pr. 31.12. 

Skatteoppkreveren skal utbetale fordelingsoppgjøret til skattekreditorene senest 10. januar. 

Dersom dette er et positivt beløp, har skatteoppkreveren en fordring på skattekreditorene. 
Skattekreditorene skal innbetale dette beløpet til skatteoppkreveren senest 20. januar. 

  Skyldig andre 
Dette beløpet består av uidentifiserte og uplasserte innbetalinger, som ikke er fordelt til 

skattekreditorene på grunn av mangelfull informasjon fra den som innbetaler. 

 • Innestående margin 
Ved hvert periodiske oppgjør i inntektsåret og de seks første månedene i året etter 

inntektsåret skal det holdes tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og 

forskuddsskatt som margin. Marginen skal nyttes til oppgjør med skattytere som får til gode 

skatt ved avregning. 

 • Udisponert resultat 

Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet. 

  Innbetalte skatter og avgifter, Renter, Innfordring 
Dette beløpet er innbetalt arbeidsgiveravgift, finansskatt, forskuddstrekk fratrukket 
marginavsetning, forskuddsskatt for personlige og upersonlige skattytere, restskatt og 

overskytende forskudd for personlige og upersonlige skattytere, kildeskatt, tvangsmulkt 
samt renter og gebyrer. 

  Fordelt til skattekreditorene 
Dette er innbetalte skatter og avgifter, renter og gebyrer som er fordelt til skattekreditorene i 
henhold til gjeldende fordelingstall. 

  Krav som er ufordelt 

Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet. 

 • Videresending plassering mellom kommuner 
Dette gjelder innbetalinger i mellomregning med andre kommuners skatteregnskap. 
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Forord 

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Dyrøy kommune. Forprosjektet har hatt som mål 

gjennomføre de anbefalinger som bli gitt i forstudien for næringsvennlig kommune.  

Forprosjektet bygger på tidligere forstudiet.  

Oppdraget har hatt en ramme på inntil 250 timer. 

Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært Rådmann Tore Uthaug. 

Rapporten er utarbeidet av Nordavind Utvikling KF. 

Vi vil takke oppdragsgiver og andre bidragsytere for et godt samarbeid. 

 

Brøstadbotn oktober 2019 

 

Kurt Terje Norkyn Klaussen 

Prosjektleder 

 

 

Tittel Dyrøy som næringsvennlig kommune 

Utgitt: oktober 2019 

Utgitt av: Nordavind Utvikling KF 

Oppdragsgiver: VOX Dyrøy/Dyrøy kommune 

Kontakt: Kurt Terje Norkyn Klaussen 

Postadresse: Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn 

Forfatter: Kurt Terje Norkyn Klaussen 

Utgitt i samarbeid med: Prosjektleder Kjell- Sverre Myrvoll, Nordavind Utvikling KF, 

Dyrøy Kommune v/Rådmann, Næringskonsulent, 

Omstillingsleder, og fagledere plan og næring, Roar A. 

Johansen, IFO Norge AS. 
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2 Sammendrag 

Forprosjektet har hatt som målsetning å sikre videre gjennomføring av de tiltak og prosjekt 

som ble foreslått i forstudien og i de etterfølgende drøftinger.  

Hensikten med dette overordnede forprosjektet er samordning, oppfølging og kvalitetssikring 

av tiltak som skal bidra til at Dyrøy blir mer næringsvennlig. 

Resultatet av forprosjektet skulle være: 

o Iverksatte tiltak er gjennomført og innført i driften 

o Iverksatte forprosjekt har levert detaljert plan for gjennomføring av etterfølgende 

hovedprosjekt 

Med resultatet av forstudien og det påfølgende forprosjekt i ryggen har rådmann som 

prosjektansvarlig satt fokus på de problemstillingene som relaterer seg til kommunen som en 

Næringsvennlig kommune. En rekke punkter i prosjektplanen er merket HP og tenkt jobbet 

videre med i ett hovedprosjekt, er allerede løst i dette forprosjektet, eller gjennom de 

driftsmessige endringer som rådmannen har initiert. En har det siste året fått oppdatert 

kommunens planverk, slik at de problemstillinger som er knyttet til dette i stor grad er løst. 

Det vi har sett gjennom arbeidet med Næringsvennlig kommune er at fokus på temaet og 

problemstillinger knyttet til dette har gitt noen endringer i kommunens arbeidsformer som vi 

mener vil ha en positiv effekt fremover. Kommunen har i dag ett langt oppdatert planverk, og 

de planer som må rulleres ligger inne i saksbehandlingen og vil bli behandlet i planstrategien 

som skal rulleres i 2020. 

En har i samråd med prosjektansvarlig avgjort at en ikke går videre i samlet hovedprosjekt.  

Rådmannen som prosjektansvarlig mener det kontinuerlige arbeidet med driftsmessige 

endringer i Dyrøy kommune ivaretar dette arbeidet, og at man innenfor hver enkelt avdeling 

bruker de gjennomførte tiltakene innenfor «Næringsvennlig kommune» som ledetråd i 

arbeidet både i møte med nyetablerere og etablert næringsliv. Det er også viktig at man i de 

organisasjonsendringene man gjennomfører bruker erfaringene og tiltakene for å forenkle 

kontakten og samspillet mellom næringslivet og kommunen. 

Gjennom de vurderingene som er kommet frem i forprosjektet har vi gitt noen anbefalinger på 

hva som er viktig i fortsettelsen for å gjøre Dyrøy Kommune til en bedre og mer 

næringsvennlig kommune. Dette går i korte trekk på å bruke hjemmesidene til kommunen 

som et bedre verktøy for samhandling med næringsliv og innbyggere, jobbe videre med felles 

treffpunkter mellom kommunen og næringslivet, og at serviceerklæringene som er utarbeidet i 

dette forprosjektet brukes aktivt i arbeidet fremover i Dyrøy Kommune. Det anbefales 

avslutningsvis at man gjennomfører en spørreundersøkelse i 2020 på Dyrøy kommune 

oppfattes som en næringsvennlig kommune, for å sjekke ut om arbeidet som har vært gjort i 

denne fasen har hatt noen innvirkning på den felles forståelsen mellom kommunen og 

næringslivet. 
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3 Innledning og bakgrunn 

Dyrøy kommune gjennomførte forstudien «Dyrøy som Næringsvennlig kommune» høsten 

2018. Kommunestyret vedtok videreføring i forprosjekt.  Forstudierapporten og beslutning 

om videreføring er forankret i formannskapet og i Omstillingsstyret i VOX 

Dyrøy.  Forstudierapporten ble presentert for næringslivet i Dyrøy på VOX kickoffseminar 

under Dyrøyseminaret 19.09.18. 

3.1 Mål og bakgrunn for kartleggingen: 

«Næringsvennlig kommune» er et analyse- og rådgivningsprogram utviklet av Innovasjon 

Norge som hjelper omstillingskommuner med å kartlegge hvor godt kommunens tjenester 

overfor næringslivet fungerer, hvor godt skodd kommunens ansatte er for å gi næringslivet 

god service, hva som er de viktigste og mest hensiktsmessige forbedringspunktene, og hvilke 

tiltak som best kan realisere forbedringene og gjøre kommunene til en bedre 

samarbeidspartner for det lokale næringslivet. 

«Næringsvennlig kommune» skal motivere Dyrøy kommune til å utvikle en enda mer 

næringsvennlig organisasjon som kan bidra til å legge til rette de muligheter for 

næringsutvikling som kommunen har. Praksis viser at vellykket næringsutvikling best vil skje 

dersom den kommunale administrasjonen ser nytten av og legger til rette for et positivt 

samarbeid med næringslivet. 

Kommunal forvaltning og tjenesteproduksjon er vesentlig for rammevilkårene til det lokale 

næringslivet. Derfor bør kommunen som en del av omstillingsarbeidet forbedre sin 

forvaltning og serviceproduksjon overfor næringslivet. 

«Næringsvennlig kommune» organiseres som et prosjekt etter PLP-metoden. Den er utviklet 

av Innovasjon Norge, og er brukt i prosjekt innen kommunalt - og regionalt omstillingsarbeid.  

PLP består av 3 hovedfaser; Forstudie, Forprosjekt og Hovedprosjekt.  

3.2 Effektmål 

Det er etablert bedre og smidigere samarbeid mellom kommune og næringsliv. Det er en 

gjensidig forståelse av roller og ansvar. Kommunens tjenester er blitt et fortrinn i utviklingen 

av det lokale næringslivet. 

3.3 Resultatmål for hovedprosjektet 

Hovedmålet er å skape en vesentlig og målbar forbedring av næringslivets fornøydhet med 

kommunal service gjennom  

o Forbedre servicenivået på det bedriftsrettede omstillings- og næringsarbeid 

o Profesjonalisere kommunens forvaltningsoppgaver overfor næringslivet 

o Bidra til bedre samhandling mellom kommunen og næringslivet 

o Styrke kommunens evne til å arbeide utviklingsrettet, ved å implementere PLP som et 

felles verktøy for prosjektutvikling. 
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Kort sagt skal det i løpet av 2019 være innført rutiner og systemer og bedre forståelse av roller 

og ansvar i næringsutviklingen i Dyrøy, noe som igjen medfører større positiv 

næringsutvikling. 

3.4 Resultatmål for forprosjektet 

Dette er et forprosjekt som skal sikre videre gjennomføring av de tiltak og prosjekt som ble 

foreslått i forstudien og i etterfølgende drøftinger.  

Hensikten med dette overordnede forprosjektet er altså samordning, oppfølging og 

kvalitetssikring av tiltak som skal bidra til at Dyrøy blir mer næringsvennlig. 

Resultatet av forprosjektet vil således være: 

o Iverksatte tiltak er gjennomført og innført i driften 

o Iverksatte forprosjekt har levert detaljert plan for gjennomføring av etterfølgende 

hovedprosjekt 

3.5 Prosjektorganisering: 

Prosjekteier: Dyrøy kommune  

Oppdragsgiver: Rådmannen 

Prosjektansvarlig: Tore Uthaug 

PL: Kurt Terje Norkyn Klaussen, Nordavind Utvikling KF 

PG: fagkompetanse i kommunen 

SG: Arbeidsgruppa i VOX; rådmann, ordfører, omstillingsleder. 

4 Gjennomføring av forprosjektet 

Forprosjektet har hatt som målsetning å sikre videre gjennomføring av de tiltak og prosjekt 

som ble foreslått i forstudien og i de etterfølgende drøftinger.  

Hensikten med dette overordnede forprosjektet er samordning, oppfølging og kvalitetssikring 

av tiltak som skal bidra til at Dyrøy blir mer næringsvennlig. 

Resultatet av forprosjektet skulle være: 

o Iverksatte tiltak er gjennomført og innført i driften 

o Iverksatte forprosjekt har levert detaljert plan for gjennomføring av etterfølgende 

hovedprosjekt 

Med resultatet av forstudien og det påfølgende forprosjekt i ryggen har rådmann som 

prosjektansvarlig satt fokus på de problemstillingene som relaterer seg til kommunen som en 

Næringsvennlig kommune. En rekke punkter i prosjektplanen er merket HP og tenkt jobbet 

videre med i ett hovedprosjekt, er allerede løst i dette forprosjektet, eller gjennom de 

driftsmessige endringer som rådmannen har initiert. En har det siste året fått oppdatert 

kommunens planverk, slik at de problemstillinger som er knyttet til dette i stor grad er løst. 
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Arbeidet med tiltakene i forprosjektet, og spesielt «servicereklæringer» dro mer ut i tid enn 

det som det var lagt opp til gjennom prosjektplanen. Dette kan skyldes kapasiteten i 

kommuneorganisasjonen. Men prosjektet har satt fokus på forenkling og mer målretta 

næringsarbeid gjennom perioden.  

5 Hovedaktiviteter. 

Organisasjonsutvikling og Organisasjonsendringer 
Disse to aktivitetene henger tett sammen, og de blir rapportert samlet i denne gjennomgangen 

av hovedaktiviteter. 

Dette er en kontinuerlig prosess i ledergruppa. Det er endrede rutiner der det avholdes møter 

annen hver uke i Plan- og driftsavdelingene. Dette er blitt et faglig diskusjonsforum, der en 

har spesielt fokus på Dyrøy kommune som en Næringsvennlig kommune. 

Det jobbes i organisasjonsutviklingene med å etablere rutiner, der ansvarsforholdene er klare, 

innenfor plan og næring. 

Kommunikasjonsplan 
En del av den omorganisering/ oppgavefordeling som er igangsatt går på å forenkle og 

videreutvikle kommunikasjonsarbeidet i Dyrøy Kommune. Det jobbes med å oppdatere 

planverket på kommunikasjonsområdet i det jobbes med i dag. En jobber med revidering av 

eksisterende kommunikasjonsplan, og det skal lanseres ny nettside høsten 2019 

Handlingsplan 2019 
Handlingsplan for næringsarbeid med bakgrunn i de regionale satsingene i regional 

næringsplan ses i sammenheng med de årlige planene i omstillingsprogrammet Vox Dyrøy. 

Handlingsplanen for VOX Dyrøy ble vedtatt i kommunestyremøtet i februar 2019. Denne 

planen vil bli rullert i første kommunestyremøte 2020.  

Web/Hjemmeside 
Arbeidet med ny hjemmeside for Dyrøy kommune kan sees i sammenheng med flere andre 

tiltak i næringsvennlig kommune. Ambisjon har vært å lanseres en ny nettside, men 

tidspunktet for dette er på grunn av manglende ressurser skjøvet ut i tid. Det er nå avsatt en 

dedikert resurs til å jobbe med dette. Hoveddelen av arbeidet med ny nettside er gjort, slik at 

en tenker nettsiden vil være oppe å senhøsten 2019. Her vil en da finne ny oppdatert 

informasjon om avdelingene.  

Når ny nettside er på plass, med ett bedre og mer moderne rammeverk, vil det fortsatt være 

mye jobb som gjenstår. Sett opp mot Næringsvennlig kommune er det bestemt at vi i 

utgangspunktet ikke prosjektorganiseres i det videre arbeidet, men vi vil her gi noen 

anbefalinger om ting en skal ha fokus på, samt arbeidsform videre opp mot næringslivet. 

Dette kommer vi nærmere tilbake til i våre anbefalinger i kapittel 4. 
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Arkivplan 
Dette arbeidet er ikke blitt prioritert utover det som er en del av forvaltningsloven.  

Selvbetjening 
Det har vært jobbet med at de nye hjemmeside skal ha en stor grad av 

selvbetjeningsløsninger.  Selvbetjening i Servicetorget vil kunne løses gjennom tilgjengelige 

dokumenter og en «digital servicestasjon» som en ser brukt i en del andre kommuner.  

Slik vi ser det fra et ståsted med fokus på en mer næringsvennlig kommunen, vil vi fraråde en 

digital servicestasjon i servicetorget på nåværende tidspunkt, dette begrunnes i at dette kan 

fremstå som noe «kaldt» og ikke imøtekommende.  

Oppfølging saker teknisk 
I prosjektplanen var det i dette tiltaket tenkt at man gjennom kostra og arkivplan skulle følge 

opp saker innefor tekniske tjenester. Punktet er ivaretatt gjennom det som kommer som saker 

i Elements, der det foreligger frister for behandling. Det avholdes driftsmøter annenhver 

mandag i Plan og Næringsavdelingen som jobber med fellesløsninger på saker innenfor 

sektoren og med spesielt fokus på næringsarbeid. 

Innføre forhåndsmøter (Teknisk) 
Det er innført forhåndsmøter for teknisk avdeling. Plan og bygningsloven har et fastsatt trinn i 

saksbehandling av tiltak, forhåndskonferanse. Dette benyttes/skal benyttes i alle saker som 

ikke er kurant  

Planprogrammet 
Planstrategi er vedtatt i desember 2018. Videre arbeid styres av denne.  I henhold til 

Kommuneloven så skal planstrategien rulleres i 2020. 

Serviceerklæringer  
Det er utarbeidet servicereklæringer innenfor næring, landbruk, servicetorg og 

Planavdelingene jfr tiltakslista i forprosjektet. Det er viktig at disse blir brukt i den 

kommunale saksbehandlingene og er lett tilgjengelige i det fremtidige arbeidet i kommunen. 

Etablere møteplass for næringslivet 
Ivaretas gjennom VOX sine frokostmøter med næringslivet. Arrangeres i hovedsak 1 gang i 

måneden.  

Det blir i tillegg arrangert infomøte med næringslivet der vi presenterte arbeidet i 

forprosjektet, samt informerte om innkjøpsreglement og nært forestående anbudskonkurranser 

i Dyrøy kommune. Det har også gjennom VOX Dyrøy vært arrangert PLP kurs for 

kommunalt ansatte og lokalt næringsliv.  Ett av temaene som kom opp i de felles 

informasjonsmøtene har vært bedriftenes kompetanse når det gjelder å delta i 

anbudskonkurranse i offentlig sektor. Dette er tatt tak i gjennom VOX og det er arrangert kurs 

for næringslivet; «Hvordan vinne anbud», og ett dagskurs for kommunale innkjøpere på 

temaet, høsten 2019.  

 

Veistandard 
Dette er et politisk arbeid som er prioritert i perioden, og en av våre flaskehalser på 

Fylkesveinettet er startet opprustet i 2019. De kommunale veiene i Dyrøy har over en lengre 

periode blitt oppgradert. 
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Det arbeidet som må fortsettes og intensiveres er å ivareta økning av akseltrykket og 

fremkommeligheten inn på Fylkesveiene som går inn til våre industriområder. Dette gjelder i 

hovedsak bruer som må jobbes for blir oppgradert til BKt10 bruer. 

6 Vurderinger 

Det vi har sett gjennom arbeidet med Næringsvennlig kommune er at fokus på temaet og 

problemstillinger knyttet til dette har gitt noen endringer i kommunens arbeidsformer som vi 

mener vil ha en positiv effekt fremover. Kommunen har i dag ett langt oppdatert planverk, og 

de planer som må rulleres ligger inne i saksbehandlingen og vil bli behandlet i planstrategien 

som skal rulleres i 2020. 

En har i samråd med prosjektansvarlig avgjort at en ikke går videre i samlet hovedprosjekt. 

Begrunnelsen for dette ligger i det som er beskrevet som hovedprosjektets resultatmål: 

Hovedmål for er å skape en vesentlig og målbar forbedring av næringslivets fornøydhet med 

kommunal service gjennom  

o Forbedre servicenivået på det bedriftsrettede omstillings- og næringsarbeid 

o Profesjonalisere kommunens forvaltningsoppgaver overfor næringslivet 

o Bidra til bedre samhandling mellom kommunen og næringslivet 

o Styrke kommunens evne til å arbeide utviklingsrettet, ved å implementere PLP som et 

felles verktøy for prosjektutvikling. 

Rådmannen som prosjektansvarlig mener det kontinuerlige arbeidet med driftsmessige 

endringer i Dyrøy kommune ivaretar dette arbeidet, og at man innenfor hver enkelt avdeling 

bruker de gjennomførte tiltakene innenfor «Næringsvennlig kommune» som ledetråd i 

arbeidet både i møte med nyetablerere og etablert næringsliv. Det er også viktig at man i de 

organisasjonsendringene man gjennomfører bruker erfaringene og tiltakene for å forenkle 

kontakten og samspillet mellom næringslivet og kommunen. 

I forstudiet kom det frem at det ikke var en felles forståelse mellom næringliv og kommune av 

hva som kunne forventes. Det er ikke gjennomført en undersøkelse i denne fasen, men det er 

nærliggende å tenke at gjennom næringsfrokoster og andre treffpunkter mellom kommunen 

og næringslivet. 

Det området vi kanskje ikke er kommet så langt med som ønskelig i forprosjektet er arbeidet 

med lanseringen av kommunens nye nettside. Det har vært utfordringer med å ha nok 

ressureser inn i dette arbeidet, blant annet med ansatte som har vært ute i permisjon i lengere 

tid. Men hjemmesiden vil komme høsten 2019, og vil ivareta en del av forholdene som er 

påpekt i forstudien og senere i dette forprosjektet.  

Kommunen er nå sammen med andre kommuner i Midt-Troms inne i et 

digitaliseringsprosjekt med en ansatt prosjektleder, samt at Dyrøy fra nå ioktober vil få en 

dedikert resurs som skal jobbe med ferdigstillelsen og lanseringen av nettsiden.  
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7 Anbefalinger om videre arbeid med Næringsvennlig kommune.  

Vi vil komme med følgende forslag til videre arbeid for å utvikle Dyrøy som en 

næringsvennlig kommune: 

7.1 Kommunens nettside 

o Følgende elementer må være lett tilgjengelig  

o Ledige næringsarealer 

o Ledig næringslokaler 

o Serviceerklæringer 

o Kontaktinformasjon  

o Kommunens planverk 

 

o For bedrifter som tenker å etablere seg i kommunen vil kanskje tema som 

næringsarealer og næringslokaler være spesielt viktig. En kan for eksempel se for seg 

en presentasjon av tomter med bruk av dronefilm og kart.  

o Videre arbeid med kommunens nettside opp mot næringslivet blir ledet av dedikert 

resurs i kommunen. Ett samarbeid med prosjektleder for digitalisering vil være 

naturlig, i alle fall på enkelte områder. 

Det vil være hensiktsmessig å sette ned en arbeidsgruppe bestående av representanter 

(næringsrelatert)fra kommunen og næringsliv……….. 

7.2 Serviceerklæringer 

o Gjøres lett tilgjengelig for brukerne, gjerne utdelt i papir, men også på kommunens 

nettside. 

o Det gjøres evaluering av serviceerklæringene i løpet av året for å se om det bør gjøres 

endringer, eventuelt om det skal utarbeides erklæringer på andre tema en de som er 

laget gjennom forprosjektet. 

7.3 Møtepunkter og kompetanseheving 

o Det satses videre på næringsfrokost en gang pr mnd gjennom omstillingsprogrammet. 

o Kommunen inviterer næringslivet på orienteringsmøter foran nye større 

innkjøpsprosesser. 

7.4 Spørreundersøkelse  

o Det gjennomføres en spørreundersøkelse høsten 2020 på om oppfatningen av 

kommunen fra næringslivet har endret seg siden forstudien. 

8 Vedlegg 

 

8.1 Serviceerklæringer 
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 Serviceerklæring byggesak 

 

Formålet med tjenesten: 
o Avdelingen for samfunnsutvikling og infrastruktur skal sikre riktig og god saksbehandling av 

byggesaker innenfor de lovbestemte fristene. 
 

Hvem får tjenesten: 
o Tjenesten retter seg til alle som ønsker å gjennomføre byggetiltak i Dyrøy kommune. 

 

Hva omfatter tjenesten: 
o Vi behandler alle byggesaker og generelle henvendelser om byggesaksbehandling etter Plan- 

og bygningsloven. 
o Vi behandler klager, følger opp ulovligheter og fører tilsyn med byggevirksomheter. 

 

Hva kan du forvente av oss: 
o Ved henvendelse til oss vil du bli møtt på en imøtekommende, hyggelig og faglig kompetent 

måte. 
o Du vil få god veiledning og korrekt informasjon. Informasjon vil du også kunne finne på vår 

internettside www.dyroy.kommune.no og i kommunens servicetorg. 
o Vi går gjennom alle innkomne byggesaker innen 10 virkedager for å kontrollere om innsendt 

dokumentasjon er tilstrekkelig for å kunne behandle byggesaken.  Du vil umiddelbart etter 
gjennomgang motta svarbrev dersom din byggesak inneholder mangler og når den kan 
forventes behandlet. 

 

Hva koster tjenesten: 
Gebyrene for behandling av søknader fremkommer av kommunens gebyrregulativ som vedtas hvert 
år av kommunestyret. Reglementet finner du på kommunens hjemmeside. 
 

Saksbehandlingstid: 
Det er viktig for oss å kunne gi deg som tiltakshaver/søker en forutsigbar saksbehandlingstid.  Denne 
saksbehandlingstiden regnes fra når vi har mottatt søknaden fra deg (jfr saksgang og egne veiledere 
om hva som kreves for at søknaden skal være komplett) fratrukket eventuell tid medgått til å 
komplettere søknaden. 
 
For de enkelte søknader gjelder følgende saksbehandlingstider: 

o Søknad om deletillatelse i regulert område (boligfelt, hyttefelt etc.): fire uker 
o Søknad i ett trinn: Maksimalt 12 uker som fastsatt i loven 
o Trinnvis søknad:  

Rammetillatelse: Maksimalt 12 uker som fastsatt i loven 
Igangsettingstillatelse: Maksimalt tre uker som fastsatt i loven 

 

Søknader om dispensasjon  
har ingen lovbestemte tidsfrister, og er mer kompliserte saker som blant annet krever medvirkning 
fra andre statlige og fylkeskommunale myndigheter. Vi tilstreber oss at slik søknad legges fram for 
politisk behandling innen 12 uker. I slike tilfeller vil du alltid motta foreløpig svar. 
 

For at vi skal kunne oppfylle dette 
er det viktig at du som tiltakshaver/søker sørger for at din søknad er komplett og faglig 
tilfredsstillende utfylt i henhold til plan- og bygningsloven og forskrift om saksbehandling og kontroll 
(jfr egne veiledere). Søknader som ikke er komplette medfører mer tidsforbruk. 
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Dersom vi ikke innfrir 
og ikke behandler søknaden din innen den fastsatte tidsfristen, vil vi gi deg skriftlig tilbakemelding og 
informasjon om videre framdrift. 
 

Kontaktinformasjon: 
 
 Avdeling for samfunnsutvikling og infrastruktur holder til i kommunehuset. 
 

o Postadresse: Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn 
o Sentralbord: Tlf 77 18 92 00 
o Hjemmeside: www.dyroy.kommune.no  
o E-post: postmottak@dyroy.kommune.no  

 

Andre nettsteder med nyttig informasjon: 
 
Informasjon om byggeregler:  

o http://www.dibk.no/no/byggeregler  
Byggesaksblanketter på nett:  

o http://dibk.no/no/byggeregler/byggesoknader/byggesaksblanketter  
Plan- og bygningsloven på nett:  

o https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=plan+og+bygningslov  
Byggesaksforskriften på nett:  

o https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-03-26-488?q=byggesaksforskriften  
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                     Eksempel på regulert område – Furstrand Holtebakken hyttefelt  
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Serviceerklæring om  
konsesjon/ konsesjonsfrihet 
ved eiendomsoverdragelse 

 
 
 Dyrøy kommune 
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Serviceerklæring om konsesjon/ konsesjonsfrihet ved 
eiendomsoverdragelse 

 
 

Formålet med tjenesten: 
o Avdeling for samfunnsutvikling og infrastruktur skal sikre riktig og god saksbehandling av søknader om 

konsesjon innenfor de lovbestemte tidsfristene.  
 

 

Hvem får tjenesten:  
o Tjenesten retter seg til alle som ønsker å kjøpe eiendommer utenfor regulerte boligfelt.  

 
 

Hva omfatter tjenesten:  
o Vi behandler alle søknader om konsesjon og generelle henvendelser om konsesjon etter 

Konsesjonsloven.  
o I enkelte tilfeller kan Egenerklæring om konsesjonsfrihet benyttes. Dette har rask saksbehandlingstid.  

 
 

Hva kan du forvente av oss:  
o Ved henvendelse til oss vil du bli møtt på en imøtekommende, hyggelige og faglig kompetent måte.  
o  Du vil få god veiledning og korrekt informasjon. 
o Vi går gjennom alle søknader om konsesjon innen 10 virkedager for å kontrollere om søknaden kan 

behandles. Du vil etter gjennomgang motta svarbrev med informasjon om videre behandling av saka. 
 
Hva koster tjenesten:  
For 2019 er gebyret kr 5.000,- for konsesjonssøknad.  
Egenerklæring om konsesjonsfrihet er ikke gebyrbelagt.  
Gebyrene framkommer av Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker. 
 

Saksbehandlingstid:  
Det er viktig for oss å kunne gi deg en forutsigbar saksbehandlingstid. Den regnes fra vi har mottatt søknaden.  
Vi tilstreber oss at søknader som skal til politisk behandling legges fram for Plan- og Naturutvalget (PNU) så 
raskt som mulig. 
 

For at vi skal kunne oppfylle dette  
er det viktig at du som tiltakshaver/søker sørger for at din søknad er komplett og faglig tilfredsstillende utfylt i 
henhold til Konsesjonsloven og forskrift om saksbehandling og kontroll.(Jfr. egne veiledere). Ikke komplette 
søknader medfører mer tidsforbruk. 
 

Dersom vi ikke innfrir  
og ikke behandler søknaden din innen den fastsatte tidsfristen, vil vi gi deg skriftlig tilbakemelding og 

informasjon om videre framdrift. 

 

Kontaktinformasjon:  
Avdeling for samfunnsutvikling og infrastruktur holder til i kommunehuset i Dyrøy.  

o Postadresse: Dyrøy kommune, Dyrøyrunet 1, 9311 Brøstadbotn 
o Sentralbord: 771 89 200 
o Hjemmeside dyroy.kommune.no 
o E-post: postmottak@dyroy.kommune.no  
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Andre nettsteder med nyttig informasjon:  
o Informasjon om konsesjon:  

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon 
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 Serviceerklæring deling 

 Dyrøy kommune 
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 Serviceerklæring deling 

 

Formålet med tjenesten: 
o Avdelingen for samfunnsutvikling og infrastruktur skal sikre riktig og god saksbehandling av 

delingssaker innenfor de lovbestemte fristene. 
 

Hvem får tjenesten: 
o Tjenesten retter seg til alle som ønsker å gjennomføre deling av eiendom i Dyrøy kommune. 

 

Hva omfatter tjenesten: 
o Vi behandler alle delingssaker og generelle henvendelser om deling etter Plan- og 

bygningsloven (PBL) og jordloven. 
 

Hva kan du forvente av oss: 
o Ved henvendelse til oss vil du bli møtt på en imøtekommende, hyggelig og faglig kompetent 

måte. 
o Du vil få god veiledning og korrekt informasjon. Informasjon vil du også kunne finne på vår 

internettside www.dyroy.kommune.no og i kommunens servicetorg. 
o Vi går gjennom alle søknader om konsesjon innen 10 virkedager for å kontrollere om søknaden kan 

behandles. Du vil etter gjennomgang motta svarbrev med informasjon om videre behandling av saka. 
 

Hva koster tjenesten: 
Gebyrene for behandling av søknader fremkommer av kommunens gebyrregulativ. Reglementet 
finner du på kommunens hjemmeside. 
 

Saksbehandlingstid: 
Det er viktig for oss å kunne gi deg som tiltakshaver/søker en forutsigbar saksbehandlingstid.  Den 
regnes fra vi har mottatt søknaden (jfr saksgang og egne veiledere om hva som kreves for at 
søknaden skal være komplett) fratrukket eventuell tid medgått til å komplettere søknaden. 
 
For de enkelte søknader gjelder følgende saksbehandlingstider: 

o Søknad om deletillatelse i regulert område (boligfelt, hyttefelt etc.): fire uker 
o Søknader om dispensasjon har ingen lovbestemte tidsfrister, og er mer kompliserte saker 

som blant annet krever medvirkning fra andre statlige og fylkeskommunale myndigheter. Vi 
tilstreber oss at slik søknad legges fram for politisk behandling innen 12 uker. I slike tilfeller 
vil du motta foreløpig svar. 

 

For at vi skal kunne oppfylle dette 
er det viktig at du som tiltakshaver/søker sørger for at din søknad er komplett og faglig 
tilfredsstillende utfylt i henhold til plan- og bygningsloven og forskrift om saksbehandling og kontroll 
(jfr egne veiledere). Søknader som ikke er komplette medfører mer tidsforbruk. 
 

Dersom vi ikke innfrir 
og ikke behandler søknaden din innen den fastsatte tidsfristen, vil vi gi deg skriftlig tilbakemelding og 
informasjon om videre framdrift. 
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Kontaktinformasjon: 
 
 Avdeling for samfunnsutvikling og infrastruktur holder til i kommunehuset. 
 

o Postadresse: Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn 
o Sentralbord: Tlf 77 18 92 00 
o Hjemmeside: www.dyroy.kommune.no  
o E-post: postmottak@dyroy.kommune.no  

 

Andre nettsteder med nyttig informasjon: 
Deling av landbrukseiendom: 
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/omdisponering-og-
deling#deling-av-landbrukseiendom 
 
Landbruksdirektoratet, søknader, info. osv:  
https://www.landbruksdirektoratet.no/ 
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Serviceerklæring 
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 

 

 Dyrøy kommune 
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Serviceerklæring Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 

 
 

Formålet med tjenesten: 
o Avdelingen for samfunnsutvikling og infrastruktur skal sikre riktig og god saksbehandling av 

søknader innenfor de lovbestemte fristene. 
 

Hvem får tjenesten: 
o Jordbruksforetak (ENK, ANS eller DA) eller eiere av landbrukseiendom som selv ikke driver 

eiendommen sin kan søke på ordningen 
o Det må drives vanlig jordbruksproduksjon på eiendommen det søkes fra 
o Det er kun foretak som kan søke 

 

Hva omfatter tjenesten: 
o Vi behandler alle tilskuddssøknader og generelle henvendelser om ordningen 

 

Hva kan du forvente av oss: 
o Ved henvendelse til oss vil du bli møtt på en imøtekommende, hyggelig og faglig kompetent 

måte. 
o Du vil få god veiledning og korrekt informasjon. Informasjon vil du også kunne finne på 

Landbruksdirektoratets internettside https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-
okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket  

o Vi går gjennom alle søknader innen 10 virkedager for å kontrollere om søknaden kan behandles. Du vil 
etter gjennomgang motta svarbrev med informasjon om videre behandling av saka. 

 

Hva koster tjenesten: 
Saksbehandlingen er uten gebyrer. 
 

Saksbehandlingstid: 
Det er viktig for oss å kunne gi deg som søker en forutsigbar saksbehandlingstid. Den regnes fra vi har 
mottatt søknaden (jfr saksgang og egne veiledere om hva som kreves for at søknaden skal være 
komplett) fratrukket eventuell tid medgått til å komplettere søknaden. 
 

For at vi skal kunne oppfylle dette 
er det viktig at du som tiltakshaver/søker sørger for at din søknad er komplett og tilfredsstillende 
utfylt. Søknader som ikke er komplette medfører mer tidsforbruk. 
Søknader skal fra og med 2019 sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.  
 

Dersom vi ikke innfrir 
og ikke behandler søknaden din innen den fastsatte tidsfristen, vil vi gi deg skriftlig tilbakemelding og 
informasjon om videre framdrift. 
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Kontaktinformasjon: 
Avdeling for samfunnsutvikling og infrastruktur holder til i kommunehuset. 
 

o Postadresse: Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn 
o Sentralbord: Tlf 77 18 92 00 
o Hjemmeside: www.dyroy.kommune.no  
o E-post: postmottak@dyroy.kommune.no  

 

Nettsteder med nyttig informasjon: 
Landbruksdirektoratets side om Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL): 
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-
spesielle-miljotiltak-i-jordbruket  
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Serviceerklæring 
 tilskudd til avløsing ved sykdom m.m. 

 

 Dyrøy kommune 
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Serviceerklæring tilskudd til avløsing ved sykdom m.m. 
 

Formålet med tjenesten: 
o Avdelingen for samfunnsutvikling og infrastruktur skal sikre riktig og god saksbehandling av 

søknader innenfor de lovbestemte fristene. 
 

Hvem får tjenesten: 
o Jordbruksforetak (ENK, ANS eller DA) kan søke om tilskudd til avløsing av gårdbrukeren 

dersom hun eller han ikke kan delta i arbeidet i foretaket som følge av sykdom og lignende.  
o Foretaket må drive vanlig jordbruksproduksjon 
o Nærstående etterlatte etter avdød gårdbruker (samboer/ektefelle, barn eller foreldre) kan 

og søke om tilskudd. 
 

Hva omfatter tjenesten: 
o Vi behandler alle tilskuddssøknader og generelle henvendelser om ordningen 

 

Hva kan du forvente av oss: 
o Ved henvendelse til oss vil du bli møtt på en imøtekommende, hyggelig og faglig kompetent 

måte. 
o Du vil få god veiledning og korrekt informasjon. Informasjon vil du også kunne finne på 

Landbruksdirektoratets internettside https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-
og-marked/velferdsordninger/avlosning-ved-sykdom 

o Vi går gjennom alle søknader innen 10 virkedager for å kontrollere om søknaden kan behandles. Du vil 
etter gjennomgang motta svarbrev med informasjon om videre behandling av saka. 

 

Hva koster tjenesten: 
Saksbehandlingen er uten gebyrer. 
 

Saksbehandlingstid: 
Det er viktig for oss å kunne gi deg som søker en forutsigbar saksbehandlingstid. Den regnes fra vi har 
mottatt søknaden (jfr saksgang og egne veiledere om hva som kreves for at søknaden skal være 
komplett) fratrukket eventuell tid medgått til å komplettere søknaden. 
 

For at vi skal kunne oppfylle dette 
er det viktig at du som tiltakshaver/søker sørger for at din søknad er komplett og tilfredsstillende 
utfylt. Søknader som ikke er komplette medfører mer tidsforbruk. 
Søknadsfristen er ett år etter siste dag i den perioden det blir søkt tilskudd for 
 

Dersom vi ikke innfrir 
og ikke behandler søknaden din innen den fastsatte tidsfristen, vil vi gi deg skriftlig tilbakemelding og 
informasjon om videre framdrift. 
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Kontaktinformasjon: 
Avdeling for samfunnsutvikling og infrastruktur holder til i kommunehuset. 
 

o Postadresse: Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn 
o Sentralbord: Tlf 77 18 92 00 
o Hjemmeside: www.dyroy.kommune.no  
o E-post: postmottak@dyroy.kommune.no  

 

Andre nettsteder med nyttig informasjon: 
Landbruksdirektoratets side om avløsing ved sykdom m.m.: 
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/avlosning-ved-
sykdom 
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Fra: Tore Uthaug (Tore.Uthaug@dyroy.kommune.no)
Sendt: 20.02.2020 16:09:15
Til: Kine Svendsen
Kopi: 

Emne: VS: Kommunestyret
Vedlegg: Sluttrapport forprosjekt Næringsvennlig kommune med vedlegg.pdf
Legges inn som referatsak i KS
 

Fra: Stig Stokkland <Stig.Stokkland@dyroy.kommune.no> 
Sendt: 20. februar 2020 14:16
Til: Marit Alvig Espenes <marit.espenes@dyroy.kommune.no>; Tore Uthaug <Tore.Uthaug@dyroy.kommune.no>
Emne: Kommunestyret
 
Hei. Ser møtet er åpent ennå. Er det en ide å vedlegge rapport fra næringsvennlig kommune?  
 
 

 
Omstillingsprogrammet i Dyrøy
Stig Stokkland, leder
Tlf 90934654
www.voxdyroy.no
www.facebook.com/voxdyroy
stig.stokkland@dyroy.kommune.no
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Dyrøy kommune  
     Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1  77 18 92 00 4796 07 00003 
9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

  
  Nina Bolle 

 
   
 
 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

 
2018/22 
Håvard Johnsen 
 
A10/&58 
 
20.02.2020 

 

 
 

Tilsynsrapport for tilsyn ved Dyrøy barnehage 

 
 
Innledning: 
Kommunen har etter barnehageloven § 8 en plikt til å gi veiledning og påse barnehagenes 
regelverketterlevelse. Det vil si at kommunen gjennom aktiv veiledning og/eller tilsyn skal påse 
at barnehagene i kommunen drives i tråd med de krav som settes i barnehageloven med 
tilhørende forskrifter. 
 
Dyrøy barnehage ligger på Finnlandsmoen i Brøstadbotn. Det er tre avdelinger i barnehagen og 
totalt 30 barn. Totalt er det 10,2 årsverk i barnehagen. Dette inkluderer styrer/enhetsleder og tre 
pedagogiske ledere.  
 
Denne rapporten er utarbeidet av barnehagemyndighet i Dyrøy kommune ved kommunalsjef 
Håvard Johnsen. Rapporten baserer seg på kjente momenter, innsendt dokumentasjon samt 
intervju i barnehagen.  
 
Tema for tilsynet har vært:  
- Politiattest jfr barnehagelovens §19  
- Opplysningsplikt til barnevernet jfr barnehagelovens §22  
 
Og herunder barnehagens etterlevelse av gjeldende regelverk.  
 
 
Rettslig grunnlag: 
Tilsyn er et viktig virkemiddel for barnehagemyndighet for å sikre barnehageeiers oppfølging av 
barnehageloven med forskrift.  
 
Tilsynet utføres med hjemmel i barnehagelovens §16. 
 
Kommunen kan jfr barnehagelovens §16 gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold 
ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke 
overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig 
stenging av virksomheten.  
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Om gjennomføringen av tilsynet med Dyrøy barnehage: 
Følgende tidslinje har vært fulgt fra varsel om tilsyn ble sendt. I forkant av varsel var tidspunkt for 
tilsyn muntlig avklart.  
  
04.02.20 – Varsel om tilsyn ble sendt til barnehagen  
14.02.20 – Mottatt svar fra barnehagen 
19.02.20 – Oppstartsmøte i Barnehagen 
19.02.20 – Gjennomføring av intervju 
19.02.20 – Sluttmøte i Barnehagen 
20.02.20 – Ferdigstillelse av tilsynsrapport.  
 
Fra barnehagemyndighetens side har Håvard Johnsen gjennomført tilsynet.  
 
Fra barnehagen har styrer/enhetsleder Nina Bolle, pedagogisk leder Kristin Hanssen og 
fagarbeider/tillitsvalgt Marit Espejord deltatt.  
 
 
Konklusjoner med begrunnelse 
Det var utarbeidet semistukturerte intervjuguider i forkant av intervjuene. Besvarelser og spørsmål 
fra egenvurderingsverktøyet reflex var også en del av innholdet i intervjuene. 
 
 
Problemstilling 1 – Fremlegges politiattest for ansatte som ansettes fast og/eller midlertidig? 
Basert på resultater i egenvurdering Reflex, innsendt dokumentasjon samt intervju med enhetsleder 
fremkommer det at barnehagen har et system for innhenting av politiattest.  
 
Styrer viser god kjennskap til gjeldende regelverk både med tanke på gyldighet av en politiattest og 
hjemmel for innhenting og bruksområde for denne (forskrift til politiattest i barnehager §1,2,3) Det 
vises god kjennskap til håndtering (§7) og også god kjennskap til handlingsrom ved eventuelle avvik 
i politiattest (§5), uten at det tidligere har vært aktuelle saker som omhandler dette. Styrer er kjent 
med regelverket knyttet til mulighet for å kreve ny politiattest og at har kjennskap til at dette tidligere 
har vært gjort i den aktuelle barnehagen. Dette i tråd med forskrift om politiattest i barnehage §8. 
 
I utlysninger fra kommunen har det vært vist til at de som tilsettes må oppfylle gjeldende krav til 
ansettelse. Dette er ikke sammenfallende med forskrift om politiattest §4 som tilsier at det eksplisitt 
skal opplyses om at det vil innhentes politiattest i forkant av ansettelse. Det kan vurderes om 
«gjeldende krav» også kan sies å omfatte denne bestemmelsen i forskriften. Forøvrig legges det til 
grunn at det opplyses om at forskriftens §4 tas inn i fremtidige utlysinger.  
 
Den fremlagte dokumentasjon viser at alle ansatte er avkrevd politiattest. Samtidig er det ikke slik at 
alle politiattester er forevist i forkant av ansettelse. Noen har kommet i etterkant av tiltredelse. Dette 
må kunne sees som et brudd på regelverket (forskriften §2) da denne skal fremlegges før tiltredelse. 
En mulig årsaksforklaring på slike hendelser fremkommer fra styrer å være sårbarhet ved sykefravær 
eller avvikling av ferie. Det opplyses fra styrer om at det skal etableres rutiner som motvirker dette. 
Med bakgrunn i disse opplysninger vurderes det som om disse regelbrudd er rettet.   
   

Konklusjon problemstilling 1 – De avvik som er avdekket er rettet og det legges til 
grunn at det ikke er nødvendig å gjøre vedtak om pålegg knyttet til barnehagelovens 
§19 om politiattest.  

 
 
Problemstilling 2 – Har ansatte kjennskap til regelverk knyttet til opplysningsplikt til 
barnevernet? 
Det fremkommer gjennom intervju både med styrer og øvrige ansatte, møtereferater og sjekk mot 
lovkrav at de ansatte har kjennskap til regelverket knyttet til barnehagelovens §22. Dette vises feks 
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gjennom kunnskap om hva som utløser meldeplikten, begrensinger i saker som foresatte skal 
involveres i, og omfang av opplysningsplikten dersom barnevernet ber om opplysninger.  
  

Konklusjon problemstilling 2 – Det er ikke avdekket avvik og ansees ikke som 
nødvendig å gjøre vedtak om pålegg knyttet til ansattes kjennskap til barnehagelovens 
§22. 

 
 
 
Problemstilling 3 – Har barnehagen etablert rutiner som sikrer at opplysningsplikten til 
barnevernet oppfylles? 
Gjennom referater vises det til at temaet har vært satt på dagsorden gjennom fellesmøter. Fra alle 
intervjuobjekter vises det til interne rutiner der terskelen beskrives som lav for å involvere flere 
personer dersom man er usikker på om meldeplikten utløses. Det er undertegnedes vurdering at dette 
på en sterkere måte kan ivareta at saker som utløser meldeplikt fanges opp. Samtidig kan slike 
drøftinger også gjøre at ansvaret for melding til barnevernet ikke oppfattes som en individuell plikt.  
 
Det fremkommer imidlertid flere beskrivelser der meldinger til barnevernet har vært gitt. Ut fra det 
som fremkommer av opplysninger vurderes det også som om at disse meldingene er i tråd med 
gjeldende regelverk. Ansatte forklarer også at om styrer ikke mener det er grunnlag for melding til 
barneverntjenesten er de selv kjent med sin plikt for å melde.  
 

Konklusjon problemstilling 3 – Det er ikke avdekket avvik og ansees ikke som 
nødvendig å gjøre vedtak om pålegg knyttet til ansattes praktisering av 
barnehagelovens §22. 

 
 
Avslutning av tilsyn 
Barnehagemyndigheten i Dyrøy finner grunnlag for å avslutte tilsynet med Dyrøy barnehage.  
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Håvard Johnsen 
kommunalsjef oppvekst og kompetanse 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Intern kopi til: 

Tore Uthaug 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 026 

Saksmappe: 2018/193 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 08.01.2020 

 

 

Saksframlegg 

Senja Avfall IKS - investering i nytt energigjenvinningsanlegg - behov for endring av 
selskapsavtale 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 7/20 17.01.2020 
Kommunestyret 6/20 27.02.2020 

 

Vedlegg 
1 Protokoll reprskapsmøte 061219signert 
2 Selskapsavtale Senja Avfall IKS - 2020 inkl ny låneramme 

 

Rådmannens innstilling: 

Dyrøy kommune godkjenner Senja Avfall IKS´s endring av selskapsavtalens § 15 som åpner for å øke 
selskapets låneramme fra kr. 110 000 000,- til kr. 400 000 000,-. 
 

Rådmannens innstilling: 

Dyrøy kommune godkjenner Senja Avfall IKS´s endring av selskapsavtalens § 15 som åpner for å øke 
selskapets låneramme fra kr. 110 000 000,- til kr. 400 000 000,-. 
 
Behandling i Formannskapet – 17.01.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 17.01.2020  
 
Dyrøy kommune godkjenner Senja Avfall IKS´s endring av selskapsavtalens § 15 som åpner for å øke 
selskapets låneramme fra kr. 110 000 000,- til kr. 400 000 000,-. 
 
 
 

Kort sammendrag 

Senja Avfall IKS planlegger en større investering knyttet til et nytt energigjenvinningsanlegg. Dette er 
planlagt finansiert gjennom bl.a. låneopptak i bank. For at dette skal la seg gjøre må selskapets 
vedtekter endres slik at selskapets ramme for låneopptak økes fra kr. 110 000 000,- til kr. 400 000 000,-. 
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Saksopplysninger 

1. Innledning. 

Senja Avfall IKS er et interkommunalt selskap som driver sin virksomhet i Midt-Troms. Selskapet eies 
av 6 kommuner; Balsfjord, Dyrøy, Målselv, Salangen, Sørreisa,  og Senja. Senja Avfall ble etablert i 
1980 og har ansvar for innsamling og behandling av alt husholdningsavfall til eierkommunene. I 
tillegg samler vi inn og behandler en stor del av avfallet fra næringslivet i regionen gjennom våre 
datterselskaper Senja Avfall Næring AS og Senja Avfall Miljø AS. 

Dette saksframlegget beskriver bakgrunn og aktuell løsning for forslaget om å etablere nytt 
energigjenvinningsanlegg ved Senja Avfall. 

Senja Avfall har drevet med energigjenvinning som en del av avfallsbehandlingen siden 1982. Dagens 
anlegg ble satt i drift i 2007. Anlegget tar imot restavfall fra husholdning og noe sortert næringsavfall 
til energigjenvinning. I tillegg har anlegget også tillatelse og tar i mot risikoavfall, smittefarlig avfall og 
lavradioaktivt avfall for destruksjon. Energigjenvinning omfatter i dag energileveranse til Finnsnes 
Fjernvarme AS og el.produksjon til eget forbruk. 

 

 

2. Status dagens energigjenvinningsanlegg. 

Dagens anlegg har en kapasitet på 1,5 tonn/t (inntil 11.000 tonn/år) med tilhørende 
energiproduksjon på inntil 4,0 MW og tilhørende årlig brutto energiproduksjon på 25-30 GWh. 
Avfallsmengden omfatter årlig inntil 9.000 tonn restavfall fra husholdninger og inntil 
2.000 tonn med lokalt næringsavfall og diverse typer risikoavfall. Anlegget fra 2007 var rimelig i 
innkjøp og er preget av enkle tekniske løsninger som videre gir høyt vedlikeholdsbehov og sterkt 
begrenset teknisk mulighet for endringer bl.a. for å møte nye planlagte skjerpede utslippskrav 
som omtales senere i saksframlegget. Anlegget må også driftes delvis manuelt som medfører en 
noe ustabil drift og ustabil energiproduksjon. 

3. Bakgrunn for nytt energigjenvinningsanlegg. 

Planlagte nye utslippskrav fra 2023. 

Det kreves Utslippstillatelse fra Fylkesmannen for drift av et forbrenningsanlegg. Gjeldende norske 
utslippskrav er basert på EU standard krav som med jevne tidsintervall (10-15 år) skjerpes i tråd 
med utvikling av bedre renseteknologi (såkalt BREF dokument). Det pågår nå en ny skjerping som er 
planlagt å tre i kraft fra 2023. Det foreligger et offisielt BREF dokument (Final Draft, Desember 2018) 
med forslag til nye krav. Dokumentet skal endelig godkjennes i 2019 med ikrafttredelse i 2023. For 
flere av de nye kravene (NOx, HCL, TOC i bunnaske) har eksisterende anlegg ikke teknisk mulighet til 
å oppfylle de nye kravene. 
Aktuell løsning for videre drift med energigjenvinning etter innføring av nye utslippskrav i 2023 er 
etablering av et nytt energigjenvinningsanlegg. 

 
Økt energigjenvinning til fjernvarme og el.produksjon. 

I dag leveres inntil 15 GWh/år til fjernvarme, til eget forbruk og tap i nettet. I kuldeperioder i dag 
(lavere enn -10°C) overstiger fjernvarmebehovet anleggets energiproduksjon (maks. 4 MW) og 
topplastkjel (gassfyring) må settes i drift. Pågående utbygging av fjernvarme i regi av Finnsnes 
Fjernvarme AS har et langsiktig mål om levering av inntil 35 GWh/år. For å opprettholde en ønsket 
leveringsmengde fjernvarme må energiproduksjonen fra energigjenvinning økes betydelig, gjerne 
dobles fra dagens produksjon. En økt energiproduksjon gir også mulighet for økt el.produksjon både 
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til eget forbruk og eksternt salg. Dagens anlegg gir en årlig el.produksjon på 1,8 GWh. Et nytt anlegg 
med bedre teknisk løsning vil gi årlig en brutto energiproduksjon på inntil 60 GWh inklusiv ca. 9 GWh 
el.produksjon. 

4. Rammebetingelser og avfallsmengder. 

Myndighetene vedtok ny Avfallsmelding 21.juni 2017. Meldingen er basert på EU’s 
målsetting innen sirkulær økonomi. Avfallsmeldingen omtaler: 

• Mål om redusert vekst i avfallsmengder 
• Økt fokus på avfall som ressurs og mål om økt materialgjenvinning 
• Mål om at minimum 80 prosent av avfallet skal sikres god ressursutnyttelse gjennom 

materialgjenvinning og energiutnyttelse. (Senja Avfall oppnådde i 2018 et resultat på 29 % 
materialgjenvinning og 54 % energigjenvinning.) 

• Regjeringen vil utrede konsekvenser for miljø, ressurs og økonomi ved eventuelle nye mål for 
materialgjenvinning 

Planlagt kapasitet på nytt energigjenvinningsanlegg er basert på behovet til eierne (kommunene) 
og lokalt næringsliv. Dagens mengder restavfall fra husholdningene til eiere levert til 
energigjenvinning er ca. 12000 tonn/år. Større deler av lokalt næringsavfall velegnet for 
energigjenvinning leveres i dag til andre anlegg i Norge og Sverige. En vurdering av tilgjengelige 
avfallsmengder fra lokalt næringsliv velegnet til energigjenvinning tilsier en fordeling mellom 
husholdningsavfall og næringsavfall på ca 50/50 som gir et totalt behov på inntil 20.000 tonn/år. 
Denne fordelingen er også i samsvar med erfaringer fra andre anlegg i Norge. I tillegg ønsker vi 
fortsatt å gi tilbud om mottak av lokalt brennbart farlig avfall, risikoavfall og flis fra returvirke. 
Aktuelle mengder av denne type avfall er følgende: 

– Flis fra returvirke: inntil 2.000 tonn (10 %) 
– Farlig avfall: inntil 2.000 tonn (maks 10 %) 
– Risikoavfall fra helsevirksomhet og døde dyr: inntil 500 tonn (maks 2 %) 

• Totalt gir dette et behov på om lag 25.000 tonn/år som tilsvarer et anlegg med 
kapasitet på ca. 3,0 tonn/t, dvs. en dobling av dagens kapasitet. 

 
 
 
5. Aktuell teknisk løsning og plassering av nytt anlegg. 

Det vil vektlegges å velge en standard og robust teknisk løsning med en garantert årlig driftstid på 
ca 8.000 timer, forventet levetid på 30 år og utrustet med renseanlegg for å oppfylle nye, 
planlagte utslippskrav. En aktuell leverandør må kunne vise til referanser fra tidligere leveranser 
av tilsvarende anlegg. 

Det nye energigjenvinningsanlegget er planlagt plassert ved siden av eksisterende anlegg som vist 
på etterfølgende skisse. Foreløpige hoveddimensjoner er 35x50x25 meter (BxLxH). 
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6. Innledende økonomiske forhold. 

I innledende kontakt med 2 aktuelle leverandører er det mottatt foreløpige totale budsjettpriser for 
et anlegg med kapasitet på inntil 25.000 tonn avfall/år. Prisene er anslåtte totalpriser og vi oppfatter 
disse som et øvre nivå: 

– Bygningskostnader: 85 MNOK 
– Tekniske leveranser: 240 MNOK 
– Diverse, usikkerhet: 25 MNOK 
– Foreløpig total investering:   350 MNOK 

Nye, noe større anlegg har totale driftskostnader som er lavere enn for et lite anlegg. Eksisterende 
anlegg har relativt høye totale driftskostnader, ca. kr 1.500,- pr tonn avfall. Basert på erfaringer fra 
andre anlegg i Norge samt innspill fra aktuelle leverandører er det valgt totale driftskostnader på 
kr 940,- pr tonn avfall. 
I etterfølgende økonomiske analyse er det sammenlignet økonomisk resultat fra 2018 med 
forventet resultat med forslått nytt energigjenvinningsanlegg. Dette er en forenklet beregning for 
å gi et bilde av forventet økonomisk resultat med et nytt energigjenvinningsanlegg: 

Nytt energigjenvinningsanlegg
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Som tabellen ovenfor viser, forventer vi at den totale driftskostnaden vil reduseres med mellom 15-
20% som følge av etablering av et nytt anlegg. Hovedårsaken til denne nedgangen er dobling av 
avfallsmengden til energigjenvinning. 

 
7. Finansiering 

Investeringen tenkes gjort gjennom lånefinansiering. Dette krever en endring i selskapets vedtekter     
(§ 15 Låneopptak og garantistillelse) som åpner for en økning av lånerammen fra k. 110 000 000,- til 
kr. 400 000 000,-. En slik vedtektsendring krever godkjenning av kommunestyrtet i alle 
deltagerkommunene. 

Den enkelte kommunes eierandel i selskapet er den andel kommunenes innbyggertall utgjør av 
samtlige kommuners innbyggertall. Kommunenes ansvar for selskapet samlede gjeld fordeler seg i 
forhold til eierandelen i selskapet. Denne fordeler seg slik: 

Senja  43,0 %  
Dyrøy  4,0 %  
Sørreisa  9,4 %  
Målselv  19,4 %  
Balsfjord  17,3 %  
Salangen  6,9 %  
Sum  100,0 %  

 
8. Overordnet tidsplan og nødvendige tillatelser. 

Utgangspunktet for en overordnet tidsplan er at et nytt energigjenvinningsanlegg skal være i drift fra 
2023 når nye skjerpede utslippskrav trer i kraft. Gjennomføring av et slikt prosjekt krever ca 1 år 
anbudsprosess og ca. 2 år byggetid som gjør at oppstart anbudsprosess må starte 1.1.2020. Det betyr 
at valg av konsulent for gjennomføring av anbudsprosessen må gjøres høsten 2019. En beslutning fra 
eierne om å starte arbeidet med prosjektet bør da foreligge til ca. 1.10.2019. 
De nødvendige tillatelser for bygging og drift av et nytt energigjenvinningsanlegg omfatter 
kommunal byggetillatelse, ny utslippstillatelse fra Fylkesmannen, endring i fjernvarmekonsesjon fra 
NVE til Finnsnes Fjernvarme og eventuelt krav til konsekvensutredning fra lokale 
bygningsmyndigheter. 
 
 
 

Administrasjonens vurdering 

Isolert sett dreier saken seg om endring av selskapets vedtekter som åpner for utvidelse av lånerammen, 
men rådmannen har valgt å ta inn en orientering om sakens samlede bakgrunn. 
 
Den planlagte investeringen er å anse som nødvendig for at selskapet skal kunne møte de fremtidige 
miljøkrav, samtidig som eksisterende anlegg både har for liten kapasitet og er for lite effektiv. En 
fornyelse av anlegget vil også bidra til bedre inntjening i selskapet, som igjen vil kunne gi gunstigere 
tjenester ut til kommunene. 
 
Som det fremgår ovenfor, så svarer Dyrøy kommune for 4 % av selskapets samlede forpliktelser. Men 
sett fra rådmannens ståsted er kommunens risiko lav. Selskapet er veldrevet og opererer innenfor en 
vekstbransje og med et stabilt kundegrunnlag gjennom kommunenes eierskap. 
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Rådmannen innstiller derfor på at de nye vedtektene godkjennes
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§ 1. Selskapet 

 

Senja Avfall IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 

29.01.1999 nr. 06 om interkommunale selskaper. 

 

Selskapet har følgende deltakere: 

 

Senja kommune 

Dyrøy kommune 

Sørreisa kommune 

Målselv kommune 

Balsfjord kommune 

Salangen kommune 

 

 

§ 2. Hovedkontor 

 

Senja Avfall IKS har sitt hovedkontor/forretningsadresse i Senja kommune. 

 

 

§ 3. Formål og ansvarsområde 

 

Selskapets formål er å gi husholdningene og næringsaktører en miljømessig og økonomisk 

forsvarlig avfalls- og slambehandlingstjeneste. Selskapet skal bidra til lokal forvaltning av 

gjenvinnbare resurser. 

Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. 

 

Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter. 

 

Selskapet kan selv stifte datterselskap eller delta på eiersiden i andre selskaper, når dette ligger 

innenfor de rammer kommuneloven og eventuelle andre lover/forskrifter angir for kommunens 

deltagelse i selskaper/forretningsdrift. 

 

 

§ 4. Innskuddsplikt og eierandel 

 

Den enkelte kommunes eierandel i selskapet er den andel kommunenes innbyggertall utgjør av 

samtlige kommuners innbyggertall. Eierbrøken revideres ved endring i antall eierkommuner. 

 

Eierandeler 

 

Senja 43,0 % 

Dyrøy 4,0 % 

Sørreisa 9,4 % 

Målselv 19,4 % 

Balsfjord 17,3 % 

Salangen 6,9 % 

Sum 100,0 % 

86



    

               

 

 

§ 5. Kostnadsfordeling 

 

Eierkommunene skal godtgjøre selskapet for utførelse av renovasjon- og slamtjeneste ihht. 

gjeldende regler for selvkost. 

 

Selskapets øvrige kostnader skal dekkes inn ved salg av tjenester og produkter på markedsvilkår. 

 

 

§ 6. Underskrift 

 

Selskapet forpliktes ved underskrift av administrerende direktør og styrets leder, eller i dennes 

fravær nestleder, i fellesskap. 

 

Selskapet ledes av administrerende direktør som har anvisningsrett innen rammen av vedtatte 

budsjetter. 

 

 

§ 7. Organisering av selskapet 

 

Organer til løsning av felles oppgaver har tre nivå:  

• Representantskapet  

• Styret  

• Administrerende direktør 

 

 

§ 8. Representantskapet 

 

Representantskapet er selskapets øverste myndighet.  

 

Eierkommunene representeres med 1 representant og et varamedlem for hver påbegynte 10% 

eierandel. Følgende fordeling av representanter gjelder: 

 

Senja kommune       5  representanter     

Dyrøy kommune    1 representant  

Sørreisa kommune    1 representant    

Målselv kommune    2 representanter 

Balsfjord kommune    2 representanter 

Salangen kommune    1 representant  

 

Valgperioden følger kommunevalgperioden. 

   

Representantskapet fungerer til nytt representantskap er valgt og konstituert. 

 

Representantskapet velger selv leder og nestleder. 
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§ 9 Representantskapets møter  

 

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til ordinært 

representantskapsmøte skal skje skriftlig,  og minst fire uker før møtet. Innkallingen skal 

inneholde en saksliste. 

 

Ordinært representantskapsmøte skal behandle: 

• Årsmelding og regnskap 

• Valg til styret 

• Valg av revisor 

• Overordnede mål og retningslinjer for driften 

• Budsjettforutsetninger og rammer 

• Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne 

• Andre saker som er forberedt ved innkallingen 

• Godtgjørelse for styret, samt andre råd og utvalg nedsatt av representantskapet. 

 

Representantskapet skal gjøre vedtak om saker av vesentlig betydning for selskapet eller en eller 

flere av eierne. 

Spørsmål om kjøp av aksjer i andre selskap og inngåelse av langsiktige samarbeidsavtaler 

avgjøres av representantskapet.   

 

Representantskapet gjør sine vedtak med vanlig flertall av de stemmer som er avgitt. Ved 

stemmelikhet, gjør lederens stemme utslaget. 

 

Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal innkalles 

med to ukers varsel når tre styremedlemmer eller 1/3 av representantskapets medlemmer ber om 

det eller om representantskapets leder finner behov for dette. 

 

Administrerende direktør og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle 

styremedlemmene og Administrerende direktør har møte og talerett.  

 

Representantskapet oppnevner valgkomité bestående av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer i 

rekkefølge. 

 

 

§ 10. Styret 

 

Styret velges av representantskapet for 4 år, utenom de representanter som etter loven velges av 

og blant de fast ansatte i selskapet. 

Valget gjøres etter innstilling fra valgkomiteen, og etter forslag fra eierkommunene. 

 

Styret i selskapet skal ha 6 styremedlemmer, et medlem fra hver av eierkommunene. I tillegg 

består styret av representant(er) valgt av de ansatte etter lov om interkommunale selskaper. Hvert 

styremedlem skal ha 1 personlig varamedlem.  

 

Administrerende direktør eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret. 

 

Representantskapet oppnevner styrets leder og nestleder. 
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§ 11. Styrets møter  

 

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i 

styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. 

 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende 

varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Protokollen 

underskrives av styrets medlemmer.    

De ansattes representant i styret har ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder 

arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter, rettstvister 

med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.  

 

 

§ 12. Administrerende direktør 

 

Administrerende direktør administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver 

arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de 

vedtak som er fattet av styret og representantskapet.  

Administrerende direktør er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og 

forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal 

kunne møte.  

 

 

§ 13 Organisering av tilsynsfunksjoner  

 

Administrerende direktør skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning 

for virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på 

en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme.  Styret skal 

sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede 

nødvendige disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne.   

 

 

§ 14 Økonomiforvaltning  

 

Det skal føres regnskap for selskapets totale virksomhet og for hvert enkelt tjenesteområde. 

 

Felleskostnader, og kostnader som ikke kan føres tilbake til bestemte tjenesteområder, fordeles 

forholdsmessig. 

Regnskap skal føres etter regnskapslovens prinsipper, jf. lov om interkommunale selskap.   

Virksomheten skal følge et vedtatt økonomireglement og finansreglement. 
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§ 15 Låneopptak og garantistillelse  

 

Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak - begrenset til kr 400.000.000,-.  

 

Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 

økonomiske forpliktelser.  Virksomheten kan ikke selv låne ut penger.  

 

Kommunene er utad proratarisk ansvarlige for de lån selskapet opptar. 

 

Kommunenes ansvar for selskapet samlede gjeld fordeler seg i forhold til eierandelen i selskapet. 

Jfr. §4. 

 

 

§ 16 Lokale lønnsforhandlinger  

 

Styrets leder og/eller Administrerende direktør ivaretar selskapets interesser under lokale 

forhandlinger. Styret vedtar forhandlingsresultatet.  

 

Styret fastsetter rammene og administrerende direktørs lønn. 

 

 

§ 17 Møtegodtgjørelse  

 

Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret utbetales i henhold til de til enhver tid 

gjeldende satser og reglement for virksomheten.   

 

 

§ 18 Regnskap og revisjon  

 

Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av 

selskapet.   

 

Regnskap skal føres etter regnskapsloven, og fastsettes av representantskapet. Selskapets 

regnskap skal revideres av statsautorisert, registrert revisor eller av kommunal revisor. Revisor 

velges av representantskapet.  

 

 

§ 19. Uttreden og oppløsning  

 

Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse. Oppsigelse må varsles av deltakeren 

minimum 1 år før uttredelse. Oppsigelsen løper fra førstkommende årsskifte. 

 

Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av det enkelte kommunestyre eller 

fylkesting.  

Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.  
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§ 20. Voldgift  

 

Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i forbindelse 

med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres ved voldgift iht. loven om voldgift.  

 

 

§ 21. Ikrafttredelse 

 

Selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt den vedtas i kommunestyrene. 

  

 

§ 22. Øvrige bestemmelser  

 

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.   

 

91



 

Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 217 

Saksmappe: 2018/4 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 13.02.2020 

 

 

Saksframlegg 

Innkjøpsreglement Dyrøy kommune - revisjon 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 20/20 20.02.2020 
Kommunestyret 7/20 27.02.2020 

 

Vedlegg 
1 1. Reglement for offentlige anskaffelser Dyrøy_rev. 1_20.02.20 

 

Rådmannens innstilling: 

Revidert forslag til Innkjøpsreglement for Dyrøy kommune vedtas. 
 

Rådmannens innstilling: 

Revidert forslag til Innkjøpsreglement for Dyrøy kommune vedtas. 
 
Behandling i Formannskapet – 20.02.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 20.02.2020  
 
Revidert forslag til Innkjøpsreglement for Dyrøy kommune vedtas. 
 
 
 

Kort sammendrag 

Dyrøy kommune har i sitt Innkjøpsreglement en egen bestemmelse (pkt. 7) som gjelder 
anskaffelser mellom kr. 30 000,- og kr. 100 000,-. Deenne bestemmelsen ligger under gjeldende 
terskelverdi for offentlige anskaffelser. Formålet med denne bestemmelsen var først og fremst et 
ønske om å tydeliggjøre grunnprinsippene i offentlige anskaffelser, nemlig at det offentlige skal 
opptre slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig 
måte. Særbestemmelsen i reglementet foreslås nå fjernet. 
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Saksopplysninger 

Dyrøy kommune vedtok i sak 48/18 et nytt innkjøpsreglement for Dyrøy kommune. Reglementet bygger 
på regelverket i Lov om offentlige anskaffelser, hvor terskelverdien for at lovverket skal slå inn er at 
anskaffelsen har en anslått verdi over kr. 100 000,-. Dyrøy kommune valgte å legge inn et eget pkt. 7. 
som særskilt regulerte anskaffelser over kr. 30 000,- og opp til lovverkets terskelverdi. Bakgrunnen for et 
slik tilleggs punkt var et erfart behov for innskjerping av rutiner knyttet til innkjøp i regi av Dyrøy 
kommune.  
 
Angjeldende bestemmelse hadde følgende formulering: 
 
7. SÆRSKILT OM ANSKAFFELSER UNDER KR. 100 000,- 

 
Anskaffelser under kr. 100 000,- reguleres ikke direkte av LOA og FOA. Men med bakgrunn i formålet 
med disse retningslinjene, jfr. ovenfor stående pkt. 2, reguleres anskaffelser mellom kr. 30 000,- og kr. 
100 000,- ved at følgende minimumskrav legges til grunn: 

 Innkjøpsfaglig vurdering knyttet til prisoverslag skal gjennomføres og dokumenteres skriftlig. 
 Minimum tre tilbydere forspørres på likt grunnlag (skriftlig). Tilbudsfrist skal fremgå. 
 Protokoll for anskaffelsen utarbeides og sendes tilbyderne. 
 Bestilling gjøres skriftlig. 

 
All dialog knyttet til disse anskaffelser kan skje ved bruk av mail. Lokale leverandører forespørres der det 
er mulig for innkjøp under 100 000,- 
 
 
 

Administrasjonens vurdering 

Etter at Innkjøpsreglementet ble vedtatt er det brukt mye tid på å få innarbeidet både gode rutiner og 
forståelse for regelverket, og ikke minst etterlevelse av dette.  Det er også etablert et godt samarbeid 
med innkjøpsleder i Bardu kommune, både i forhold til konkrete anskaffelser og for rådgivning. Det er 
også etablert en rekke rammeavtaler på anskaffelser, og flere er i prosess.  
 
Fra rådmannens side vurderes det da slik at den særbestemmelsen som er lagt inn i reglementet er nå til 
mer til besvær enn som en nødvendighet., og foreslås derfor fjernet. Dette er også i tråd med anbefaling 
fra innkjøpsfaglig rådgiver i Bardu. 
 
Reglementet er tydelig på at de grunnleggende prinsipper for offentlige anskaffelser skal ligge til grunn 
ved ethvert innkjøp i regi av Dyrøy kommune, uansett størrelsen på anskaffelsen. Det fremkommer både 
i pkt. 2, 3 og 4. Rådmann anser dette som tilstrekkelig for å sikre forsvarlige innkjøp i Dyrøy kommune. 
 
Revidert Innkjøpsreglement legges på dette grunnlag frem til ny politisk behandling. 
 

93



REGLEMENT FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I 
DYRØY KOMMUNE 

Fagområde 
 

Tema Virksomhet/ 
enhet 

Utstedt 
av/dato 

Versjon 
Nr./dato 

Godkjent 
av/dato  

KS/HMS  Alle TU 10.06.18 1. 10.06.18 KS 11.10.18 

 
 
 
Innholdsfortegnelse 
 
1. OVERORDNEDE RAMMER ............................................................................................ 2 
2. FORMÅL........................................................................................................................... 2 
3. DEFINISJONER OG TERSKELVERDIER........................................................................ 2 
4. GRUNNPRINSIPPER ...................................................................................................... 4 
5. ANSVAR, MYNDIGHET OG SIGNERING ....................................................................... 4 
6. GJENNOMFØRING AV EN ANBUDSKONKURRANSE .................................................. 5 
6.1 KARTLEGGING AV BEHOV ......................... ............................................................................. 5 
6.2 BEREGNE ANSLÅTT VERDI ...................................................................................................... 6 
6.3 UTARBEIDELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG ................................................................... 7 
6.4 KUNNGJØRING AV ANBUDSKONKURRANSE ......................................................................... 8 
6.5 HENVENDELSE OG SPØRSMÅL IFM. ANBUDSPROSESSEN ................................................ 8 
6.6 ENDRING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET ......................................................................... 8 
6.7 ANBUDSÅPNING ........................................................................................................................ 8 
6.8 EVT. AVVISNING AV LEVERANDØRER OG/ELLER TILBUD ................................................... 9 
6.9 EVALUERING, MEDDELELSE OM KONTRAKTSTILDELING OG KLAGEBEHANDLING ........ 9 
6.10 SIGNERING AV KONTRAKT .................................................................................................. 10 
6.11 AVSLUTNING GJENNOM AVLYSNING ................................................................................. 10 
6.12 ANSKAFFELSESPROTOKOLL ............................................................................................... 10 
6.13 AVVIKSSKJEMA ...................................................................................................................... 11 
6.14 OPPFØLGING AV KONTRAKTER .......................................................................................... 11 
7. MILJØ ............................................................................................................................. 11 
8. ETIKK ............................................................................................................................. 12 
9. LÆRLINGER .................................................................................................................. 12 
10. OFFENTLIGHET .......................................................................................................... 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94



1. OVERORDNEDE RAMMER 
 

 Reglementet er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i lov av 25. september1992 nr. 107 
om kommuner og fylkeskommuner §§ 45-47, og forskrift om årsbudsjett, fastsatt av KRD 
15.12.00. 

 Reglementet gjelder for folkevalgte organer, administrasjonen (herunder kommunale foretak 
etter kommunelovens kapittel 11). 

 
2. FORMÅL 

 
 Formålet med innkjøpsreglementet er å sikre en kostnadseffektiv og rasjonell innkjøpskultur i 

Dyrøy kommune, samt at regelverket for offentlige anskaffelser blir fulgt ved innkjøp av 
varer, tjenester og bygg- og anleggsarbeider. 

 Målet for Dyrøy kommune sine innkjøp er å anskaffe varer og tjenester som er nødvendige i 
produksjonen, med rett kvalitet og til best mulig pris. 

 Reglementet skal påse at de grunnleggende prinsipper i forbindelse med offentlige 
anskaffelser overholdes, jfr. kapittel 4 i dette reglementet. 

 Reglementet skal også være et hjelpemiddel, blant annet for personell som utfører 
anskaffelser og andre som er involvert i anskaffelsesprosesser. 

 
3. DEFINISJONER OG TERSKELVERDIER 

 
Definisjoner / forkortelser som vil bli benyttet i dette dokumentet: 

 LOA: Lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 
 FOA: Forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974 
 Forsyningsforskriften: Egen forskrift knyttet til anskaffelser innen forsyningssektorene. 

Dette omfatter blant annet forsyning av drikkevann. 
 Kontrakt: Gjensidig bebyrdende avtale som inngås skriftlig mellom kommunen og en eller 

flere leverandører. 
 Rammeavtale: En avtale over flere år mellom kommunen og en eller flere leverandører som 

fastsetter vilkårene for de kjøp som foretas innenfor avtalen. 
 Doffin: Den norske offisielle databasen for kunngjøringer av konkurranser. 
 TED-databasen: Den europeiske offisielle databasen for kunngjøringer over EØS-

terskelverdien. 
 KOFA: Klagenemnda for offentlige anskaffelser 
 Terskelverdier: Verdi på anskaffelsen som regulerer hvilken del av FOA som må følges. For 

eksempel skal anskaffelser med verdi over den nasjonale terskelverdien p.t. på kr. 1,3 
millioner eks. mva. lyses ut på Doffin. 

 Oppdragsgiver: Den avdeling eller enhet som skal ha den aktuelle vare eller tjeneste som 
kjøpes inn. 

 Tilbydere: De leverandører/firma som leverer bindende tilbud i en pågående 
anskaffelsesprosess. 

 Konkurransegrunnlag: Det sentrale dokumentet for både oppdragsgiver og leverandør i 
gjennomføringen av en anskaffelsesprosess, da dette legger rammen for hele prosessen. 
Konkurransegrunnlaget er et tillegg til kunngjøringen, og gir som oftest en mer detaljert 
beskrivelse av hva som skal kjøpes inn, hvilke krav som stilles til leverandørenes 
kvalifikasjoner, frister, tildelingskriterier etc. 
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FOA er delt inn i fem ulike deler, avhengig av hva som er anslått verdi på anskaffelser 
(terskelverdier) m.m. FOA beskriver hvilke retningslinjer oppdragsgiver må forholde seg til i hver av 
de fem delene: 
 
Anslått verdi på anskaffelsen (inkl. 
opsjoner) 

FOA Konkurranseform/kunngjøring Dokumentasjon 

Under kr. 100.000,- eks. 
MVA. 

 Anskaffelser med en anslått verdi under 
kr.100.000 eks. MVA er unntatt fra 
anskaffelsesregelverket. Ved slike 
anskaffelser er det allikevel viktig at 
oppdragsgiver opptrer ansvarlig, slik at 
alle har tillit til at det offentlige 
gjennomfører alle anskaffelser på en 
hensiktsmessig måte, og sikrer 
konkurranse og effektiv ressursutnyttelse. 
Det vil derfor ofte være fornuftig at det 
gjennomføres en form for konkurranse 
også på disse anskaffelsene.  

Ikke krav om protokoll eller 
annen dokumentasjon etter 
anskaffelsesreglementet.  
 
 

Mellom kr. 100.000,- og kr. 
1.300.000,- eks. MVA. 

Del 1 Anskaffelsen kan gjennomføres som en 
tilbudsforespørsel til flere aktuelle 
leverandører. Forespørselen bør sendes til 
minst 3 aktuelle leverandører, hvis dette er 
mulig. Anskaffelsen kan kunngjøres på 
Doffin hvis dette er ønskelig / 
hensiktsmessig. 

Oppdragsgiver skal føre 
protokoll for gjennomføringen 
av anskaffelsen. Mal for 
forespørsel 
(konkurransegrunnlag) og 
protokoll finnes i Elements. 

 Mellom kr. 1,3 millioner 
og kr. 1,75 millioner eks. 
MVA for vare- og 
tjenestekontrakter 

 Mellom kr. 1,3 millioner 
og kr. 44 millioner for 
bygge- / 
anleggskontrakter. 

 Kontrakter om særlige 
tjenester (vedlegg 2 i 
FOA) 

Del 1 
og 2 

Anskaffelsen skal gjennomføres som en 
åpen tilbudskonkurranse eller begrenset 
tilbudskonkurranse. Det er mulighet for 
dialog i tilbudskonkurranser, noe som 
blant 
annet omfatter avklaringer og 
forhandlinger. Konkurransen skal 
kunngjøres på Doffin. 

Oppdragsgiver skal føre 
protokoll for gjennomføringen 
av anskaffelsen. Mal for 
protokoll finnes i Elements. 

 Over kr. 1,75 millioner 
eks. MVA for vare- og 
tjenestekontrakter 

 Over kr. 44 millioner eks. 
MVA for bygge og 
anleggskontrakter 

Del 1 
og 3 

Anskaffelsen kan blant annet 
gjennomføres som åpen 
anbudskonkurranse, begrenset 
anbudskonkurranse og konkurranse med 
forhandling. Konkurransen skal 
kunngjøres 
på Doffin/TED. 

Oppdragsgiver skal føre 
protokoll for gjennomføringen 
av anskaffelsen. Mal for 
protokoll finnes i Elements. 

Gjelder kontrakter om helse- 
og sosialtjenester på over kr. 
6,3 millioner eks. MVA 

Del 1 
og 4 

Konkurransen skal gjennomføres på en 
måte som innebærer at leverandørene 
behandles 
likt og gis mulighet til å bli kjent med de 
forholdene oppdragsgiver vil vektlegge 
ved evaluering 

Oppdragsgiver skal føre 
protokoll for gjennomføringen 
av anskaffelsen. Mal for 
protokoll finnes i Elements. 

Gjelder for plan- og 
designkonkurranser med en 
anslått verdi på minst kr. 1,1 
millioner eks. MVA 

Del 1 
og 5 

En plan- og designkonkurranse er en 
anskaffelsesprosedyre som gjør det mulig 
for oppdragsgiver å få utarbeidet et 
planleggings- eller prosjekteringsarbeid, 
inkl. en design, gjennom en konkurranse 
der en jury kårer en eller flere vinnere. 

Oppdragsgiver skal føre 
protokoll for gjennomføringen 
av anskaffelsen. Mal for 
protokoll finnes i Elements. 
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I tillegg til FOA er det en egen forskrift knyttet til anskaffelser innen forsyningssektorene 
(Forsyningsforskriften). Dette omfatter blant annet anskaffelser som vedrører vannforsyning. I 
forskriften fremgår det hvordan disse anskaffelsene skal gjennomføres. 
 

4. GRUNNPRINSIPPER 
 

De grunnleggende prinsippene knyttet til offentlige anskaffelser, som det vises til i kapittel 2 i dette 
reglementet, er beskrevet nedenfor og fremgår også av LOA § 4. Disse prinsippene skal følges ved 
gjennomføring av samtlige offentlige anskaffelser (del 1-5). 
 

1. Enhver anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse uansett hvilken 
anskaffelsesprosedyre som benyttes. 

2. Oppdragsgiver skal ikke diskriminere leverandører på grunn av nasjonal eller lokal 
tilhørighet. 

3. Oppdragsgiver skal ikke dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at FOA 
kommer til anvendelse. 

4. Konkurranser skal gjennomføres på en måte som innebærer lik behandling av leverandører og 
med mulighet for leverandører til å bli kjent med de forhold som skal vektlegges ved 
deltakelse og tildeling av kontrakt. Hvis en leverandør har gitt oppdragsgiver råd forut for en 
konkurranse, skal det treffes egnede tiltak for å sikre at leverandøren ikke får en urimelig 
konkurransefordel dersom han deltar i konkurransen. 

5. Oppdragsgiver skal gjennomføre anskaffelsen på en måte som står i forhold til anskaffelsens 
omfang. 

6. Konkurransen skal gjennomføres i samsvar med god anbuds- og forretningsskikk. 
7. Oppdragsgiver skal fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har 

betydning for gjennomføring av konkurransen er skriftlig, slik at en tredjeperson eller et 
klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet. 

8. Oppdragsgiver skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til 
livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. 

 
I tillegg skal Dyrøy kommune i sine anskaffelser legge til grunn «Samarbeid mot svart økonomi» 
(SMSØ) sine 10 strategiske grep mot svart økonomi. Dette er de 10 grepene: 

1. Ta et klart standpunkt: Vi skal ikke ha svart økonomi eller arbeidslivskriminalitet i våre 
anskaffelser. 

2. Rett innsatsen inn der risikoen er størst. 
3. Gå konkret til verks – sjekk at leverandører faktisk har alt på plass. 
4. Begrens antall ledd i kontraktskjeden. 
5. Sett krav til fagkunnskap. 
6. Vit hvem som arbeider for oss. 
7. Vit hvem vi betaler til. 
8. Krev innsyn i relevante skatteopplysninger. 
9. Gjennomfør kontroller. 
10. Bruk de gode verktøyene som finnes (på anskaffelser.no). 

 
SMSØ´s veiledning inngår i Dyrøy kommunes dokumentsamling for anskaffelser. 
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5. ANSVAR, MYNDIGHET OG SIGNERING 
 

Den enkelte budsjettansvarlige i hver enhet og sektor er ansvarlig for at de anskaffelsene som foretas 
er i tråd med denne rutinen og innkjøpsreglementet for øvrig. Rådmannen har det overordnede 
ansvaret for anskaffelser som foretas i kommunens navn. 
 
Dyrøy kommune har, gjennom interkommunal avtale, tilgang til innkjøpsfaglig rådgiver/ 
fagansvarlig plassert i Bardu. Rådgiver/fagansvarlig skal yte faglig støtte til enhetene og bidra til 
gjennomføringen av anbudskonkurransen. 
 
Inngåelse av rammeavtaler og andre anskaffelser på over kr. 100.000 eks. MVA, skal forelegges 
rådgiver/fagansvarlig før anskaffelsesprosessen påbegynnes, eller på et tidligst mulig tidspunkt i 
prosessen.  Rådgiver/fagansvarlig skal gi en vurdering av relevante problemstillinger knyttet til 
regelverket i LOA/FOA m.m. i forbindelse med anskaffelsene. Dette gjelder også bygg- og 
anleggskontrakter. Når det gjelder faglige forhold m.m. knyttet til den enkelte anskaffelse, som for 
eksempel utarbeidelse av kravspesifikasjon, valg av entreprisemodell, kalkyler etc., forutsettes det at 
det at dette kan gjøres i de enkelte enheter/sektorer, ev. ved hjelp av eksterne fagrådgivere. 
 
Kontrakter, rammeavtaler og andre anskaffelser, med en verdi over kr. 500.000 eks. MVA, skal 
signeres av kommunalsjef for den aktuelle sektor, ev. rådmann. Hvis verdien er under kr. 500.000 
eks. MVA, kan kontrakter signeres av den enkelte enhetsleder. Den som er ansvarlig for 
gjennomføring av slike prosjekt, skal også påse at aktuelle prosjekt gjennomføres i tråd med dette 
regelverket. 
 

6. GJENNOMFØRING AV EN ANBUDSKONKURRANSE 
 

En typisk anskaffelsesprosess har følgende forløp: 
 
6.1.     KARTLEGGING AV BEHOV 
En anskaffelse starter med at det oppstår et behov ute i avdelingene. Kommunalsjef for den enkelte 
sektor eller enhetsleder vurderer da hvem som skal involveres i forbindelse med anskaffelsen. Dette 
kan være andre ansatte i enheten, rådgiver/ fagansvarlig på innkjøp eller andre. Det bør også 
vurderes om anskaffelsen skal gjennomføres i samarbeid med andre aktører, for eksempel andre 
kommuner. Dette kan eksempelvis være aktuelt ved inngåelse av ulike rammeavtaler. Hvis den 
aktuelle vare eller tjeneste som skal anskaffes, er noe som gjentar seg løpende gjennom hele året og 
over flere år, bør det vurderes om det skal inngås en rammeavtale som strekker seg over flere år. 
Hvis det skal inngås en rammeavtale, må det også gjøres en vurdering av om det er hensiktsmessig å 
inngå dette med en eller flere leverandører. Hvor mange leverandører det tas sikte på å inngå 
rammeavtale med skal fremgå av konkurransegrunnlaget. Hvis det tas sikte på å inngå rammeavtale 
med flere enn en leverandør, bør det av konkurransegrunnlaget fremgå hvordan fordelingen av 
oppdrag skal være mellom de ulike leverandørene, om det vil bli avholdt minikonkurranser etc. 
 
Når det er bestemt at det skal gjennomføres en anskaffelse, skal Servicetorg kontaktes, slik at de kan 
opprette en ny sak i Elements. 
 
I FOA § 5-2 er det listet opp ulike eksempler på når en anskaffelse er unntatt fra å følge del 2 av 
regelverket. Dette omfatter for eksempel tilfeller der oppdragsgiver vurderer at det kun er én aktuell 
leverandør i markedet, eller at oppdragsgiver vurderer at det er en hasteanskaffelse. Hvis 
oppdragsgiver vurderer at et av disse unntakene benyttes, og det konkluderes med at en kontrakt skal 

98



tildeles uten at det gjennomføres en konkurranse, skal det i hvert enkelt tilfelle vurderes om det bør 
legges ut en intensjonskunngjøring på Doffin om at kontrakt vil bli inngått. Ved bruk av intensjons-
kunngjøring reduseres risikoen for sanksjoner. Regelverket knyttet til intensjonskunngjøringer 
fremkommer av § 8-18 og § 21-2 FOA. 
 
FOA § 2-4a har en unntaksbestemmelse som gjelder erverv og leie av eksisterende bygninger, fast 
eiendom m.m. For Dyrøy kommune sin del skal det gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt 
tilfelle, hvorvidt denne unntaksbestemmelsen skal benyttes eller ikke. Det skal som hovedregel – ved 
kjøp av nye tomter, leie av kontorlokaler etc. - foretas en utlysning i forkant av inngåelse av slik 
kontrakt, slik at det er en form for konkurranse og at alle aktuelle alternativer kan bli belyst. I tilfeller 
der det inngås kontrakt med en leverandør, uten at det har vært en forutgående konkurranse og/eller 
kunngjøring, er det viktig at det lages en protokoll med detaljert beskrivelse av hvilke vurderinger 
som er gjort. Det skal i utgangspunktet mye til for at unntakene skal kunne benyttes. Det presiseres at 
hvis oppdragsgiver benytter seg av unntaksbestemmelsene, og da ikke trenger forholde seg til 
reglene i del 2 av regelverket, er det likevel krav om at en blant annet forholder seg til de 
grunnleggende prinsippene som er beskrevet i kapittel 4 i dette regelverket. 
 
Det er utarbeidet en sjekkliste for offentlige anskaffelser, som skal bidra til at offentlige anskaffelser 
foretas i tråd med gjeldende lov- og regelverk. Sjekklisten finnes som en egen mal i Elements. 
 
6.2.     BEREGNE ANSLÅTT VERDI 
Noe av det første som gjøres i forbindelse med anskaffelsesprosessen, er å anslå verdi (eks. MVA) på 
den aktuelle anskaffelse. Anslått verdi avgjør hvilken del av regelverket som skal følges, jfr. det som 
er beskrevet i kapittel 3. Hvis det skal inngås rammeavtaler med opsjon, for eksempel en avtale på 3 
år med opsjon på ytterligere ett år, skal opsjonsåret også medtas ved beregning av anslått verdi. 
 
For å beregne anslått verdi for den enkelte anskaffelse, kan det for eksempel tas utgangspunkt i 
tidligere anskaffelser av samme type (både egne og andre offentlige oppdragsgivere sine 
anskaffelser), markedsundersøkelser, statistikk etc. Det skal i anskaffelsesprotokollen gis en kort 
beskrivelse av hvilken metode som er brukt for å komme frem til anslått verdi. 
 
Det er ikke tillatt å dele opp en anskaffelse, eller på annen måte justere ned anslått verdi på 
anskaffelsen, for å unngå at bestemmelser i lov og/eller forskrift kommer til anvendelse. 
Anskaffelser kan bare deles opp der det foreligger saklige grunner for dette. For anskaffelser hvor 
anslått verdi i utgangspunktet vurderes til å være under kr.100.000 eks. MVA, slik at anskaffelsen er 
unntatt regelverket, må det i hvert enkelt tilfelle vurderes om det er en anskaffelse som må ses i 
sammenheng med andre anskaffelser i samme varegruppe. 
 
Oppdragsgiver må foreta et forsvarlig skjønn ved beregningen av anskaffelsens verdi. Dersom en i 
etterkant ser at en ligger over terskelverdiene, kan ikke oppdragsgiver klandres dersom skjønnet 
karakteriseres som forsvarlig. 
 
6.3. UTARBEIDELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG 
Utarbeidelse av konkurransegrunnlaget foretas av den ansvarlige i hver avdeling i samarbeid med 
innkjøpsrådgiver/fagansvarlig.  I forbindelse med utarbeidelse av konkurransegrunnlag har 
oppdragsgiver mulighet til å ha dialog med aktuelle leverandører. En slik dialog kan i enkelte 
sammenhenger bidra til et bedre konkurransegrunnlag. Det er viktig at dialogen ikke gir fordeler til 
enkelte aktører når konkurranse lyses ut, jfr. kapittel 4.4. 
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Konkurransegrunnlaget skal/bør inneholde opplysninger om anslått verdi, tilbudsfrist, 
kravspesifikasjon, kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier, prisskjema, kontraktsvilkår m.m. 
 
Kravspesifikasjonen er sentral del av konkurransegrunnlaget. Det er gjennom denne leverandørene 
skal få en forståelse av hva oppdragsgiver har behov for, hva som er viktig for oppdragsgiver, hvilke 
resultater oppdragsgiver ønsker å oppnå med anskaffelsen etc. 
 
Kvalifikasjonskrav er krav som oppdragsgiver stiller for at leverandørene skal kunne delta i 
anbudskonkurransen. Dette kan for eksempel være krav til solid erfaring fra tilsvarende arbeid, 
finansiell stilling m.m. Leverandører som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene, skal avvises fra 
anbudskonkurransen. Det skal i konkurransegrunnlaget fremgå hva leverandørene skal vedlegge for å 
dokumentere at kvalifikasjonskravene er oppfylt. For anskaffelser i del 3 av FOA er det obligatorisk 
å bruke ESPD-skjema knyttet til kvalifikasjonskrav, mens det for del 1 og 2 er frivillig. 
Tildelingskriteriene er de kriteriene som innkomne tilbud skal vurderes ut ifra. Oppdragsgiver kan 
her velge om tilbudene skal evalueres ut i fra lavest pris, lavest kostnad eller det tilbudet som er 
økonomisk mest fordelaktig. Sistnevnte alternativ kan for eksempel inneholde elementer som pris, 
kvalitet, funksjonalitet, leveringstid etc. 
 
I kontraktsvilkårene bør det blant annet fremgå hvilke bestemmelser som skal gjelder i forhold til 
prisjusteringer, oppsigelse av kontrakt, dokumentrang og fakturerings- og betalingsbestemmelser. 
Betalingsbetingelser for Dyrøy kommune er 30 dager etter at korrekt faktura er mottatt. Faktura skal 
sendes elektronisk via vår meldingssentral. I forbindelse med anskaffelser der det eksisterer en Norsk 
Standard knyttet til det som skal anskaffes, kan det være hensiktsmessig at denne benyttes som 
alminnelige kontrakts bestemmelser, og at spesielle forhold angis som spesielle kontrakts 
bestemmelser. Alminnelige kontrakts bestemmelser gjelder i slike tilfeller etter spesielle kontrakts 
bestemmelser. 
 
6.4. KUNNGJØRING AV ANBUDSKONKURRANSE 
Hvordan en anbudskonkurranse skal kunngjøres avhenger av anslått verdi på anskaffelsen, jfr. det 
som fremgår av terskelverdiene i kapittel 3. Anskaffelser i del 1 kan kunngjøres ved å sende ut en 
tilbudsforespørsel pr. e-post til aktuelle leverandører. Anskaffelser i del 2 og 3 skal kunngjøres på 
Doffin og/eller TED-databasen. 
 
Rådgiver/fagansvarlig på innkjøp skal ha tilgang til å kunngjøre anbudskonkurranser på Doffin. Ved 
behov kan rådgiver/fagansvarlig på innkjøp gi tilgang til andre aktuelle brukere av Doffin. Det er 
også mulighet til å gi eksterne aktører tilgang til å legge ut en kunngjøring på vegne av Dyrøy 
kommune. Dette er for eksempel aktuelt i ulike anskaffelser hos Enhet Teknisk tjenester. I slike 
tilfeller skal tilgang gis av rådgiver/fagansvarlig på innkjøp. 
 
6.5.    HENVENDELSE OG SPØRSMÅL IFM. ANBUDSPROSESSEN 
Hvis leverandører har spørsmål til konkurransegrunnlaget, skal de stille disse skriftlige til 
oppdragsgiver. Tilbakemelding fra oppdragsgiver skal også gis skriftlig. Dette har blant annet 
sammenheng med å sikre likebehandling og mulighet for etterprøvbarhet for eksempel ifm. en 
klageprosess. Opplysninger som gis til en leverandør, skal også formidles til andre interessenter. Det 
anbefales at det i konkurransegrunnlaget settes en frist for når spørsmål til konkurransegrunnlaget må 
komme inn. 
Hvis anbudskonkurransen er kunngjort på Doffin, kan spørsmål og svar legges ut der, og vil da være 
tilgjengelig for alle som har registrert interesse i den aktuelle anbudskonkurransen. 
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6.6.    ENDRING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET 
Ved gjennomføring av en konkurranse er oppdragsgiver bundet av de opplysningene som fremgår av 
konkurransegrunnlaget. Dette innebærer derfor at oppdragsgiver er bevisst i forhold til de valg som 
tas i forbindelse med utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget i den enkelte konkurranse. Etter FOA 
har en likevel muligheter til å foreta rettelser, endringer eller suppleringer i konkurransegrunnlaget 
som ikke er vesentlige frem til tilbudsfristen utløp. 
 
6.7.    ANBUDSÅPNING 
Etter at tilbudsfristen har utløpt, skal det foretas anbudsåpning av innkomne tilbud. Det skal være 
minst to personer til stede ved anbudsåpning, og en registrerer inn navn på leverandør som har levert 
tilbud, når tilbudene er mottatt m.m. i et egnet skjema som kan registreres i Elements. Skjema 
signeres av to tilstedeværende på anbudsåpningen. Som hovedregel gjennomføres anbudsåpningene 
som lukkede anbudsåpninger. 
 
6.8.      EVT. AVVISNING AV LEVERANDØRER OG/ELLER TILBUD 
Etter at det er foretatt anbudsåpning, skal det foretas en gjennomgang av innkomne tilbud for å sikre 
seg at disse tilfredsstiller de kravene som er stilt i konkurransegrunnlaget. Tilbud og/eller 
leverandører som ikke tilfredsstiller kravene, skal eller kan avvises fra konkurransen jfr. 
bestemmelser i FOA. Det presiseres at det er egne bestemmelser knyttet til kvalifikasjonskrav i de 
tilfeller hvor det benyttes ESPD-skjema. Årsaker til avvisning av tilbud og/eller leverandør, kan for 
eksempelvære: 

 Tilbud levert etter tilbudsfrist 
 Leverandøren oppfyller ikke kvalifikasjonskrav stilt i konkurransegrunnlaget (for eksempel 

manglende erfaring fra tilsvarende arbeider) 
 Tilbudet inneholder vesentlige avvik fra konkurransedokumentene. 
 Tilbudet inneholder vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene. 

 
6.9. EVALUERING, MEDDELELSE OM KONTRAKTSTILDELING OG    

     KLAGEBEHANDLING 
Etter at tilbudsfrist har utløpt, skal det foretas evaluering av tilbudene. Evalueringen skal ha 
utgangspunkt i de tildelingskriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget. Etter at det er foretatt 
evaluering av tilbudene, og det er konkludert med hvem som er vinner av anbudskonkurransen, skal 
det sendes ut brev om meddelelse av kontraktstildeling. Meddelelse skal være skriftlig og gis 
samtidig til alle berørte leverandører, inkludert leverandører som eventuelt er avvist fra 
anbudskonkurransen.  
Meddelelsen skal inneholde begrunnelse for det valget som er foretatt. Hvor omfattende denne 
begrunnelsen skal være, avhenger av omfanget på anbudskonkurransen. Hvis anbudskonkurransen 
kun er avgjort med utgangspunkt i laveste pris, er det ikke behov for noen omfattende begrunnelse av 
det valget som er tatt. Meddelelsesbrevet skal også inneholde informasjon om karensperioden. 
Karensperioden er definert som tidsrommet mellom meddelelse om kontraktstildeling og det 
tidspunktet oppdragsgiver tidligst kan inngå kontrakt. Bestemmelser om karensperiode har som 
formål å sikre en effektiv klageadgang. En leverandør har en rekke muligheter for å klage på 
avgjørelser som fattes i en anskaffelsesprosess. Det kan for eksempel klages direkte til oppdragsgiver 
eller til KOFA. KOFA har mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr ved ulovlige direkte anskaffelser, 
samt at de gir rådgivende uttalelser i klagesaker. KOFA sin virksomhet er regulert i en egen forskrift. 
Leverandører som føler seg forbigått kan også ta saken til domstolene, begjære midlertidig 
forføyning eller bruke andre virkemidler. Hvis det sendes en klage direkte til oppdragsgiver, må det 
foretas en grundig vurdering av klagen som er innkommet og innholdet i denne.  Dersom 
oppdragsgiver anser at det er nye forhold i klagen, som kan føre til et endret resultat i anbuds-
konkurransen enn det som ble det opprinnelige resultat, må det foretas en ny evaluering og tildeling. 
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Hvis oppdragsgiver mener at klagen ikke inneholder noen nye opplysninger, skal klagen avvises. 
Den saksbehandler som har foretatt evaluering og sendt ut meddelelsesbrev, kan også stå for 
behandling av eventuelle klager, men det anbefales at slike saker diskuteres med andre personer som 
jobber med samme fagfelt. 
 
6.10. SIGNERING AV KONTRAKT 
Når karensperioden har utløpt, og alle aktuelle forhold er avklart, skal det signeres kontrakt mellom 
oppdragsgiver og leverandør(er) om den aktuelle varen(e) eller tjenesten(e). For oversikt over hvem 
som skal/kan signere ulike typer avtaler, henvises det til kapittel 5 i dette reglementet. 
 
6.11. AVSLUTNING GJENNOM AVLYSNING 
Det kan oppstå en situasjon der det anses nødvendig å avslutte konkurransen gjennom avlysning. 
Deretter kan det gjennomføres en ny konkurranse på andre vilkår, eller at det allikevel ikke er behov 
for å gjennomføre anbudskonkurransen. Oppdragsgiver kan iht. FOA, lovlig velge å avlyse 
konkurranser med øyeblikkelig virkning, dersom det foreligger en saklig grunn. Bestemmelsen 
knyttet til avlysning av konkurranser fremgår bare i del 2 og 3 i FOA, men i henhold til rettspraksis 
er det lagt til grunn at dette vil gjelde tilsvarende for andre deler av regelverket. 
 
Oppdragsgiver kan videre også velge å omgjøre sin avlysningsbeslutning, på lik linje som 
oppdragsgiver kan omgjøre sin tildelingsbeslutning. Det må foreligge en objektivt sett saklig grunn 
for å kunne avlyse en konkurranse, i tillegg til et subjektivt aspekt, som gjelder oppdragsgivers 
handlemåte i den aktuelle situasjonen. Det vil si at oppdragsgiver ikke må kunne bebreides for ikke å 
ha sett avlysningsgrunnen på forhånd. For at en avlysning skal være rettmessig må begge disse 
vilkårene være oppfylt. I vurderingen av om oppdragsgiver har saklig grunn for å avlyse en 
konkurranse, må det gjøres en helhetsvurdering av omstendighetene, dvs. hva som ligger til grunn 
for avlysningen og hva oppdragsgiver ønsker å oppnå med den. Avlysning av en anbudskonkurranse 
kan for eksempel være aktuelt i tilfeller der tilbudene vesentlig overskrider oppdragsgivers budsjett, 
det oppdages feil i anskaffelsesprosessen eller det bare kommer inn ett tilbud. Hvorvidt det er 
grunnlag for å avlyse en konkurranse må avgjøres etter en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. 
 
 
6.12. ANSKAFFELSESPROTOKOLL 
Oppdragsgiver skal føre protokoll for gjennomføringen av anskaffelsen. Mal for protokoll finnes i 
Elements. Det skal føres protokoll for alle anskaffelser med anslått verdi over kr. 100.000 eks. MVA. 
Protokollen skal inneholde opplysninger om vesentlige forhold i forbindelse med 
anbudskonkurransen og viktige beslutninger som er tatt i denne prosessen. Krav til innhold i 
protokoll fremgår av FOA §§ 10-5 (del 2) og 25-5 (del 3). Departementet har laget egne skjema som 
kan brukes. Protokoll skal signeres av aktuell kommunalsjef eller rådgiver/fagansvarlig, og 
registreres i Elements.  
 
6.13. AVVIKSSKJEMA 
Det er utarbeidet et avviksskjema i Elements som skal benyttes hvis det skjer avvik i forbindelse med 
en anskaffelsesprosess. Dette kan gjelde avvik under alle stadier av en anskaffelsesprosess. Eksempel 
på avvik kan være at det er foretatt en anskaffelse uten konkurranse, at en konkurranse er kunngjort 
på feil måte, at anslått verdi er beregnet på feil grunnlag etc. 
 
6.14. OPPFØLGING AV KONTRAKTER 
Kontraktsoppfølging er alle forhold og situasjoner som oppstår fra kontrakt er signert til kontrakt er 
avsluttet, og partene ikke lenger har rettigheter og plikter etter kontrakten. Det innebærer særlig å 
kontrollere og sørge for at leverandøren eksempelvis leverer det han skal, når han skal, og ellers 
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oppfyller krav som er fastsatt i kontrakten. Det er avdelingens eget ansvar å følge opp de inngåtte 
kontrakter. Dette for å sikre at regelverket følges og at konkrete forhold blir fulgt opp. Det er dermed 
viktig at den som har ansvaret for dette, kjenner til oppdragsgivers etiske regelverk og er 
oppmerksom på hvorvidt det er bestemmelser som påvirker hvordan man skal opptre ved 
kontraktsoppfølging. Det anbefales at avdelingen minst en gang pr. år sjekker hvor stort forbruket 
har vært på aktuelle rammeavtaler eller andre kontrakter, og gjør en vurdering av forbruket sett opp 
mot det som var anslått verdi i konkurransegrunnlaget. 
 
 
7. MILJØ 

 
Anskaffelsene skal bidra til å påvirke leverandører og produktutvikling i miljøriktig retning. Det er et 
mål at en offentlig anskaffelse i størst mulig grad skal ta miljømessige hensyn, dette er gjeldene både 
i EU og på nasjonalt plan. Etter LOA skal en innrette anskaffelsespraksisen slik at den bidrar til å 
redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. Som 
følge av dette skal oppdragsgiver ta hensyn til livssykluskostnader. Oppdragsgiver kan stille egnede 
krav og kriterier knyttet til ulike trinn i anskaffelsesprosessen, slik at offentlige kontrakter 
gjennomføres på en måte som fremmer miljø. 
 
 

8. ETIKK 
 

Kommunen har vedtatt et sett med etiske retningslinjer som skal følges også når anskaffelser skal 
gjennomføres. Kommunens ansatte skal utføre sine oppgaver og opptre på en måte som skaper tillit 
hos innbyggerne og bygger opp under kommunens omdømme. Kommunen forutsetter at 
virksomheten har tariffavtale som gir de ansatte trygge og ryddige arbeidsvilkår. 
Ansatte må ikke gjøre bruk av kommunens rammeavtaler eller avtaleforhold i privat sammenheng. 
Det skal ikke gis løfter om fremtidige forretningsforhold mellom kommunen og leverandører. Ingen 
leverandører skal favoriseres eller urettmessig begunstiges eller diskrimineres. Ved offentlige 
anskaffelser gjelder forvaltningslovens regler om habilitet. Ansatte som medvirker i en 
anskaffelsesprosess har et selvstendig ansvar for å vurdere sin egen habilitet. 
 
Dyrøy kommune skal aktivt gjøre tiltak for å motvirke økonomi- og arbeidslivskriminalitet / svart 
økonomi, i anskaffelser som gjennomføres. Dette kan for eksempel være kontroll av lønns- og 
arbeidsforhold knyttet til vikarbyrå i helse- og omsorgssektoren eller, krav til bruk av lærlinger i 
aktuelle anskaffelser, innhenting av skatteattester ifm. anbudskonkurranser og underveis i en 
kontraktsperiode m.m. I henhold til FOA § 7-2 skal oppdragsgiver kreve at leverandører leverer 
skatteattest for merverdiavgift og skatt, for anskaffelser som overstiger kr. 500.000 eks. MVA. Dette 
gjelder bare for norske leverandører. 
 
9. LÆRLINGER 

 
Innenfor enkelte bransjer hvor det er aktuelt og formålstjenlig, skal det stilles krav om at 
leverandøren som det inngås kontrakt med er tilknyttet en offentlig godkjent lærlingeordning, og at 
en eller flere lærlinger deltar i arbeidet med gjennomføring av kontrakten. Det fremgår av «Forskrift 
om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser» hvilke bransjer hvor det er 
mest aktuelt å stille krav om bruk av lærlinger. 
 

103



Nevnte forskrift inneholder også informasjon om hvordan oppdragsgiver skal forholde seg til dette 
når det gjelder utenlandske bedrifter. Forhold vedrørende lærlinger, og hvilke krav som skal stilles 
både til norske og utenlandske leverandører, vil bli vurdert konkret i hver enkelt anskaffelse. 
 
10. OFFENTLIGHET 

 
Offentligheten og leverandører som har deltatt i en konkurranse, har adgang til å kreve innsyn i 
dokumentasjonen i anbudskonkurransen. Som en del av prosessen etter meddelelse om 
kontraktstildeling (trenger ikke være en klageprosess), må oppdragsgiver være forberedt på 
henvendelser om innsyn fra forbigåtte leverandører. Arbeid med slike innsynsbegjæringer kan bli 
omfattende og tidkrevende. 
 
Det er hensiktsmessig at en allerede i konkurransegrunnlaget ber om en sladdet versjon av tilbudet. 
Oppdragsgiver må være oppmerksom på at en har en forpliktelse til å foreta en selvstendig vurdering 
av hva som kan unntas som forretningshemmeligheter. Det anbefales likevel å spørre tilbyderen om 
det er noen opplysninger som tilbyderen anser som taushetsbelagte. Reglene om hvordan krav om 
innsyn skal håndteres, følger av offentlighetsloven. En plikter å imøtekomme anmodning om innsyn 
fra forbigåtte leverandører før karensfristen er gått ut eller kontrakt med valgte leverandør er inngått, 
dette med hensyn til en reell klagemulighet for forbigåtte leverandører. En bør forsøke å etterkomme 
ønske om innsyn raskest mulig og overholde krav til offentlighet da åpenhet rundt prosessen skaper 
færre spørsmål omkring hele prosessen og bakgrunnen for valg av leverandør. Formålet med 
offentlighetsloven er å styrke rett til innsyn i forvaltningens dokumenter. Hovedregelen er derfor at 
dokumentene er offentlige og alle kan kreve innsyn i disse. Begrunnelse for innsynsretten sikrer to 
formål: 

1) Bidra til at den enkelte gis innsyn i prosessen og de beslutningene som er tatt, mulighet for å 
etterprøve gjennomføringen av anskaffelsesprosessen og eventuelt komme med innvendinger. 

2) At allmennheten skal ha tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. 
Enhetspriser, forretningshemmeligheter m.m. er opplysninger som er unntatt fra 
innsynsretten 

Det følger likevel av FOA og offentlighetslova at anbudsprotokoll og tilbud i en anbudskonkurranse 
er offentlig dokumentasjon først etter at leverandør er valgt. Dette vil si at når en tildelingsbeslutning 
er foretatt, foreligger det en rett til innsyn. 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2019/292 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 02.01.2020 

 

 

Saksframlegg 

Valg av eldreråd og råd for funksjonshemmede for perioden 2019-2023 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 8/20 27.02.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Som valgnemndas forslag. 

Kort sammendrag 
En valgnemnd bestående av 5 gruppeledere/1. kandidater fra hvert parti oppnevnt av 
kommunestyre 10.10.19 har utarbeidet et forslag til oppnevning av øvrige styrer, nemnder og 
råd. Valgnemnda har bestått av: 
Marit Alvig Espenes (AP), Kjell-Sverre Myrvoll (SP) vara Kine Mari Bertheussen, Roger 
Tronstad (FrP), Rakel Jensen (H) og Kjell J. Lillegård (uavhengig). 
 

Saksutredning 
 
Valgnemndas forslag til vedtak: 
Foreslåtte personer er forespurt av valgnemnda og har samtykket. 
 
Vedtak i kommunestyret – 07.11.2019: 
«Pkt. 4  

 Forslag fast, nye navn: Odd Johan Bolle og Anne Larsen 
 Forslag vara, nye navn: Karen Østrem (for Kristine Fossmo) 
 3 stk. vara velges i neste møte. 

 
Pkt. 5 

 Roger Tronstad, fast 
 Kine M. H. Bertheussen, vara 
 Rep. Fra organisasjon velges i neste møte etter innspill fra organisasjonen» 

 
Vedtak i kommunestyret – 18.12.2019: 
Odd Harald Kristoffersen velges som medlem til rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. Resterende velges i neste kommunestyremøte.  
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4. ELDRERÅD 
 
Eldrerådet har 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Valg og konstituering i h.h.t. lov 
om kommunale eldreråd §2. Det må velges 2 medlemmer av samme kjønn, gjelder også 
varamedlemmer. Flertallet skal være alderspensjonister i kommunen. Pensjonistforeninger har 
rett til å komme med forslag om medlemmer til eldrerådet. Følger valgperioden. Rådet velger 
selv leder og nestleder som skal velges blant medlemmene. 
 
Ny kommunelov §5-12 eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller 
annet medvirkningsorgan for ungdom: 
 
«Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 
  
Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.  
Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for kommunen eller 
fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom.  
 
Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom.» 
 
Forslag fra Dyrøy pensjonistforening: 
«Dyrøy Pensjonistforening har på møte 25. september spurt sine medlemmer om dem kunne 
være med i Eldrerådet. Det var ingen som sa seg villig til det. Kristine Fossmo og Kjærlaug 
Pedersen har sagt seg villig til å fortsette å være med i en ny periode. Alle medlemmene som er 
pr i dag i Eldrerådet er forespurt, også vara.» 
 
Medlemmer:         
1. Ove Gamst 
2. Kristine Fossmo 
3. Odd Johan Bolle 
4. Anne Larsen 
5. Kjærlaug Pedersen 
 
Vara: 
1. Solveig Holmen 
2. Karen Østrem 
3.  
4.  
5.       
 
Flere forslag foreligger ikke fra valgnemnda. 
 
5. RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 
 
K-styre 31.03.08 eget råd for funksjonshemmede opprettes. Felles råd med Sørreisa kommune. 
Vedtektene §2 oppnevning og sammensetning: 
 
Rådet skal bestå av fem faste representanter med personlige vararepresentanter. Kommunestyret 
i Dyrøy velger en representant med personlig vararepresentant, det samme gjør kommunestyret i 
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Sørreisa. Tre representanter velges av organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse. Det 
velges to representanter fra Sørreisa og en representant fra Dyrøy, hver med personlig vara. 
Rådet oppnevnes av kommunestyret for den kommunale valgperioden. Kommunestyret velger 
leder og nestleder. 
Leder velges av den kommunen som har sekretariatet i valgperioden. Denne perioden er det 
Dyrøy kommune. 
 
Ny kommunelov §5-12 eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller 
annet medvirkningsorgan for ungdom: 
 
«Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 
  
Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for kommunen eller 
fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom.  
 
Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom.» 
 
Ved oppnevning av representanter for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal 
organisasjonene ha forslagsrett. Henvendelse ang. forslag er sendt Odd Harald Kristoffersen, 
SAFO Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner og FFO Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjoner.  
 
Medlemmer fra Dyrøy: 
 
Roger Tronstad (fra kommunestyre) nestleder i rådet.  Dyrøy stiller leder 2019-2023 
Odd Harald Kristoffersen (fra organisasjon for funksjonshemmede) 
 
Personlige varamedlemmer: 
 
Kine Mari Hanssen Bertheussen (fra kommunestyre) 
………………… (fra organisasjon for funksjonshemmede) 
 
Forslag fra forening ikke mottatt. 
 

Administrasjonens vurdering 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/584 

Saksbehandler: Kurt Terje Norkyn Klaussen 

Dato: 13.02.2020 

 

 

Saksframlegg 

Budsjettregulering 1 2020 investering 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 19/20 20.02.2020 
Kommunestyret 9/20 27.02.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Budsjettreguleringen 1 av investeringsbudsjettet vedtas som framlagt. 
 

Rådmannens innstilling: 

Budsjettreguleringen 1 av investeringsbudsjettet vedtas som framlagt. 
 
Behandling i Formannskapet – 20.02.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 20.02.2020  
 
Budsjettreguleringen 1 av investeringsbudsjettet vedtas som framlagt. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 

Da budsjettregulering for 2019 ble utarbeidet hadde man lagt som forutsetning at investering i ESX – 
server og brannmur ble gjennomført innen utgangen av 2019. Denne prosessen var da initiert, men ble 
ikke fullført innen utgangen av 2019. Årsaken til dette er at situasjonen på IT- avdelingen på det 
tidspunktet var ustabil. 
 
Administrasjonens vurdering 

Med denne bakgrunn er det påkrevd med en budsjettregulering av prosjektet allerede nå. Dette 
innebærer at lånemidler som ble tatt opp til prosjektet i 2019 tas i bruk i 2020. Dette innebærer at det 
ikke er behov for økt låneopptak i 2020. 

108



ESX- server og brannmur ble vedtatt med en låneramme på kr. 171 000, og fratrukket oppstarten i 2019 
på kr. 15 600 blir netto ramme for investering 2020 på kr. 155 400.  
 
 
 
Ansvar Investering i anleggsmidler 2020

123 ESX server + brannmur 155 400
Sum investering 155 400

Finasiering
Lån - Ubrukte lånemidler 155 400
Sum finansiering 155 400  
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/76 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 27.01.2020 

 

 

Saksframlegg 

Omstillingsplan revisjon 2020 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 3/20 04.02.2020 
Kommunestyret 10/20 27.02.2020 

 

 

 

 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 04.02.2020:  
 
 
 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 04.02.2020  
 
Revidert omstillingsplan vedtas. 
 
 
 

Daglig leders innstilling 

Revidert omstillingsplan vedtas. 
 

Kort sammendrag 

Revisjon av omstillingsplanen for 2020. Dette er første gang vi gjør endringer i omstillingsplanen etter 
oppstart. I forbindelse med andre halvdel av omstillingsperioden påregnes ny revisjon fra og med 2021. 

Saksutredning 

Omstillingsplanen er overordnede planverk for gjennomføring av omstillingsarbeidet. Visjonen for 
omstillingsarbeidet er «et attraktivt lokalsamfunn i vekst». Målsettingen er å bidra til å skape eller sikre 
25 arbeidsplasser i næringslivet innen utgangen av 2020 innen de fire valgte innsatsområdene. 
Omstillingsplanen danner det strategiske grunnlaget for arbeidet i omstillingsprogrammet. 
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Omstilllingsplanen revideres i forbindelse med planlegging av omstillingsarbeidet i 2020, ut fra 
anbefaling fra programstatusvurderinga. Omstillingsplanen (og handlingsplanen) skal til styremøtet 
4.feb og videre til kommunestyret 27.feb. 
 

Daglig leders vurdering 

I utkastet som ligger til behandling er det kuttet en del tekst som sto i den opprinnelige 
omstillingsplanen, i hovedsak beskrivelser som var mer knyttet til  oppstart av omstillingsprogrammet.  
 
Sammendrag: 

- Justering av hovedmål 
- Ikke endret arbeidsplassmål, eller fordeling av mål/ ressursfordeling på innsatsområder selv om 

det er skjevfordeling pr 2 programår. 
- Ikke endre delmålene. 
- Har justert en del på strategiene. Det er de viktigste endringene 
 

Fordeling av omstillingsmidlene på innsatsområder vil for 2020 gjøres i handlingsplanen. I forbindelse 
med Midtveisevalueringen ser vi for oss å kunne endre prioriteringer for andre halvdel av 
omstillingsperioden. 
 
Kommunikasjonsstrategien og forside kvalitetshåndbok vedlegges. Kommunikasjonsstrategien er ikke 
revidert etter oppstart. 
 
 
 
 
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
Styreleder daglig leder 
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1. Bakgrunn for omstillingsarbeidet 

 
1.4 Om planen 

Omstillingsplanen er et plangrunnlag som begrunner og prioriterer bruken av de 
ekstraordinære midler som kanaliseres gjennom omstillingsstatusen.  
 
Omstillingsperioden vil vare i tre år fra 1. januar 2018 til 31. desember 2020. Etter denne 
treårs-perioden vil Troms fylkeskommune gjøre en evaluering av om omstillingsarbeidet skal 
forlenges i tre nye år, til utgangen av 2023. 
 
Omstillingsplanen beskriver målene for omstillingsarbeidet og de prioriterte innsatsområder. 
Innsatsområdene gir uttrykk for satsingsområder eller veivalg for å nå målsettingene.  I 
Omstillingsplanen revideres med bakgrunn i anbefaling fra årets Programstatusvurdering, 
begrunnet med utvikling/ resultatoppnåelse i de ulike innsatsområdene.  
 
Styringsgruppa skal vedta forslaget til omstillingsplan og sende denne til kommunen for 
endelig behandling og vedtak.  
 
Planlagt behandling i styringsgruppa:  4. februar 2020.  
Planlagt behandling i kommunestyret: 27. februar 2020. 
 
Det skal utarbeides årlige handlingsplaner, som også skal vedtas av kommunestyret. 
 

1.5 Avgrensninger (ok) 

Forvaltning av og bruk omstillingsmidlene reguleres av Forskrift for distrikts- og 
regionalpolitiske virkemidler forvaltet av fylkeskommunene, sist endret fra 1.1.17, med 
tilhørende retningslinjer. Forskriften regulerer forvaltning og bruken av de distrikts- og 
regionalpolitiske virkemidlene over kap. 550 Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i 
distriktene og kap. 553 Omstillingsdyktige regioner. Omstillingsarbeid ligger under kap. 553 
post 65 Omstillingsprogram ved akutte endringer i arbeidsmarkedet. 
 
I følge retningslinjene vil det bety at tilskudd ikke kan dekke: 

 Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner 
 Direkte eller indirekte investeringer I virksomheters egenkapital 
 Drift eller investeringer i statlige, fylkeskommunale eller kommunale lovpålagte 

oppgaver 
 
Omstillingsmidlene skal i hovedsak brukes til forstudier og forprosjekter, unntaksvis 
hovedprosjekter. Tilskuddet skal ha utløsende effekt. 
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Prosjekter innenfor tradisjonell jord- og skogbruksdrift som kan tildeles støtte av det 
ordinære virkemiddelapparatet med midler fra jordbruksavtalen kan normalt ikke tildeles 
omstillingsmidler.  
 
Omstillingsarbeidet er et ekstraordinært næringsutviklingsarbeid, og de forventede 
resultater av prosjekter og tiltak som støttes av omstillingsmidlene skal materialiseres i form 
av arbeidsplasser. Det betyr igjen at prosjekter med annen målsetting enn arbeidsplasser 
bare unntaksvis kan prioriteres. Eksempel på slike unntak kan være kompetanse-
utviklingstiltak eller tiltak med effekter innen utvikling av etablererkultur som nevnt i 
innsatsområdenes strategier. 
 
Omstillingsstyret har vedtatt retningslinjer for bruk av omstillingsmidlene. 
(Vedtatt i Omstillingsstyret, 11.4.18. Revidert 3.12.18) 
 
Omstillingsmidlene tilbys som: 

- Forstudier inntil kr. 50.000 / 50% av godkjent kostnadsoverslag 
- Forprosjekter inntil kr. 200.000/ 50% av godkjent kostnadsoverslag 
- Kompetanseheving: 75% av godkjent kostnadsoverslag 
- Etableringsstøtte inntil kr. 100.000/ 30% av godkjent kostnadsoverslag 

 
I hovedsak består revisjonen i endring/ justering av strategiene for de ulike 
innsatsområdene.  Det forventes at midtveisevalueringa vil fordre en større revisjon av 
omstillingsplanen i.  Derfor anses det ikke som nødvendig å revidere delmål for hvert 
innsatsområde. 
 
Når det gjelder fordeling av ressursinnsats og konkrete tiltak for hvert innsatsområde for 
siste programår før midtveisevalueringa, så henviser vi til handlingsplan for 2020. 
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2. Visjon og målsetting for omstillingsarbeidet 

Dyrøy kommune skal tilrettelegge for vekst i eksisterende næringsliv og etablering av en 
bredere næringsstruktur. Når omstillingsperioden er over skal kommunen være styrket som 
forvalter, tilrettelegger og tjenesteyter til næringslivet og næringslivet skal være mer 
lønnsomt og utviklingsorientert. 
         

2.1 Visjon for omstillingsarbeidet 

Omstillingsplanen ivaretar den helhetlige tenkningen som trengs for visjonen: 
Et attraktivt lokalsamfunn i vekst       

    

2.2 Resultatmål 

Bidra til å utvikle og sikre 25 arbeidsplasser i Dyrøy i løpet av 3 år. En arbeidsplass skal 
forstås som ett årsverk. I tillegg skal omstillingsarbeidet bidra til økt robusthet i næringslivet 
og en mer næringsvennlig kommune. 
 
Målsettingen for hele seksårsperioden, dersom omstillingsarbeidet forlenges etter 3 år, er 
50 arbeidsplasser.  
 
Siden omstillingsprogrammet skal midtveisevalueres etter 2020 ønsker ikke styret å endre 
innsatsområdene eller fordeling/ periodisering av arbeidsplassmålsettingene nå.  Etter 
midtveisevalueringen tas sikte på en mer omfattende revisjon av omstillingsplanen. 
 
Periodisert og fordelt på innsatsområder vil målet se slik ut: 
 

Prioriterte innsatsområder/år: 2018 2019 2020 Sum 

Sjømatnæring og leverandørindustri rettet mot 
sjømatnæring  

3 3 3 9 

Opplevelsesnæring – reiselivsutvikling basert på natur, 
kultur og mat  

1 2 3 6 

Eksisterende næringsliv – videre utvikling og knoppskytinger 4 3 3 10 

Attraktivitet* - - - - 

Sum arbeidsplasser pr år og totalt 8 8 9 25 

* Attraktivitet – innsatsområdet vil ikke ha arbeidsplasser som målsetting, men skal understøtte de 
tre andre innsatsområdene. 
 
Arbeidsplassene skal måles via innrapportering fra enkeltprosjekter ved hjelp av 
prosjektlederrapporten og dialog med prosjekteier. Prosjektlederrapporten er en del av 
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prosjektleders sluttrapport til leder for omstillingsarbeidet. Det er altså de arbeidsplasser 
omstillingsarbeidet bidrar til å sikre og skape, gjennom å støtte enkeltprosjekter, som skal 
regnes med.  
 
Innenfor hvert enkelt innsatsområde er det beskrevet delmål. 
 
 

2.3 Effektmål 

Den direkte effekten av omstillingsarbeidet vil være realiseringen av hovedmålet på 25 (50) 
nye arbeidsplasser. 
 
I forlengelsen av omstillingsperioden skal kommunen oppleve økt nærings- og 
besøksattraktivitet som en direkte følge av omstillingsarbeidet. Dette skal bidra til økt 
bostedsattraktivitet.  
 
Næringslivet skal være mer utviklingsorientert og kommunen skal være næringsvennlig.  
 
For å etablere et bredere sett med indikatorer for å følge denne utviklingen rapporteres på 
følgende årlige måleindikatorer: 

 Befolkningsutvikling og demografisk sammensetting 
 Nyetableringer - etableringsfrekvens 
 Sysselsettingsutvikling i form av arbeidsplassvekst 
 Resultat i Kommune NM 
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3. Innsatsområder 
 
Planlagte enkelttiltak/prosjekter for hvert innsatsområde beskrives i årlige handlingsplaner.  
 
Under hvert enkelt innsatsområde er det angitt strategier, benevnt med bokstav (A til O) og 
navn. Disse finnes også igjen under de enkelte innsatsområder i Handlingsplanen.  
 
Omstillingsprogrammet vil gjennomgående og innenfor alle innsatsområder, arbeide for å 
utvikle møteplasser, stimulere til økt samarbeid, kompetanseheving, rekruttering og være 
diskusjonspartner og pådriver for næringslivet i Dyrøy.  
 
Et vellykket omstillingsarbeid må være fundert på strategisk, langsiktig tenking. Samtidig vet 
en at mange forutsetninger for næringsutvikling kan endre seg dramatisk bare på få år. Det 
er derfor viktig at omstillingsarbeidet er fleksibelt, tar tak i muligheter man i dag ikke ser og 
fatter nødvendige beslutninger underveis, samtidig som man har et langsiktig fokus. 

 
3.1 Sjømatnæring 
Sjømatnæring og tilknyttet leverandørindustri representerer et betydelig utviklingspotensial 
i Dyrøy. Næringa opplever betydelig vekst, styrket av globale megatrender, og regionen har 
store ambisjoner knyttet til å ta del i denne veksten.  
 
I de to første årene av omstillingsperioden er det ikke etablert/ sikret arbeidsplasser i 
innsatsområdet. Forprosjektarbeid knyttet til Espenes Industriområde har imidlertid 
avdekket klare muligheter for knoppskytinger/ etableringer med betydelig 
sysselsettingspotensiale.  Vår lange kystlinje kombinert med mulig strategisk beliggenhet og 
veksten i sjømatregion Senja tilsier å opprettholde og øke satsingen i dette innsatsområdet.  
 
Sjømatnæring; både primærnæringene og tilknyttet leverandørnæring har et stort 
potensiale. Vi må ha et langsiktig perspektiv og ha fokus på akkvisisjonsarbeid og 
tilrettelegging/ utvikling av industriområder og infrastruktur. 
 
3.1.1 Målsetting 

Minimum 9 nye arbeidsplasser i sjømatnæring i Dyrøy innen 2020.  
Periodisert vil målet se slik ut: 

 2018 2019 2020 Sum 

Sjømatnæring 3 3 3 9 

 

Delmål 

 1 til 2 nye bedrifter i omstillingsperioden 
 Minst 4 bedriftsutviklingsprosjekter i omstillingsperioden 
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 Minst 2 prosjekter knyttet til tilrettelegging og styrking av infrastruktur gjennomført i 
omstillingsperioden. 

 

3.1.2 Strategi 

A. Akkvisisjon: Proaktivt arbeid mot sjømatnæring og tilgrensende næringer for å avdekke 
utviklingspotensial og mulige knoppskytinger samt identifisere utviklingsprosjekter og 
arbeide for å tiltrekke seg aktivitet. 

B. Bedriftsrettede tiltak. Støtte ulike bedriftsrettede tiltak med utgangspunkt i ideer fra 
bedriftene. 

C. Tilrettelegging/ infrastruktur.  Aktivt jobbe for å bedre de utfordringer for vekst 
havbruksnæring selv peker på – attraktive sjøarealer, lokaliteter og næringsarealer på 
land 

D. Kompetanse. Bistå havbruksnæring i å avdekke behov og etterspørre kunnskap og 
kompetansehevende tiltak samt initiere og gjennomføre ulike tiltak i samarbeid med 
relevante FoU-miljø. 

 

 

3.2 Opplevelsesnæringen  

Innsatsområdet omfatter reiselivsutvikling basert på natur, kultur og mat, og med fokus på 
utvikling av opplevelser. 
 
Dyrøy er en del av reisemålet som defineres som Senjaregionen.  Dyrøy kommune har fra 
2017 vært medlem av destinasjonsutviklingsselskapet Visit Senja Region SA. Senjaregionen 
har de siste 5-8 årene hatt en betydelig vekst i reiselivet. Det foregår et utstrakt 
utviklingsarbeid i regi av Visit Senja Region som våre bedrifter deltar i, bl.a i forhold til 
utvikling av aktivitet/ trafikk i lavsesesongene.  
 
Innsatsområdet kjennetegnes av til dels betydelige investeringer og gradvis utbygging med 
mye egeninnsats (overnattingsbedriftene), arbeidskrevende virksomhet, sesongsvingninger 
og lav lønnsomhet.  Innsatsområdet genererer ringvirkninger til handels- og 
servicenæringene.  
 
Det er stor utviklingsaktivitet i dette innsatsområdet, det investeres i økt kapasitet, nye 
produkter/ opplevelser, bedriftene samarbeider mer og det jobbes sammen med Visit Senja 
Region med posisjonering mot internasjonale turoperatører i lavsesongene.  
 
Etter to år er det beskjedent antall nye arbeidsplasser i opplevelsesnæringene.  
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3.2.1 Målsetting 

Minimum 6 nye arbeidsplasser i opplevelsesnæringen i Dyrøy innen 2020. Periodisert vil 
målet se slik ut: 

 2018 2019 2020 Sum 

Opplevelsesnæring 1 2 3 6 

 

Delmål 

 1 til 2 nye bedrifter i omstillingsperioden 
 Minst 4 bedriftsutviklingsprosjekter bedrifter i omstillingsperioden, hvorav minst 2 er 

samarbeidsprosjekt hvor regionale aktører er involvert 
 Minst 2 prosjekter på kompetanse og samarbeid gjennomført i omstillingsperioden 

 
 
3.2.2 Strategi 

E. Reisemålsutvikling- Dyrøy i Senjaregionen. Aktivt bidra til å utvikle Dyrøy som et 
bærekraftig reisemål gjennom tiltak/ prosjekter som bedrer reisemålets tilgjengelighet 
og næringas markedsadgang, styrker fellesgoder og øker kapasiteten på reisemålet.  
 

F. Styrke vårt samlede opplevelsestilbud. Bedriftsrettede tiltak knyttet til utvikling av nye 
og videreutvikling av eksisterende opplevelsesprodukter basert på natur, kultur og mat. 

 

G. Bidra til kompetanseutvikling og samarbeid.  Bedriftsrettede tiltak og samarbeidstiltak 
mellom bedriftene. Stimulere til og delta i samarbeid med reiselivets fellesorganer, 
kunnskapsmiljøer og andre, som bidrar til økt samarbeid og styrket kompetanse i 
opplevelsesnæringene.   
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3.3 Eksisterende næringsliv 

Det er viktig å skape positiv utvikling i de bedriftene som allerede finnes i kommunen. Det er 
enklere å skape økt sysselsetting og vekst med utgangspunkt i det etablerte næringslivet enn 
å bygge opp nye bedrifter.  Innsatsområdet kan også dekke bistand til gründere og 
etablerere som vil starte egen virksomhet, uavhengig av bransje. 
 
Erfaringene fra de første årene har vist størst aktivitet innen dette innsatsområdet, og her 
har tilfanget av arbeidsplasser vært størst.  
 
3.3.1 Målsettinger 

Minimum 10 nye arbeidsplasser i eksisterende næringsliv i Dyrøy innen 2020. Periodisert vil 
målet se slik ut: 

 2018 2019 2020 Sum 

Eksisterende næringsliv 4 3 3 10 

 

Delmål: 

 1 til 2 nye bedrifter i omstillingsperioden 
 Minst 4 bedriftsutviklingsprosjekter i omstillingsperioden 
 Minst 2 prosjekter på kompetanse og samarbeid gjennomført i omstillingsperioden 

 
3.3.2 Strategi 

H. Proaktivt arbeid. Proaktivt arbeid mot eksisterende næringsliv for å avdekke 
utviklingspotensial og mulige knoppskytinger samt identifisere utviklingsprosjekter 

I. Bedriftsrettede tiltak. Støtte ulike bedriftsrettede tiltak med utgangspunkt i ideer fra 
bedriftene, og potensielle grundere/ nyetablerere – uavhengig av bransje. 

J. Nettverk og klynger. Samhandlingsarenaer for lokalt næringsliv og utnytte styrken som 
ligger i å ha tilgang på relevant nettverk med eksterne nærings- og kompetansemiljøer. 

K. Kompetanse. Bistå eksisterende næringsliv med å avdekke behov og etterspørre 
kunnskap og kompetansehevende tiltak samt initiere og gjennomføre ulike tiltak i 
samarbeid med relevante kunnskapsmiljøer, inkludert FOU-miljøer. 

L. Tilrettelegge for styrket infrastruktur/ næringsarealer. Tilrettelegge for utvikling av 
attraktive næringsarealer og lokaler for næringslivet, hovedsakelig på industriområdene 
og i sentrumsområdet. 
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3.4 Attraktivitet 

Begrepet attraktivitet omfatter både bostedsattraktivitet og næringsattraktivitet.  
 
Innsatsområdet favner sentrumsutvikling, som handler om både attraktivitet som bosted og 
attraktivitet for næringsaktivitet. Et - slik det oppleves og kommuniseres i dag – lite attraktivt 
sentrum i Dyrøy, er et hinder for utvikling av ny og videreutvikling av eksisterende 
næringsaktivitet og det fremmer ikke bostedsattraktivitet. I tillegg favner innsatsområdet å 
tilrettelegge for en sterk innovasjons- og entreprenørskapskultur i Dyrøy, utvikling av 
kommuneorganisasjonen til å bli mer næringsvennlig og markedsføring av kommunen som 
bosteds- og næringskommune.  
 
Innsatsområdet vil ikke ha arbeidsplasser som målsetting. Innsatsområdet vil i hovedsak 
være et kommunalt ansvar. Omstillingsorganisasjonens rolle vil være knyttet til å øke 
kunnskapsgrunnlag, påpeke behov og initiere prosesser overfor kommunen. Innsatsområdet 
er svært viktig for å skape en varig endringskultur og positiv utvikling i Dyrøy. 
 

3.4.1 Mål 

Dyrøy skal være en attraktiv og relevant kommune for: 
 næringslivet å etablere, drive og utvikle bedrift i 
 innbyggerne å bo i 
 gjester å besøke 
 

Delmål 

 Minst 4 gjennomførte tiltak/prosjekter i omstillingsperioden som bidrar til å øke 
attraktiviteten i sentrum i Dyrøy med tanke på bedriftsetableringer 

 Initiere og sette i gang prosjekt Næringsvennlig kommune, gjennomført i løpet av 
2018  

 
3.4.2 Strategi   

M. Steds og sentrumsutvikling. Bidra til å sette i gang og drive prosesser som utvikler 
sentrumsområdet som attraktiv næringsarena og som møtested for kommunens 
innbyggere og besøkende 

N. Rekruttering og ungdomssatsing. Motivere til entreprenørskap og innovasjon gjennom 
hele oppvekstløpet. Bidra til økt rekruttering og utvikling av næringslivet som attraktive 
arbeidsgivere. 

O. Næringsvennlig kommune. Utvikle kommuneorganisasjonen til å bli mer næringsvennlig 
og markedsføre Dyrøy som en kommune som er attraktiv å drive næring i, attraktiv å 
arbeide i og attraktiv å bo i. 

P. Bolyst og boligmarked. Bidra til å sette i gang og følge opp prosesser som møter 
utfordringene i boligmarkedet, som utgjør en erkjent flaskehals for økt bosetting og 
rekruttering til næringslivet. 
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4. Organisering av omstillingsarbeidet 
Omstillingsarbeidet er fra 1.1.2020 organisert i et kommunalt foretak, VOX Dyrøy KF. 
 
4.1 Forutsetninger for valgt organisering 
 
Følgende generelle faktorer ble vektlagt i dette arbeidet: 

• Behovet for å skape engasjement og involvering 
• Behovet for at aktørene må ta ansvar for utviklingen 
• Bevissthet omkring betydningen av roller og ansvar 

 
Dyrøy kommune har lagt følgende forutsetninger inn i arbeidet med organisering: 

 Omstillingsstyret skal oppnevnes av kommunestyret i Dyrøy kommune 
 Kommunen skal oppnevne leder av omstillingsstyret 
 Omstillingsstyret skal ha tung næringslivsrepresentasjon – gjerne flertall 
 Dyrøy kommune ansetter programleder 
 Det er ønskelig med enkel og ressurseffektiv organisering 
 Det er ønskelig å utvikle og bygge kompetanse lokalt 
 En vil involvere, bygge på og forsterke eksisterende utviklingsressurser  

og –miljøer dersom det er mulig 
 Det legges opp til en organisering som ivaretar behovet for tett samarbeid mellom 

kommunens politiske og administrative ledelse og omstillingsorganisasjonen. 
 
VOX Dyrøy KF er lokalisert i Nordavindshagen. Daglig leder leder programarbeidet. Det er et 
eget omstillingsstyre som ledes av ordfører. Styret består av 3 næringsaktører og 2 
politikere, med Troms og Finnmark fylkeskommune, Innovasjon Norge og administrasjon v/ 
rådmann og tiltakskonsulent som observatører. Daglig leder er underlagt kommunens 
administrative systemer for saksbehandling, arkiv og økonomiadministrasjon. 
VOX Dyrøy har utviklet et kvalitetssystem for saksbehandling, oppfølging og  og 
porteføljestyring. 
 
 
 
4.2 Vedtekter (jfr vedtak i Dyrøy kommunestyre 18.12.19) 
 
§1 Om foretaket 
Foretakets navn er VOX Dyrøy KF, et kommunalt foretak registrert av Dyrøy kommune. 
Foretaket er opprettet i henhold til vedtak i Dyrøy kommunestyre i sak 58/19 og i tråd med 
kommuneloven kapittel 11.  Foretaket har sitt forretningskontor og –adresse i Brøstadbotn i 
Dyrøy kommune. 
 
§2 Foretakets formål 
VOX Dyrøy KF skal drive ekstraordinært næringsutviklingsarbeid i Dyrøy kommune som 
kommunens omstilllingsorganisasjon i perioden Dyrøy kommune har formell status som 
omstillingskommune. Foretaket forvalter tilskuddsmidler til omstillingsarbeid. 
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§3 Styrets sammensetning 
Dyrøy kommunestyre oppnevner styret og styrets leder.  
Styret består av 5 personer, herav 2 politikere og 3 personer fra lokalt og regionalt næringsliv. 
Det velges fire vararepresentanter; to politikere og to fra næringslivet. Styret kan ha 
observatører. 
Styremedlemmer velges for omstillingsperioden. 
 
§4  Styrets myndighet og ansvar 
Foretaket ledes av styret. Styret har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder 
foretaket og dets virksomhet, herunder arbeidsgiverfunksjonen. 
Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, 
forskrifter, formål og vedtekter. 
Styret skal til enhver tid forholde seg til gjeldende planer og strategier for virksomheten. 
Styret ansetter daglig leder og fastsetter daglig leders lønn. 
 
§5 Daglig leder 
Foretaket skal ha en daglig leder. 
Daglig leder utøver sin funksjon i samsvar med bestemmelsene i kommunelovens §§71 og 73. 
Daglig leder har tale og forslagsrett i styret. 
 
§6 Økonomistyring og rapportering 
Foretaket skal følge planleggings- og rapporteringssystemet som gjelder 
omstillingskommuner.  Foretaket skal avlegge årsrapport til Dyrøy kommunestyre. 
 
§7 Oppløsning av foretaket 
En eventuell oppløsning av foretaket må vedtas av Dyrøy kommunestyre. Forpliktelser og 
verdier vil da fortsatt tilhøre Dyrøy kommune. 
 
 

4.3 Styresammensetning 
 
Styret pr 1.1.2020, etter valg i kommunestyret 18.12.2019: 
Styremedlem:  Marit Alvig Espenes, ordfører 
Medlem:  Kjell Sverre Myrvoll, politisk valgt 
Medlem:  Tom Robin Edvardsen, næringsaktør 
Medlem:  Tone Pettersen, næringsaktør 
Medlem:  Kenneth Karlsen, næringsaktør 
Observatør:  Kristian Figenschou, Troms Fylkeskommune 
Observatør:  Trond Erik Dekko Andersen, Innovasjon Norge 
 
Daglig leder:  Stig Stokkland 
 

4.4 Arbeidsgruppe 
Uformell arbeidsgruppe som møtes ukentlig for samordning med kommunalt tiltaksarbeid 
og oppfølging av felles aktiviteter. 
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 Daglig leder 
 Ordfører 
 Rådmann 
 Tiltakskonsulent 

 
 

4.5 Samarbeidspartnere 
 
Nordavind Utvikling AS 
VOX har hatt en avtale med Nordavind Utvikling KF. Fra 2020 er de omdannet til 
aksjeselskap. Dyrøy kommune har lyst ut en konkurranse om rammeavtale for ulike 
konsulenttjenester, der avtalen med VOX vil inngå.  
 
 
Midt-Troms Næringshage AS  
Dyrøy kommune har en utviklingsavtale med Midt-Troms Næringshage as, tilsvarende 
avtalen som næringshagen har med kommunene i regionen.  Avtalen gir bedrifter/ 
etablerere i Dyrøy tilgang på kostnadsfrie førstemøter og gunstig bedriftsrådgivning gjennom 
det SIVA-finansierte næringshageprogrammet, i tillegg til en del øvrige aktiviteter/ tjenester 
som gagner vårt næringsliv. 
 
Avtalen behandles i formannskapet. VOX Dyrøy er lokal operatør for avtalen og finansierer 
den årlige kostnaden.  
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5. Ressursinnsats og finansiering 

5.1 Overordnet finansiering 
Finansieringsplanen bygger på Troms fylkeskommunes vedtak av 14. februar 2017, sak 
25/17. Fylkeskommunen vedtok da å finansiere omstillingsarbeidet i Dyrøy kommune (år 1) 
med inntil kr 3.000.000,-. Dette skal tilsvare en finansieringsandel på 75 %. Fylkeskommunen 
forutsetter at Dyrøy kommune stiller med resterende 25 % av finansieringen som egenandel 
tilsvarende inntil kr 1.000.000,-.  Dyrøy kommune vedtok finansiering av kommunens 
egenandel for 2017 den 20. juni 2017 (kommunestyret, sak 29/17). 
 
Det legges opp til at årlig ramme for de tre årene Dyrøy har fått omstillingsstatus ligger på kr 
4.000.000,- pr år, finansiert år for år av Dyrøy kommune og Troms fylkeskommune (Troms og 
Finnmark fylkeskommune fra 2020) 
 
Omstillingsprogrammet årlige budsjettrammer, finansieringsplan og totalbudsjett ser 
dermed slik ut: 

  

Finansiør Andel 2018 2019 2020 SUM 

Troms fylkeskommune 75 % *2 662 500 3 000 000 3 000 000 9 000 000 

Dyrøy kommune 25 % 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000 

SUM 100 % **3 662 500 4 000 000 4 000 000 12 000 000 

 

*Fylkeskommunes andel av finansiering for år 1 stor kr 3.000.000,- fratrukket fylkeskommunens budsjetterte 
kostnader på kr 337.500,- for strategi- og forankringsfasen i 2017, ihht brev av 27. februar fra fylkeskommunen 
til kommunen. Endelig regnskap for strategi- og forankringsfasen kan endre beløpet. 
 

5.2 Ressurser fordelt på innsatsområder 
 
Årlige rammer og totalbudsjett (opprinnelig): 
 

Innsatsområde 
2018 2019 2020 SUM 

andel av 
budsjett 

andel av mål 

1. Sjømatnæring 750 000  850 000  850 000  2 450 000 21 % 36 % 
2. Opplevelsesnæring 

500 000 600 000 600 000 1 700 000 15 % 24 % 
3. Eksisterende næringsliv 750 000 900 000 900 000 2 550 000 22 % 40 % 
4. Attraktivitet 662 500 650 000 650 000 1 962 500 17 % - 
Sum innsatsområder  2 662 500 3 000 000 3 000 000 8 662 500 - - 
      Prosjektarbeid* 800 000 800 000 800 000 2 400 000 20 % - 
      Administrasjon** 200 000 200 000 200 000 600 000 5 % - 
Sum prosjektarbeid og administrasjon*** 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000 - - 
 
SUM 3 662 500 4 000 000 4 000 000 11 662 500 100 % 100 % 
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*Prosjektrettet arbeid fra omstillingsorganisasjonen – initielt arbeid, prosjektutvikling og oppfølging av 
prosjekter.  
 
**Administrasjonskostnad anslått til 5 % av ramme. Dekker drift og ledelse av programorganisasjonen, 
styrearbeid, rapportering, husleie og andre driftskostnader. 
 

Programstatusvurderingen for 2019 peker på en skjevhet i måloppnåelse og fordeling av 

ressurser på innsatsområdene, og anbefaler revisjon av omstillingsplanen. Vi tar 

utgangspunkt i at dette gjøres i handlingsplan for 2020, og at det etter 

midtveisevalueringen bakes inn i omstillingsplan for andre halvdel av omstillingsperioden. 

 

Avsatte midler til prosjektarbeid og administrasjon forutsettes dekt opp innenfor ca. 1,2 
årsverk. Det betyr innleie av ekstern kompetanse (utover programleder) i størrelsesorden 
0,2 årsverk. 
 
Avsatte midler på det enkelte innsatsområde oppfattes som søkbare midler, i henhold til 
vedtatte retningslinjer for bruk av omstillingsmidlene. Prosjekteiernes egenfinansiering samt 
eventuell annen finansiering i prosjektene kommer i tillegg. Det er et uttalt mål av 
omstillingsmidlene skal bidra til å utløse andre midler. 
 
Bevilgningene til konkrete prosjekter bør forsøke å samhandle med de eksisterende 
virkemidlene som blant annet Innovasjon Norge disponerer. Dette betyr i praksis at 
bevilgningene i størst mulig grad bør gå til prosjekter og satsinger som ikke faller inn under 
virkemiddelapparatets ordinære tilskuddsordninger. For å forsterke programmets 
innsatsområder bør Innovasjon Norge tidlig involveres i de prosjekter som kan tenkes å 
kvalifisere for Innovasjon Norges virkemidler.  
 
Det legges til grunn at PLP skal brukes i alle prosjekter. PLP er en prosjektstyringsmetode og 
et begrepsapparat, utviklet av Innovasjon Norge. PLP opererer med faseinndelt 
prosjektgjennomføring, fast organisering og faste roller, tydelig beslutningsprosess og gode 
rutiner for oppfølging og kvalitetssikring. PLP legger vekt på personlig ansvar, forpliktende 
samarbeid og resultat. Se mer på www.regionalomstilling.no.  
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Vedlegg 

1. Kommunikasjonsstrategi 
2. Innholdsfortegnelse kvalitetsperm
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Vedlegg til Omstillingsplan for Dyrøy kommune 

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 

En god og målrettet informasjon og kommunikasjon er viktig for å sikre forankring av 

omstillingsorganisasjonens prioriteringer og arbeid. For at omstillingsarbeidet i Dyrøy skal lykkes er 

man avhengig av at alle interessenter agerer til det beste for omstillingsarbeidet. 

Kommunikasjonsarbeidet er kritisk for å oppnå dette og skal brukes som et strategisk virkemiddel for 

å oppnå målene man har satt seg.  

Omstillingsorganisasjonen skal generelt være åpen og offensiv i sitt kommunikasjonsarbeid.  

Visjon, hovedmål, innsatsområder og de viktigste tiltakene må være godt kjent og akseptert hos 

målgruppene. Det må være offentlig kjent på hvilke måter ressursene i omstillingsarbeidet brukes. 

Resultatene som blir oppnådd i arbeidet må kommuniseres fortløpende. Alle ønsker å bidra i en 

vellykket satsing, slik at å oppnå og kommunisere ut suksesser fortest mulig fremstår som helt 

sentralt for å oppnå nødvendig legitimitet i lokalmiljøet. 

Dyrøy kommune har også lagt vekt på kommunikasjonsarbeid og inkludering i analysefasen våren 

2017.  

Strategiske hovedgrep 

1. Alle som har interesse av eller som kan bidra i omstillingsprosessen skal til enhver tid være 

godt informert om omstillingsarbeidet.  

2. Omstillingsorganisasjonen og kommunen som eier skal legge stor vekt på å involvere 

befolkningen og næringslivet i kommunen i omstillingsarbeidet. 

3. Informasjonen fra omstillingsorganisasjonen skal brukes for å bygge Dyrøys omdømme og 

skape interesse for aktivitet og etablering i Dyrøy. 

4. Suksesshistorier skal kommuniseres aktivt – de som lykkes skal heies fram. 

Målgrupper  

Følgende målgrupper er definert: 

1. Befolkningen i Dyrøy kommune. 

2. Det etablerte næringslivet i kommunen. 

3. Potensielle gründere i og utenfor Dyrøy. 

4. Kommunens politiske og administrative ledelse. 

5. Troms fylkeskommune, Innovasjon Norge og Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. 

6. Eksterne næringsaktører og kompetansemiljø. 

Informasjons- og kommunikasjonskanaler 

Den viktigste informasjonskanalen skal være den direkte kontakten omstillingsorganisasjonen har 

med relevante aktører.  
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Omstillingsorganisasjonen vil vurdere å etablere egen informativ hjemmeside, og skal ha en aktiv 

bruk av sosiale media. I tillegg skal tradisjonelle media brukes aktivt.                                     

Målgrupper – potensielle/aktuelle tiltak 

For å nå målgruppe nr. 1 og 2 (befolkningen og næringslivet i kommunen): 

1. Ha nyhetssaker i lokalmedia minst en gang pr. måned i oppstartsåret. 

2. Identifisere og informere de viktigste opinionsdannerne i lokalmiljøet. 

3. I løpet av 2018 ha kommunisert i media minimum ett konkret bedriftsutviklingsprosjekt 

initiert med støtte fra omstillingsarbeidet. 

4. Aktiv deltakelse på arenaer der det lokale næringslivet møtes. 

5. Halvårlige dialogmøter med næringslivet i Dyrøy. 

6. En andel av alle styremøter skal avholdes hos en lokal bedrift, med tilhørende bedriftsbesøk. 

For å nå målgruppe nr. 3 (Potensielle gründere) 

1. Aktivt promotere Dyrøy som en gründerkommune. 

2. Trekke fram gründere som starter opp i Dyrøy i omstillingsperioden. 

3. Aktivt promotere tilbud for potensielle gründere i Dyrøy. 

4. Markedsføre Dyrøy som en attraktiv kommune for utenbygds-gründere å flytte bedriften sin 

til. 

For å nå målgruppe nr. 4 (kommunens politiske og administrative ledelse): 

1. Statusrapport til kommunestyret 2 ganger pr. år, hvorav den ene gangen er 

generalforsamling. 

2. Kvartalsvis informasjon i rådmannens strategiske ledergruppe. 

For å nå målgruppe nr. 5 (TFK, IN og KMD): 

1. Informasjon til fylkesrådet i Troms fylkeskommune en gang pr. år. 

2. Møte med INs kontaktperson 2 ganger pr. år. 

3. IN og TFK gis observatørstatus i styret for omstillingsselskapet. 

4. Årlige statusrapporter og revidert handlingsplan og budsjett sendes til TFK, IN og KMD. 

For å nå målgruppe nr. 6 (Eksterne næringsaktører og kompetansemiljø). 

1. Proaktiv, direkte informasjon til eksterne næringsaktører som kan tenkes å bidra til 

næringsutvikling/nyetableringer i Dyrøy. 

2. Markedsføre Dyrøy på relevante nettverksarenaer utenfor kommunen. 

3. Ha jevnlig kontakt med aktuelle kompetansemiljø. 

Informasjonsansvar 

Daglig leder i omstillingsorganisasjonen er ansvarlig for det daglige kommunikasjons- og 

informasjonsarbeidet, herunder også ansvarlig for å uttale seg om løpende aktiviteter som ikke er av 

overordnet karakter.  
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Styreleder i omstillingsorganisasjonen er den naturlige talsperson i overordnede, viktige saker som 

angår omstillingsarbeidet. 

Øvrige styremedlemmer og ansatte i omstillingsorganisasjonen kan uttale seg etter å ha konferert 

med styreleder eller daglig leder. 

Gjensidig kontakt og koordinering mellom omstillingsorganisasjonen og kommunen er særlig viktig. 

Ved vesentlige hendelser skal følgende varsles: 

 Styreleder  

 Daglig leder 

 Ordfører 

 Rådmann 

Omstillingsorganisasjonen skal ikke uttale seg i saker av politisk karakter. 

 

Vedtatt av kommunestyret 

 

 

Brøstadbotn, 12 10 17 

Sted/dato 

 

132



 

Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/22 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 27.01.2020 

 

 

Saksframlegg 

Handlingsplan VOX 2020 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 4/20 04.02.2020 
Kommunestyret 11/20 27.02.2020 

 

 

 

 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 04.02.2020:  
 
 
 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 04.02.2020  
 
Handlingsplan for 2020 vedtas. 
 
 
 

Daglig leders innstilling 

Handlingsplan for 2020 vedtas. 
 

Kort sammendrag 

Forslag til handlingsplan for omstillingsarbeidet for 2020. 
 

Saksutredning 

Omstillingsplanen er det overordnede planverk for gjennomføring av omstillingsarbeidet. 
Visjonen for omstillingsarbeidet er «et attraktivt lokalsamfunn i vekst». Målsettingen er å bidra 
til å skape eller sikre 25 arbeidsplasser i næringslivet innen utgangen av 2020 innen de fire 
valgte innsatsområdene.  
 
Det skal utarbeides årlige handlingsplaner som er en konkretisering av omstillingsplanens 
innsatsområder i strategier og mulige tiltak. 
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Vedlagt finnes forslag til handlingsplan for 2020, som skal behandles i omstillingsstyret og 
vedtas av kommunestyret i møte 27.februar. Handlingsplanen ligger også til grunn for søknad til 
Troms fylkeskommune om midler til gjennomføring i 2020. Handlingsplanen er utarbeidet av 
daglig leder på bakgrunn av programstatusvurderingen (22.nov) og styreseminaret (13.jan), og 
har vært til uformell høring i styret. 
 
 

Daglig leders vurdering 

Det er kuttet en del tekst som sto i den opprinnelige handlingsplanen, siden mye var rettet inn 
mot førstegangs bruk og det var en del gjentakelser av det som sto i omstillingsplanen. Har prøvd 
å gjøre handlingsplanen mer oversiktlig og enklere å styre etter. 
 
 
De viktigste endringene: 
 

 Årshjul for rapportering/ planlegging. Dette er jo ikke «utadrettet» virksomhet, men 
synes det er viktig å synliggjøre dette for egen del og utad siden det krever en god del 
kapasitet i perioder. 

 Egen tiltaksdel bakerst i tabellform, med strategier, delmål/tiltak og fordeling av 
arbeidsplassmål i hht strategi.  Tiltaksdelen er mer konkret enn tidligere, og består i grove 
trekk av videre oppfølging av tiltak/ prosjekter som er startet og noe nytt. 

 Foreløpig forslag til fordeling av tiltaksmidlene, ut fra tiltaksdelen og aktiviteten så langt. 
Det vil være en del ubrukte/tilbakeførte midler fra 2019 som kommer i tillegg, men den 
oversikten foreligger ikke. 

 
 
 
 
 
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
styreleder daglig leder 

134



 

 

Handlingsplan 2020 

VOX Dyrøy KF  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versjon: 1.3  -  4.februar 2020 

Vedtatt i styringsgruppa 4.februar 2020 

Vedtatt i kommunestyret: 27.februar 2020 
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1. Innledning 

 
1.1 Om handlingsplanen 

Handlingsplanen er en konkretisering av omstillingsplanens innsatsområder i strategier og 
mulige tiltak.  Handlingsplanen behandles i styringsgruppa 4. februar og vedtas i 
kommunestyret 27.februar. Handlingsplanen gjøres tilgjengelig for allmennheten. Fra 2020 
organiseres omstillingsarbeidet i et kommunalt foretak. Dette er kun en administrativ 
endring og vil ikke få konsekvenser for utførelsen. Forutsatt videreføring vil vi i slutten av 
året være halvveis i omstillingsperioden, og det skal gjøres en «midtveisevaluering». 
 
Omstillingsplanen er revidert i 2020. I hovedsak er det gjort noen justeringer av strategiene. 
Endringene er hensyntatt i handlingsplanen.  Vi har også valgt å lage en egen tiltaksdel i 
tabellform som er mer konkret enn tidligere. Tiltaksdelen omfatter prosjekter/ tiltak i VOX-
regi og ulike næringsrettede prosjekter/ satsinger som eies av kommunen, der VOX Dyrøy 
har et oppfølgingsansvar.  
 
 

1.2 Forutsetninger 
Med en etterhvert stor portefølje av igangsatte tiltak/ prosjekter er det viktig å ha fokus på 
gjennomføringsevne, prioritering og tilgang på prosjektlederressurser.  
 
Det er svært ulike forutsetninger i innsatsområdene. Sjømatnæringa feks må ha et langsiktig 
fokus med vekt på innsalg mot eksterne aktører og tilrettelegging, mens det i 
opplevelsesnæringene og eksisterende næringsliv er god aktivitet. Dette gjenspeiles i 
strategier/ tiltak. 
 
Knapphet på egnede boliger, rekruttering av arbeidskraft til bedrifter i vekst, og behovet for 
å utvikle sentrumsområdet er utfordringer som har økt fokus framover, og som framkommer 
i tiltaksdelen i innsatsområde «Attraktivitet».   
 
Kommunen står foran rullering av samfunnsplanen. Planperioden 2020-2023 samsvarer med 
resterende omstillingsperiode (forutsatt videreføring). Det ligger derfor tilrette for god 
samordning mellom omstillingsarbeidet og planarbeidet, slik at vi kan få maksimal effekt av 
begge. 
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1.3 Samarbeidspartnere 
 
For 2018 og 2019 har det vært en avtale med Nordavind Utvikling KF. Leveransene i denne 
avtalen går nå inn i en kommunal rammeavtale på en del konsulenttjenester som utlyses 
primo 2020. Litt avhenging av hvem som blir operatør vil det være snakk om leveranser til 
VOX innen: 

1. Understøtte kommunikasjon og administrativt arbeid 
2. Fasilitering som inngår i leveranser i regi av VOX 
3. Prosjektledertjenester på prosjekter og satsinger i VOX egen regi. 

 
VOX Dyrøy/ Dyrøy kommune har en «utviklingsavtale» med Midt-Troms Næringshage for 
styrking av det bedriftsrettede arbeidet. I hovedsak går avtalen ut på  

- Kostnadsfritt første veiledningsmøte i Dyrøy for etablerere& bedrifter 
- Tilgang på det SIVA-finansierte «Næringshageprogrammet», som er et virkemiddel 

for bedriftsrådgivning. 
- Tilgang på næringshagens nettverk, tilbud om kurs, informasjonsmøter etc. 

 
I tillegg er næringshagen en regional tilbyder av prosjektlederressurser som inviteres til 
å gi tilbud på en del forstudier& forprosjekter i regi av VOX/ kommunen, i tillegg til 
andre aktuelle miljøer. 
 

2 Årshjulet 2020 – planlegging/ rapportering 
 
Følgende er faste aktiviteter knyttet til rapportering/ planlegging i omstillingsprogrammet. 
 
27. Februar:  Omstillingsplan/ handlingsplan vedtas i kommunestyret 
27.februar:  Årsrapport kommunestyret 
1. februar:  Frist rapportering Troms fylkeskommune 
15. februar:  Frist søknad omstillingsmidler Troms fylkeskommune 
13. november: Programstatusvurdering 
27. november: Styreseminar 
15. Desember: Rapportering Innovasjon Norge – arbeidsplasser/måloppnåelse 
 
Styremøtene:  Løpende rapportering portefølje/ økonomi. 
Midtveisevaluering: Andre halvår. 
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3 Målsettinger 

3.1 Hovedmål for omstillingsarbeidet 

Bidra til å sikre, skape og utvikle 25 arbeidsplasser, definert som årsverk, i Dyrøy i løpet av 3 
år. I tillegg skal omstillingsarbeidet bidra til økt robusthet i næringslivet og en mer 
næringsvennlig kommune Målsettingen for hele seksårsperioden, dersom 
omstillingsarbeidet forlenges etter 3 år, er 50 arbeidsplasser. 
 

Prioriterte innsatsområder/år 2018 2019 2020 Sum 

Sjømatnæring og leverandørindustri rettet mot 
sjømatnæring  

3 3 3 9 

Opplevelsesnæring – reiselivsutvikling basert på 
natur, kultur og mat  

1 2 3 6 

Eksisterende næringsliv – videre utvikling og 

knoppskytinger 

4 3 3 10 

     

Attraktivitet* - - - - 

Sum arbeidsplasser pr år og totalt 8 8 9 25 

 
 
For 2020 er målet 9 nye arbeidsplasser, dokumentert via innrapportering av prosjektleder-
rapporter fra enkeltprosjekter og intervju/ dialog med prosjekteierne  
 
For å se på hvordan Dyrøy utvikler seg legges det opp til å følge utviklingen innen utvalgte, 
målbare områder: 

 Befolkningsutvikling og demografisk sammensetting 
 Nyetableringer - etableringsfrekvens 
 Sysselsettingsutvikling i form av arbeidsplassvekst 
 Resultat i Kommune-NM 

 
Disse effektmålene skal måles årlig ved å innhente  data fra SSB med hensyn på 
befolkningsutvikling, demografi og økonomisk utvikling i lokale  bedrifter. I tillegg skal årlige 
data fra og Kommune NM vektlegges.  Dette bakes inn i rapportene til kommunestyret, 
Troms fylkeskommune og Innovasjon Norge. 
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4. Budsjett og finansiering 

4.1 Finansiering 2020 
 
Finansieringsplanen tar utgangspunkt i Omstillingsplanen 2018-2020 med de forutsetninger 
totalbudsjettet er fundert på.  

Finansiør Andel i % 2019 

Troms fylkeskommune 75 % 3 000 000 

Dyrøy kommune 25 % 1 000 000 

Overførte midler 2019   

SUM 100 % 4 000 000 

 
Innovasjon Norge bidrar i tillegg med medfinansiering på en del prosjekter som ligger i deres 
«verktøykasse» på regionalomstilling.no, eks. SMB Utvikling, styreseminaret etc. Det budsjetteres ikke 
med her. 
 

4.2 Budsjett 2020 
 

Innsatsområde Avsatt 

ramme til 

prosjekter 

Timer avsatt 

til prosjekt-

arbeid 

Kostnad Sum 

4 Sjømatnæring 500 000 400 200 000 1 100 000 

5 Opplevelsesnæring 900 000 400 200 000 900 000 

6 Eksisterende næringsliv 1100 000 400 200 000 1 100 000 

7 Attraktivitet 500 000 400 200 000 700 000 

Sum innsatsområder 3 000 000 - - - 

Prosjektarbeid1) - 1600 800 000 - 

Administrasjon2) - - - 200 000 

Sum prosjektarbeid og administrasjon    1 000 000 

 

Sum – innsatsområder, prosjektarbeid 
og administrasjon 

- 
 

- 
 

 

4 000 000 

 

1) Prosjektarbeid. Prosjektrettet arbeid fra omstillingsorganisasjonen – initielt arbeid, prosjektutvikling 
og oppfølging av prosjekter. Avsatt kr 800.000,-, tilsvarende 1600 timer til en timekostnad på kr 500,- 
(internkostnad) 
 

2) Administrasjon Administrasjonskostnad anslått til 5 % av ramme., tilsvarende  kr 200.000,-. Dekker 
drift og ledelse av programorganisasjonen, styrearbeid, rapportering, husleie og andre 
driftskostnader 
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Avsatte midler til prosjektarbeid og administrasjon forutsettes dekt opp innenfor ca. 1,2 
årsverk og en kostnad på kr 1.000.000,- for 2019. Det betyr innleie av ekstern kompetanse 
(utover programleder) i størrelsesorden 0,2 årsverk. 
 
Avsatte midler på det enkelte innsatsområde oppfattes som søkbare midler, fortrinnsvis til 
forstudier og forprosjekter. Prosjekteiernes egenfinansiering samt eventuell annen 
finansiering i prosjektene kommer i tillegg. Det er et uttalt mål av omstillingsmidlene skal 
bidra til å utløse andre midler. Bevilgningene til konkrete prosjekter bør forsøke å samhandle 
med de eksisterende virkemidlene som blant annet Innovasjon Norge disponerer. Dette 
betyr i praksis at bevilgningene i størst mulig grad bør gå til prosjekter og satsinger som ikke 
faller inn under Innovasjon Norges ordinære tilskuddsordninger. 
 
Det legges til grunn at PLP skal brukes i alle prosjekter. PLP er en prosjektstyringsmetode og 
et begrepsapparat, utviklet av Innovasjon Norge. PLP opererer med faseinndelt 
prosjektgjennomføring, fast organisering og faste roller, tydelig beslutningsprosess og gode 
rutiner for oppfølging og kvalitetssikring. PLP legger vekt på personlig ansvar, forpliktende 
samarbeid og resultat. Se mer på www.regionalomstilling.no.  
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8. Sjømatnæring og tilhørende leverandørnæringer 
 

Strategier Tiltak/ delmål 2020 Arbeids-
plasser 

A. Akkvisisjon 
Proaktivt arbeid mot sjømatnæring og 
tilgrensende næringer for å avdekke 
utviklingspotensial og mulige knoppskytinger 
samt identifisere utviklingsprosjekter og 
arbeide for å tiltrekke seg aktivitet. 

 
1.Innen utgangen av 2020 skal det minst foreligge intensjonsavtale med en aktør om etablering på 
Espenes industriområde. 
 
2. Innen Nor Fishing 2020 skal det foreligge en felles presentasjon av regionens industriområder, basert 
på igangværende forprosjekt som kartlegger/ beskriver de regionale sjønære industriområdene. 

 

B. Bedriftsrettede tiltak 
 
Støtte utviklingsprosjekt fra bedrifter i 
sjømatnæringene 

 
 
3. Bidra til minst ett bedriftsrettet tiltak i sjømatnæringa. 

 
 
2 

C. Tilrettelegging/ infrastruktur 
 
Aktivt jobbe for å bedre de utfordringer for 
vekst havbruksnæring selv peker på – 
attraktive sjøarealer, lokaliteter og 
næringsarealer på land 

 
 
4. Videreføre arbeidet med å tilrettelegge for næringsaktivitet på og i tilknytning til Espenes 
Industriområde, gjennom aktiv samhandling med kommunen som eier. Følgende skal være gjennomført 
eller godt i gang i løpet av 2020. 

- Infrastrukturprosjekt gjennomført. 
- Reguleringsendring av området gjennomført, og utfyllingsprosjekt igangsatt. 
- Avklare mulighet for etablering av liggehavn for yrkesbåter i tilknytning til industrikaia. 
- Utrede/ avklare en felles organisering/ driftsfunksjon for industriområdet. 

 
5. Arbeidet med å tilrettelegge for ilandføring av fisk på Espenes Industriområde fortsetter i 2020.  

- Bidra til etablering av samvirke for fiskerne som har tegnet seg som andelshavere. 
- Avklare om det er fins alternative måter å bygge en mottaksstasjon som er økonomisk forsvarlig 

ut fra det lokale driftsgrunnlaget.  
- Avklare og etablere bærekraftig modell for ilandføring av fisk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

D. Kompetanse Ingen spesifikke tiltak planlagt i 2020. Næringa vil inviteres med på tiltak   
Sum budsjett  

 
500’ 
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9. Opplevelsesnæringer basert på natur, kultur og mat 
 

Strategier Tiltak/ delmål 2020 Arbeids-
plasser 

E. Reisemålsutvikling- Dyrøy i 
Senjaregionen.. 

 
Aktivt bidra til å utvikle Dyrøy som et 
bærekraftig reisemål gjennom tiltak/ 
prosjekter som bedrer tilgjengelighet 
og næringas markedsadgang, styrker 
fellesgoder og øker kapasiteten. 

 
 
1.Bidra til Visit Senja Region sitt dobbeltprosjekt «Reisemålsutvikling/ merket for bærekraftig reisemål» i 2020, 
på vegne av reiselivet i Dyrøy, gjennom deltakelse i styringsgruppa. 

- Masterplan for Senjaregionen skal foreligge i løpet av 2020 
- Merket for bærekraftig reisemål for Senjaregionen skal være i god rute i utgangen av 2020. 

 
2.Gjennomført minst ett tiltak som bidrar til å økt tilrettelegging og styrkede fellesgoder for reiselivsbedriftene i 
Dyrøy. 

 

F. Styrke vårt samlede 
opplevelsestilbud. 

 
Aktivt bidra til å utvikle Dyrøy som et 
bærekraftig reisemål gjennom tiltak/ 
prosjekter som bedrer reisemålets 
tilgjengelighet og næringas 
markedsadgang, styrker fellesgoder og 
øker kapasiteten på reisemålet 

 
3.Videreføre arbeidet med å tilrettelegge for bedriftenes markedsutvikling i samarbeid med Visit Senja Region 
og andre 

- Minst 3 reiselivsbedrifter i Dyrøy posisjonert i internasjonale turoperatørprogram, i samarbeid med 
Visit Senja Region. 

- Bidra til deltakelse på Norwegian Travel Workshop for våre bedrifter ultimo mars, i regi av SMB 
Utvikling. 

- Videreføre deltakelsen i år to av Visit Senja Region sitt prosjekt: Workshop sustainable future/ Advisory 
board. 

 
4. Bidratt til minst 3 utviklingsprosjekter,  1 bedriftsetablering og 1 samarbeidsprosjekt i  opplevelsesnæringene. 
5. Sluttføre SMB Utvikling våren 2020 med fokus på gevinstrealisering hos bedriftene og kommunen. 
6.Bidratt til minst 3 utviklingsprosjekter,  1 bedriftsetablering og 1 samarbeidsprosjekt i  opplevelsesnæringene. 

 
 
3 

G. Bidra til kompetanseutvikling 
og samarbeid.   

Bedriftsrettede kompetansetiltak og 
samarbeidstiltak. Stimulere til og delta 
i samarbeid med reiselivets 
fellesorganer, kunnskapsmiljøer og 
andre, som bidrar til økt samarbeid og 
styrket kompetanse. 

 
 
7. Bidratt til minst ett samarbeidsprosjekt i opplevelsesnæringen 

 

Sum budsjett  900’ 
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10. Eksisterende næringsliv 
 

Strategi  Tiltak/ delmål 2020 Arbeids-
plasser 

H. Proaktivt arbeid 
 
Proaktivt arbeid mot eksisterende næringsliv 
for å avdekke utviklingspotensial og mulige 
knoppskytinger samt identifisere 
utviklingsprosjekter 

 
 
1.Sluttføre SMB Utvikling våren 2020 med fokus på gevinstrealisering hos bedriftene og kommunen. 

- Minst 10 av 16 bedrifter skal ha utviklet en prosjektplan for realisering av et hovedprosjekt. 

 

I. Bedriftsrettede tiltak 
 
Støtte ulike bedriftsrettede tiltak med 
utgangspunkt i ideer fra bedriftene, og 
potensielle grundere/ nyetablerere – 
uavhengig av bransje. 

 
2.Bidratt til minst 5 bedriftsrettede prosjekter i eksisterende næringsliv, 5 bedriftsetableringer (i bransjer 
utenom opplevelsesnæringer og sjømatnæringa). 
 
 
 

3 

J. Nettverk og klynger 
 
Samhandlingsarenaer for lokalt næringsliv og 
utnytte styrken som ligger i å ha tilgang på 
relevant nettverk med eksterne nærings- og 
kompetansemiljøer. 

 
3. Gjennomføre 6 frokostmøter eller tilsvarende og andre møteplasser for og i samarbeid med 
næringslivet. 
4. Gjennomføre planlagt handels/ serviceanalyse og igangsette tiltak som utvikler det lokale handels/ 
servicetilbudet og stimulerer til økt lokal handel. 

 

K. Kompetanse 
 
Bistå eksisterende næringsliv med å avdekke 
behov og etterspørre kunnskap og 
kompetansehevende tiltak samt initiere og 
gjennomføre ulike tiltak i samarbeid med 
relevante kunnskapsmiljøer, inkludert FOU-
miljøer.  

 
 
5. Gjennomføre minimum 2 kompetansehevende tiltak som utvikler entreprenørielle ferdigheter, f.eks 
b2b-salgskurs, styrearbeid. I egen regi eller i samarbeid med f.eks Midt-Troms næringshage. 
6. Gjennomføre minimum ett tiltak som stimulerer til økt FOU i næringslivet (alle innsatsområder). 
7. Dyrøyseminaret –verksted for stedsutvikling. 
 

 

L. Tilrettelegge for styrket 
infrastruktur/ næringarealer 

8. Avklare grunnlaget for etablering av et felles lager/ verkstedbygg, i privat regi.  

Sum budsjett 
 

 1100’ 
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11. Attraktivitet 
 

Strategi Tiltak/ delmål 2020 Arbeids-
plasser 

M. Steds og sentrumsutvikling 
Bidra til å sette i gang og drive prosesser som 
utvikler sentrumsområdet som attraktiv 
næringsarena og som møtested for 
kommunens innbyggere og besøkende 

1. «Forprosjekt sentrumsplan» skal være gjennomført i 2020 med fokus på steds- og sentrumsutvikling, 
gjennom aktiv samhandling med kommunen som prosjekteier (observatør i styringsgruppe). 

 

N. Rekruttering og ungdomssatsing 
Motivere til entreprenørskap og innovasjon 
gjennom hele oppvekstløpet. Bidra til økt 
rekruttering og utvikling av næringslivet som 
attraktive arbeidsgivere. 

2.Ungt Entreprenørskap – styrke kommunens deltakelse i UE. 
 
3.«Forprosjekt Ung VOXen» skal være gjennomført i 2020, gjennom aktiv samhandling med kommunen 
som prosjekteier (observatør i styringsgruppe).  

 

O. Næringsvennlig kommune 

Utvikle kommuneorganisasjonen til å bli mer 
næringsvennlig. 

4.Følge opp kommunen i forhold til realisering av anbefalingene i «Forprosjekt næringsvennlig 
kommune», i hovedsak: 

a. Serviceerklæringer skal være aktivt tatt i bruk 
b. Næringsvennlig webside på plass 
c. PLP Utviklingsledelse gjennomført for prosjekteiere/ prosjektansvarlige. 

5.Lokal handlingsplan for regional næringsplan vedtatt i løpet av 2020, ref. revidert planstrategi????? 

 

 

P. Bolyst og boligmarked. 

Bidra til å sette i gang og følge opp prosesser 
som møter utfordringene i boligmarkedet, som 
utgjør en erkjent flaskehals for økt bosetting og 
rekruttering til næringslivet. 

 

6.Ett tiltak igangsatt som skal bidra til å styrke/utvikle boligmarkedet og øke boligbyggingen, med 
utgangspunkt i boliganalysen gjennomført i 2019. I aktiv samhandling med Dyrøy kommune. 

 

 

Sum Budsjett  500’ 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: U01 

Saksmappe: 2020/73 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 10.02.2020 

 

 

Saksframlegg 

Avvikling av Dyrøy Energi AS og etterfølgende reetablering flisfyring/bioanlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 21/20 20.02.2020 
Kommunestyret 12/20 27.02.2020 

 

Vedlegg 
1 Tilskuddsbrev 
2 Dyrøy Energi AS sak 7-19 
3 Særutskrift Dyrøy Energi AS - Søknad om kommunal bistand 
4 Behandlet etter KL § 13 - Særutskrift Dyrøy Energi AS -Kommunal garanti 
5 Vurdering varmepumper Dyrøy Energi AS 
6 Tilstandsrapport Dyrøy Energi AS 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Selskapet Dyrøy Energi AS vedtas avviklet i tråd med aksjelovens regler med en snarest mulig 
virkning. Selskapets eiendeler og gjeld overføres Dyrøy kommune. Ordfører får fullmakt til å 
fatte nødvendige vedtak i generalforsamlingen i Dyrøy Energi AS. 

2. Fjernvarmeanlegget legges i sin helhet inn under kommunens organisasjon for videre drift. 
3. Med grunnlag i saksutredning sak 7/19 m/tilhørende underlag vedtas en reetablering av 

flisfyringsanlegg som primærenergikilde for fjernvarmeanlegget med en samlet 
investeringsramme på kr. 5 000 000,- eks. mva. 

4. Dette iverksettes snarest mulig, og finansieres gjennom låneopptak på kr. 4 000 000,- og 
gjennom innvilget tilskudd fra Enova på kr. 1 000 000,-. 

 
 

Rådmannens innstilling: 

1. Selskapet Dyrøy Energi AS vedtas avviklet i tråd med aksjelovens regler med en snarest mulig 
virkning. Selskapets eiendeler og gjeld overføres Dyrøy kommune. Ordfører får fullmakt til å 
fatte nødvendige vedtak i generalforsamlingen i Dyrøy Energi AS. 

1. Fjernvarmeanlegget legges i sin helhet inn under kommunens organisasjon for videre drift. 
1. Med grunnlag i saksutredning sak 7/19 m/tilhørende underlag vedtas en reetablering av 

flisfyringsanlegg som primærenergikilde for fjernvarmeanlegget med en samlet 
investeringsramme på kr. 5 000 000,- eks. mva. 

1. Dette iverksettes snarest mulig, og finansieres gjennom låneopptak på kr. 4 000 000,- og 
gjennom innvilget tilskudd fra Enova på kr. 1 000 000,-. 

 
 
Behandling i Formannskapet – 20.02.2020:  
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Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 20.02.2020  
 
1.Selskapet Dyrøy Energi AS vedtas avviklet i tråd med aksjelovens regler med en snarest mulig virkning. 
Selskapets eiendeler og gjeld overføres Dyrøy kommune. Ordfører får fullmakt til å fatte nødvendige 
vedtak i generalforsamlingen i Dyrøy Energi AS. 
2.Fjernvarmeanlegget legges i sin helhet inn under kommunens organisasjon for videre drift. 
3.Med grunnlag i saksutredning sak 7/19 m/tilhørende underlag vedtas en reetablering av 
flisfyringsanlegg som primærenergikilde for fjernvarmeanlegget med en samlet investeringsramme på 
kr. 5 000 000,- eks. mva. 
4.Dette iverksettes snarest mulig, og finansieres gjennom låneopptak på kr. 4 000 000,- og gjennom 
innvilget tilskudd fra Enova på kr. 1 000 000,-. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 

Saken fremmes som en oppfølging av vedtak i sak 7/19. I denne saken ble det fattet vedtak som 
følgende: 
 

1. Med grunnlag i de tiltak som skisseres for et mest mulig optimalt bioanlegg basert på flisfyring, 
fremmes søknad til Enova om støtte med en samlet investeringsramme på kr. 5 mill. 

2. Så snart en slik søknad er behandlet og avgjort av Enova, fremmes saken for kommunestyret for 
endelig avgjørelse i forhold til eventuell investering og driftsorganisering. 

 
I investeringsbudsjettet for 2020 er det vedtatt en samlet investeringsramme på kr. 5 mill., hvor det er 
forutsatt et tilskudd fra Enova på kr. 1 mill. (maks stønad) og en finansiering av resterende 4. mill. 
gjennom låneopptak. 
 
Dyrøy kommune har nå mottatt tilsagn på kr. 1 000 000,- fra Enova for investeringer knyttet til 
reetablering fjernvarmeleveranse basert på flis.  
 
I ovennevnte vedtak pkt. 2 er også organisering av drift av anlegget en del av det som skal utredes og 
besluttes. Som saksopplysning i denne sammenheng er det slik at Dyrøy kommune nå har kjøpt ut alle 
eksterne aksjonærer, slik at selskapet nå er 100% kommunalt eid. 
 
For ytterligere bakgrunnskunnskap i saken vises det i sin helhet til saksutredning, sak 7/19 som følger 
som vedlegg her. 
 

Administrasjonens vurdering 
 

1. Investeringssak 
 
Dyrøy kommune har de siste to-tre årene driftet fjernvarmeanlegget ved bruk av gass 
kombinert med elektrisitet. Dette er en svært dyr løsning. Gass var etablert for å ta ev. spisslast 
samt være reservekilde. Som det fremgår av saksfremlegget i sak 7/19 vil en løsning med nytt 
flisfyringsanlegg gi en beregnet kostnadsreduksjon på ca. kr. 500 000,- pr. år etter at man har 
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tatt høyde for den investering som her er planlagt. Dette, sammen med det faktum at en slik 
løsning vil være et viktig bidrag i forhold til kommunens forpliktelser knyttet til reduksjon i 
klimautslipp, gjør at rådmann anbefaler at det fattes vedtak om en investering slik her foreslått. 
 
Budsjett – forbruk tilsv. 2018 - Sentralt plassert løsning  

Varekost pr. kw/h Gass –  
kr. 0,79 

Varmepumpe – 
kr. 0,56 

Flis - 
Kr. 0,28 

Varekost energibærer – 1 818 199 
kw/h 

Kr. 1 440 238,- Kr. 1 018 191,- Kr. 509 095,- 

Andre driftskostnader Kr.    215 000,- Kr. 215 000,- Kr. 215 000,- 
Lønnskostnader  Kr.    200 000,- Kr. 200 000,- Kr. 200 000,- 
Avskrivning Kr.    166 737,- Kr. 933 000,- Kr. 366 000,- 
Rentekost Kr.      84 880,- Kr. 298 665,- Kr. 177 830,- 
Sum kostnad Kr. 2 106 855,- Kr. 2 664 856,- Kr. 1 467 925,- 
Virkningsgrad – 70,4% 
Sum kostnad/1 305 110 kw/h = 
Kommunens kostnad pr. kw/h 

Kr. 1,61 kw/h Kr. 2,04 kw/h Kr. 1,12 kw/h 

Merknad: Ytterligere belåning medtatt i 
renter og avskrivning 
Rentekost beregnet ut fra år 1. 

 Kr. 11 500 000,- 
Nedskriving: 15 år 

Kr. 5 000 000,- 
Nedskriving: 25 år 

Merknad: Enova støtte.  Ikke berettiget Antatt berettiget/  
ikke medregnet 

 
Når det gjelder endelig teknisk løsning, vil det måtte fremkomme gjennom en mer detaljert 
prosjektering. Men innenfor nevnte kostnadsramme og gjeldende vilkår fra Enova, ser man for 
seg følgende tiltak: 

 Riving/deponering av eksisterende flisfyringsanlegg 
 Etablering av nytt flisfyringsanlegg (1 eller 2 ovner) m/tilhørende egnet silo/matesystem 

for flis. 
 SD-anlegg for optimal styring og automatikk av anlegget 
 Oppgradering/vedlikehold av bygg. 
 Oppgradering og isolering av fjernvarmenett der dette er nødvendig. 

 
Rådmann ønsker å iverksette tiltaket snarest mulig etter at et ev. vedtak foreligger, og har som 
ambisjon om at nytt anlegg skal settes i drift til fyringssesongen 2020/2021. 
 

2. Organisering 
 
Som det fremkommer i sak 7/19 så er dagens organisering av drift av fjernvarmeanlegget 
gjennom selskapet Dyrøy Energi AS, moden for revurdering. Selskapet er etablert med et 
ikkekomersielt formål, og Dyrøy kommune er i dag eneste eier. Eneste kunde til selskapet er 
også Dyrøy kommune. I og med at det ikke fremkommer vilkår i tilsagnet fra Enova knyttet til 
organisering, ser rådmann det som formålstjenlig å avvikle aksjeselskapet. Drift og vedlikehold 
av fjernvarmeanlegget legges da inn under kommunens organisasjon. 
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ENOVA

Tilskuddsbrev

Saksnummer: 19/20221

l  forbindelse  med  tilskudd  til  Dyrøy Energi AS-Fyrkjele - Rehabilitering er
følgende  avtalt  mellom Dyrøy kommune (Tilskuddsmottaker) og ENOVA SF
(Enova):

Opplysninger  om Tilskuddsmottaker:

Firmanavn: Dyrøy kommune
Adresse: Dyrøytunet 1

9311 BRØSTADBOTN

Organisasjonsnummer: 864994032
Tilskuddsmottakers Frank Moldvik
representant:

1.  Tilskuddsbeløp og prosjektets  resultatmål

Enova har innvilget et tilskudd fra Energifondet oppad begrenset til 1000 000
kroner, til delvis finansiering av prosjektet: Dyrøy Energi AS-Fyrkjele  -
Rehabilitering (Prosjektet).

Tilskudd er gitt under støtteprogrammet Varmesentraler.

Tilskuddet er oppad begrenset til 1000 000 kr, med en installert effekt på 720 kW
fra ny varmesentral.

Det er en forutsetning for tilskuddet at prosjektet oppnår avtalt resultatmål.

2. Kontraktsdokument og tolkningsregler
Tilskuddsbrevet fastsetter vilkårene som gjelder for innvilgelse av tilskuddet og for
prosjektet. Itillegg gjelder Generelle regler for tilskudd fra Energifondet (vedlegg 1).
Ved motstrid mellom bestemmelser  i  de nevnte dokumentene skal bestemmelsene i
tilskuddsbrevet ha forrang.

Side 1 av 3
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ENOVA
3. Vilkår for tilskuddet
Tilskuddet tildeles under forutsetning av at prosjektet blir gjennomført innenfor
rammene som fremgår av dette tilskuddsbrevet.

3.1  Programkriterier
Prosjektet skal gjennomføres av tilskuddsmottaker i tråd med kriteriene for
Varmesentraler vedlegg 2.

3.2 Prosjektbeskrivelse
Prosjektet skal gjennomføres i tråd med prosjektbeskrivelsen slik den fremgår av
søknad om støtte til Enova datert 11.12.2019, samt all innsendt tilleggsinformasjon.

Det kan ikke gjennomføres endringer i prosjektet uten forutgående skriftlig
samtykke fra Enova. Gjennomføring av endringer uten Enovas skriftlige
godkjennelse kan føre til hel eller delvis tilbaketrekking av tilskuddet i samsvar med
Generelle regler for Energifondet.

4. Tilskudd og utbetaling
Samlet tilskudd er en øvre ramme.

Merverdiavgift eller andre offentlige avgifter som tilskuddsmotta ker kan kreve
refundert, skal ikke tas med i kostnadsberegningen og kan ikke belastes Enova.

Innvilget tilskudd utbetales etterskuddsvis etter anmodning fra tilskuddsmottaker i
fremdrifts- og regnskapsrapporten.

5. Tilskuddsmottakers representant

Tilskuddsmottaker skal være representert ved en kontaktperson som har fullmakt til
å treffe beslutninger for gjennomføring av prosjektet.

Kontaktperson hos tilskuddsmottaker er Frank Moldvik. Endring av kontaktperson
skal varsles Enova.

6. Kontaktperson hos Enova

Kontaktperson hos Enova framgår av prosjektets sider i Enovas Søknads  — og
rapporteringssenter.

7. Milepæler og rapportering

Avtalt starttidspunkt for prosjektet er 01.03.2020. Avtalt Sluttdato for prosjektet er
11.04.2021.

Avtalt plan for fremdrift og frister for rapportering fremgår av prosjektets sider i
Enovas søknads- og rapporteringssenter.

Plan for framdrift og rapportering er bindende for tilskuddsmotta ker. Eventuelle
endringer i planen krever skriftlig samtykke fra Enova.

8. Sluttrapportering

Frist for innsending av sluttrapport er 11.06.2021.

Isluttrapporten skal tilskuddsmottaker dokumentere valgte tekniske løsninger i

Side 2 av 3
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ENOVA
prosjektet, oppnådd resultatmål og faktiske kostnader.

9. Forpliktelser etter prosjektslutt
Tilskuddsmottaker skal kunne rapportere realisert energiresultat til Enova for
samtlige anlegg som inngår  i  prosjektet i 3 år etter levert sluttrapport.

Rapportering skal skje til angitte frister i rapporteringsmodulen i Enovas Søknads-
og rapporteringssenter.

Tilskuddsmottaker skal gi kontaktdetaljer (e-post adresse og telefonnummer) for
kontaktperson som skal rapportere energiresultater etter at Prosjektet er kommet i
drift, til Enova.

10. Mislighold
Et hvert brudd på vilkårene i tilskuddsbrevet eller øvrige kontraktsdokument kan
medføre at tilskuddet trekkes helt eller delvis tilbake, jamfør Generelle regler for
tilskudd fra Energifondet.

11. Gyldighet, akseptfrist og underskrift
Tilskuddsbrevet må signeres av signaturberettiget og returneres innen 28 dager
etter at det ble sendt fra Enova. Dersom tilskuddsbrevet ikke returneres innen
fristen vil tilskuddet bortfalle i sin helhet.

Sted og dato:

For ENOVA SF For tilskuddsmottaker

Dokumentet er elektronisk signert av ENOVA SF og har derfor ikke håndskrevet signatur

Vedlegg:

1. Generelle regler for tilskudd fra Energifondet
2. Programkriteriene

Side 3 av 3
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ENOVA

Tilskuddsbrev

Saksnummer:19/20221

lforbindelse  med  tilskudd  til  Dyrøy Energi AS - Fyrkjele -Rehabilitering er
følgende avtalt mellom Dyrøy kommune  (Tilskuddsmottaker) og ENOVA SF
(Enova):

Opplysninger  om  Tilskuddsmottaker:

Firmanavn: Dyrøy kommune
Adresse: Dyrøytunet 1

9311 BRØSTADBOTN

Organisasjonsnummer: 864994032
Tilskuddsmottakers Frank Moldvik
representa nt:

1.  Tilskuddsbeløp og prosjektets resultatmål
Enova har  innvilget  et  tilskudd  fra Energifondet oppad begrenset til 1000 000
kroner, til  delvis  finansiering av prosjektet: Dyrøy Energi AS  - Fyrkjele -
Rehabilitering (Prosjektet).

Tilskudd  er gitt under støtteprogrammet Varmesentraler.

Tilskuddet  er oppad begrenset til 1000 000 kr, med en installert effekt på 720 kW
fra ny varmesentral.

Det er en forutsetning for  tilskuddet  at prosjektet oppnår  avtalt resultatmål.

2. Kontraktsdokument og tolkningsregler
Tilskuddsbrevet fastsetter  vilkårene  som  gjelder  for  innvilgelse  av  tilskuddet  og for
prosjektet.  Itillegg gjelder Generelle reglerfortilskudd  fra Energifondet  (vedlegg 1).
Ved motstrid mellom bestemmelser  i  de nevnte dokumentene  skal  bestemmelsene  i
tilskuddsbrevet  ha forrang.

Side 1 av 3
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3. Vilkår for tilskuddet
Tilskuddet tildeles under forutsetning av at prosjektet blir gjennomført innenfor
rammene som fremgår av dette tilskuddsbrevet.

3.1 Programkriterier
Prosjektet skal gjennomføres av tilskuddsmottaker  i  tråd med kriteriene for
Varmesentraler vedlegg 2.

3.2 Prosjektbeskrivelse
Prosjektet skal gjennomføres  i  tråd med prosjektbeskrivelsen slik den fremgår av
søknad om støtte til Enova datert 11.12.2019, samt all innsendt tilleggsinformasjon.

Det kan ikke gjennomføres endringer  i  prosjektet uten forutgående skriftlig
samtykke fra Enova. Gjennomføring av endringer uten Enovas skriftlige
godkjennelse kan føre til hel eller delvis tilbaketrekking av tilskuddet  i  samsvar med
Generelle regler for Energifondet.

4.  Tilskudd  og utbetaling
Samlet tilskudd er en øvre ramme.

Merverdiavgift eller andre offentlige avgifter som tilskuddsmottaker kan kreve
refundert, skal ikke tas med  i  kostnadsberegningen og kan ikke belastes Enova.

Innvilget tilskudd utbetales etterskuddsvis etter anmodning fra tilskuddsmottaker  i
fremdrifts- og regnskapsrapporten.

5. Tilskuddsmottakers representant

Tilskuddsmottaker skal være representert ved en kontaktperson som har fullmakt til
å treffe beslutninger for gjennomføring av prosjektet.

Kontaktperson hos tilskuddsmottaker er Frank Moldvik. Endring av kontaktperson
skal varsles Enova.

6. Kontaktperson hos  Enova
Kontaktperson hos Enova framgår av prosjektets sider  i  Enovas Søknads  — og
rapporteringssenter.

7. Milepæler og rapportering

Avtalt sta rttidspunkt for prosjektet er 01.03.2020. Avtalt Sluttdato for prosjektet er
11.04.2021.

Avtalt plan for fremdrift og frister for rapportering fremgår av prosjektets sider i
Enovas søknads- og rapporteringssenter.

Plan for framdrift og rapportering er bindende for tilskuddsmottaker. Eventuelle
endringer i planen krever skriftlig samtykke fra Enova.

8. Sluttrapportering

Frist for innsending av sluttrapport er 11.06.2021.

I  sluttrapporten skal tilskuddsmottaker dokumentere valgte tekniske løsninger i

Side 2 av 3
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prosjektet, oppnådd resultatmål og faktiske kostnader.

9. Forpliktelser etter prosjektslutt

Tllskuddsmottaker skal kunne rapportere realisert energiresultat til Enova for
samtlige anlegg som inngår i prosjektet  i  3 år etter levert sluttrapport.

Rapportering skal skje til angitte frister  i  rapporteringsmodulen l Enovas Søknads-
og rapporteringssenter.

Tilskuddsmottaker skal gi kontaktdetaljer (e-post adresse og telefonnummer) for
kontaktperson som skal rapportere energiresultater etter at Prosjektet er kommetl
drift, til Enova.

10. Mislighold

Et hvert brudd på vilkårene itilskuddsbrevet eller øvrige kontraktsdokument kan
medføre at tilskuddet trekkes helt eller delvis tilbake,jamfør Generelle regler for
tilskudd fra Energifondet.

11. Gyldighet, akseptfrist og underskrift

Tilskuddsbrevet må signeres av signaturberettiget og returneres innen 28 dager
etter at det ble sendt fra Enova. Dersom tilskuddsbrevet ikke returneres innen
fristen vil tilskuddet bortfalle i sin helhet.

Sted og dato:

For ENOVA SF For tilskuddsmottaker

Dokumentet er elektronisk signert av  ENOVA  SF og har  derfor  ikke håndskrevet signatur

Vedlegg:

1. Generelle reglerfortilskudd fra Energifondet
2. Programkrlteriene
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 026 

Saksmappe: 2018/675 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 26.02.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Dyrøy Energi AS - restrukturering 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet   
Kommunestyret   
   

 

Vedlegg 
1 Særutskrift Dyrøy Energi A/S - Søknad om kommunal bistand 
2 Behandlet etter KL § 13 - Særutskrift Dyrøy Energi A/S -Kommunal garanti 
3 Vurdering varmepumper Dyrøy Energi AS 
4 Kostnadsoverslag varmepumper 
5 Underlag Daiking Altherma HT VP 
6 Underlag Mitsubishi Murai 60HT VP 
7 Tilstandsrapport Dyrøy Energi AS 

 

Saksopplysninger 
 

1. Historikk og bakgrunn  
 
Dyrøy Energi AS ble etablert i 1999 med fem aksjonærer, hvorav Dyrøy kommune var en av 
disse med en tegnet eierandel på 23,42%. Selskapets formål er definert som følgende: 
 
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. Selskapet 
overskudd skal tillegges selskapets egenkapital. Det forutsettes ikke utbetalt aksjeutbytte til 
aksjonærene. Ved oppløsning av selskapet skal det ikke utbetales noe til aksjonærene ut over den 
innbetalte aksjekapitalen. Overskudd ved oppløsning av selskapet forutsettes benyttet til andre 
allmennyttige formål innen kommunen etter generalforsamlingens forslag. 
 
Selskapet etablerte biobrenselanlegget på Moan hvor energiproduksjonen i tidlig fase baserte seg 
på bruk av avfallsvirke. Dette måtte man gå bort fra på grunn av store mengder ikke brennbare 
fraksjoner i den mottatte avfallsmengden (metall, plast betong etc.). Siden da har man benyttet 
rent skogsvirke i produksjonen. 
 
Det tekniske anlegget består av en brenselskjele for flis med en kapasitet på 1 megawatt for 
produksjon av fjernvarme gjennom et ledningsnett ut til kommunale bygg i sentrum. Samlet 
ledningsnett utgjør ca. 2,5 km. 
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Anlegget bærer i sin helhet preg av at det er brukt lite penger på vedlikehold. Det er skader på 
bygningsmassen og generelt mye rot. Ut over dette ble som kjent flisfyren utsatt for en 
eksplosjon som blåste ut pakninger som igjen gjør at fyrkjelen ikke kan benyttes i dag. Dagens 
mateanlegg for flis fra silo til fyrkjele fungerer også dårlig og krevde stadig tilsyn for å holde 
anlegget i drift. 
 
 

2. Selskapets økonomi 
 
Selskapet hadde pr. 31.12.17 en negativ egenkapital på kr. - 435 143,-. I forbindelse med vedtak 
om oppgradering av anlegget gikk selskapet på en rettet emisjon mot Dyrøy kommune på kr. 
500 000,-, samtidig som man søkte om en kommunal garanti for låneopptak i kommunalbanken 
på inntil 2,8 mill. Midlene skulle benyttes til etablering av gasskjele som beskrevet i pkt. 3 
nedenfor, rehabilitering av flisfyringsanlegg, samt refinansiering av selskapets eksisterende 
gjeld. Saken ble behandlet den 7.12.2017 i sak 66/17, med følgende vedtak: 

1. Dyrøy kommune garanterer for Dyrøy Energi A/S for låneopptak inntil 2,8 mill. i 
Kommunalbanken. Låneopptak søkes primært på vilkår – «Grønn rente», 1,4 % rente, Sekundært 
ordinære vilkår, 1,5 % rente. 

2. Dyrøy kommune avsetter inntil kr. 500.000,- til ny aksjekapital i Dyrøy Energi A/S. Beløpet 
innarbeides i budsjettet for 2018.  

3. Kommunestyret etterspør en plan for den videre drift, inkludert budsjett. 
 
I forbindelse med Fylkesmannens godkjenning av kommunens garanti, ble med anført at 
garantien skal ta høyde for et tillegg på 10 % til dekning av renter og omkostninger, ref. 
betingelser i Kommunalbankens lånetilbud datert 27.02.2018. På bakgrunn av dette måtte saken 
tas til ny politisk behandling hvor Formannskapet fattet vedtak iht. Kommunelovens §13 
(hasteparagraf) om forhøyelse av kommunens maksimale garantiansvar til kr. 3.080.000,-. 
 
Styret i Dyrøy Energi AS prioriterte å få på plass gassanlegget først. Det ble etablert en avtale 
med Moan auto og kjøleservice AS for gjennomføring av prosjektet i sin helhet, samt avtale på 
levering av gass til anlegget i drift. Ut fra det som Rådmannen har fått opplyst, bygde avtalen på 
at arbeidet skulle utføres på timer med en avtalt timepris, og innkjøp av materiell til netto pris 
pluss påslag. Arbeidet ble sluttført høsten 2018. Avtalt pris for gass er netto pris levert Moan 
A&k + påslag  
 
Det ble tidlig klart at budsjetterte midler ikke strakk til som forutsatt. Etter at gassanlegget var 
ferdigstilt og eksisterende gjeld refinansiert, var det ikke midler til å iverksette rehabilitering av 
flisfyringsanlegget som forutsatt.  
 
Når det gjelder selskapets ordinære drift, så bygger det på en etablert avtale mellom Dyrøy 
Energi AS og kommunen om en energipris på kr. 0,80 pr. kw/h levert ut på nett. Denne ble 
reforhandlet våren 2018 og øket til kr. 0,90 pr. kw/h i tråd med forslag fra selskapet. Det viser 
seg at etter at gass ble tatt i bruk som hovedenergikilde dekker dette lang fra det som er 
selskapets kostnader.  
 
Når det er sagt, så er det viktig å presisere at selskapets formål er av ikke-kommersiell karakter 
jfr. «Selskapet har et ikke økonomisk/allmennyttig formål». Dyrøy energi AS er i dag et verktøy 
for energileveranse til Dyrøy kommune. Etter rådmannens syn innebærer det at Dyrøy kommune 
til enhver tid må betale det energileveransen faktisk koster å produsere. Å avtale en pris pr. kw/h 
slik det frem til nå er gjort er etter rådmannens syn lite relevant og det bør etableres en avtale 
etter en helt annen modell for fremtiden.  
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3. Selskapets ledelse 
 

Ordfører er kommunens representant i generalforsamlingen. Vedtektene tilsier 3-5 
styremedlemmer. Styret har frem til sommeren 2018 bestått av fire medlemmer. Styreleder og et 
styremedlem fratrådte vervet i juli 2018, og styret består i skrivende stund av kun to medlemmer.  
 
Det er ikke valgt nye medlemmer til styret, delvis fordi selskapets driftssituasjon er utfordrende 
og delvis fordi videre strategi for selskapet er uavklart. 
 
Kommunens rådgiver for plan og næring har verv som forretningsfører/daglig leder i Dyrøy 
Energi AS. 
 
Jfr. kommunestyrets vedtak i sak PS 38/18 er det avtalt at kommunen påtar seg drift og 
vedlikehold av anlegget, samt administrative oppgaver. En sterkere involvering har vært helt 
nødvendig for å sikre sluttføring av gassanlegget og videre oppfølging av drift som sikrer 
energiforsyning til kommunen, da selskapet selv er helt uten ressurser til slike oppgaver. 
 

4. Alternative hovedenergikilde for fjernvarme  
 

I det følgende er det en gjennomgang av alternative energikilder. Det er tatt inn erfaringstall for 
2018 for Dyrøy Energi AS, justert for antatt fremtidige kostnader knyttet til bl.a. lønn. Videre så 
er det for varmepumpe og flis tatt inn investeringskostnader i tråd med overslag fra Plan Evo AS. 
Nederst i dette kapittelet er det matriser som gir et samlet bilde av de alternative energikildene.  
 

4.1. Gass 
 

I og med at gasskjele er etablert som en tilgjengelig energikilde allerede, er det fornuftig å ta 
dette med som et fortsatt alternativ som mulig hovedenergikilde for Dyrøy kommune. Anlegget 
har vært i drift i et år og etter endelig sluttføring i høst har erfaringene med driften vært ok. Det 
har kun vært en kort driftsstans pga. en lekkasje, men sikkerhetssystemet fungerte som forutsatt. 
Alarm gikk både på stedet og til leverandør, og anlegget ble automatisk stengt. 
 
Erfaringstall fra et års drift viser er at gass er en forholdsvis dyr energibærer. Ut fra brenner er 
kostnad beregnet til kr. 0,79 pr. kw/h gjennom 2018. Med beregnet virkningsgrad ut til mottaker 
i bygg er kostnad beregnet til kr. 1,10 pr. kw/h. Øvrige driftskostnader for selskapet kommer i 
tillegg. Beregnet ut fra regnskap 2018 + justering for fremtidig budsjett vil det utgjøre kr. 1,61 
pr. kw/h. 
 

4.2. Varmepumpe – luft/vann 
 
Alternativet er utredet av Plan Evo AS og vurderingen følger som vedlegg her. Løsningen er 
basert på to alternativer: 
a) Sentraliserte varmepumper, varmepumper erstatter fliskjel på Dyrøy energi. 
b) Desentraliserte varmepumper lokalt på bygg. 
 
Konklusjonen, slik rådmannen leser det, er at begge alternativer er mulig. Men det hefter en del 
usikkerhet rundt de endelige løsninger som krever en grundigere utredning. 
Investeringskostnader for begge alternativer er kalkulert til 11-12 mill. jfr. kostnadsoverslag som 
følger vedlagt. Et vesentlig moment i denne sammenheng er at varmepumper må kunne levere til 
et høytemperaturanlegg slik som infrastrukturen i de kommunale byggene forutsetter.  
Det er begrenset med leverandører til en slik løsning, og de alternativer som foreligger har 
enheter med begrenset kapasitet.  
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Det medfører et ikke ubetydelig antall varmepumper som må monteres uansett hvilken løsningen 
som velges (a eller b). Hver av disse enhetene forutsetter egne styringsenheter som vil kreve 
innregulering og oppfølging. Unntaket vil være sykehjemmet, hvor man ifm. rehabiliteringen 
kan gå over til lavtemperaturanlegg og derved får til en løsning som er mer optimalisert for store 
bygg. 
 
Ut fra opplysninger på Enovas hjemmeside er antatt levetid for varmepumpe luft/vann mellom 
12-15 år. På noen andre nettsteder opereres med 10-15 år. Investeringen bør derfor nedskrives i 
tråd med dette. 
 
Beregnet energikostnad basert på gjennomsnittlig el. pris på 100 øre/kwh (eksempel) med alle 
overføringsavgifter etc. vil for luft/vann varmepumpe med høy temperatur bli ca. 56 øre/kwh i 
gjennomsnitt jfr. beregningsmodell i vedlagte rapport. Regnestykket vil ikke bli helt rett fordi når 
forbruket er høyest (kaldeste dager) er el. prisene også på det høyeste og effektfaktor på 
luft/vann varmepumpe dårligst. Prisen er å forstå ut fra varmepumpa, dvs. virkningsgraden ut i 
anlegget vil påvirke prisbildet. Eks. vis dersom man forutsetter en sentral løsning som etableres 
på Moan og leverer varme gjennom det etablert nett, vil ha en virkningsgrad på drøyt 70% 
tilsvarende som for de øvrige alternativ. En beregning med samme energileveranse etc, som for 
gass vil da gi en pris på kr. 0,78 pr. kw/h inn i bygg. Dersom man tar inn bedriftens øvrige 
kostnader for 2018, og legger på finanskostnader for et lån på 11,5 mill. med en nedskrivingstid 
på 15 år vil dette gi en samlet pris på kr. 2,04 pr. kw/h. 
 
Om man går på en desentralisert løsning på hvert bygg, vil det oppnås større energieffektivitet da 
man unngår varmetap i overføringsnettet. Se beregninger i tabell nedenfor. Det er valgt å benytte 
samme investeringskostnad som for et sentralt anlegg, selv om det i rapporten fra Plan Evo AS 
antydes at det kan bli dyrere. 
 

4.3. Flisfyringsanlegg 
 
Her vises til egen tilstandsrapport fra Plan Evo AS. Det er vurdert tre alternativ for reetablering 
av flisfyringsanlegg. Et alternativ er reparasjon av eksisterende kjel, de andre to er nye 
kjelløsninger. Kostnadsbilde i rapporten viser en budsjettpris på mellom ca. 3,7 til 4,9 mill. for 
nevnte alternativ. I dette ligger en del omliggende kostnader knyttet rehab. bygg, utenomhus,  
osv. på 4-500 000,-. Dette er kostnader som vil være relevant for de øvrige alternative 
energiløsningene som ev. plasseres i dette bygget da det er tildel prekært behov for et slikt tiltak 
(varmepumpe og gass). Levetid for et flisfyringsanlegg er oppgitt til mellom 20-30 år. 
 
Når det gjelder leveranse av flis til anlegget, så bør man legge til grunn en langsiktig avtale med 
en leverandør. Det forenkler kontroll med både volum og kvalitet. Pr. i dag er det to større 
aktører som opererer i vårt område og har bl.a. større kontrakter med Forsvaret. Tilgang på 
råstoff synes pr. i dag å være uproblematisk. Dersom man ønsker å stimulere til lokal 
produksjon, så bør dette skje som underleverandør til den leverandøren som ev. kontraheres her. 
 
I tillegg må det trekkes frem at Senja Avfall AS fortsatt arbeider med et konsept for behandling 
av avfallsvirke slik at det kan benyttes for innblanding i rent flisvirke. Det har vært dialog 
mellom SA og DE rundt en slik leveranse og dette kan være et bidrag til å få redusert kostnaden 
på flisvirke inn i produksjonen. 
 
Dyrøy Energi AS har i dag en etablert avtale med Nordnorsk Bioenergi AS hvor oppgjør er 
beregnet ut fra fyrkjel med kr. 0,25 pr. kw/h + varmetap i kjel 15%, dvs. kr. 0,2875 pr. kwh. En 
slik avtale flytter risikoen for kvalitet og mengde over på leverandør, og er således gunstig for 
Dyrøy Energi AS. 
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Dersom man benytter ovennevnte inngangsverdier og forutsetter at fyringssesongen 2018 hadde 
vært gjennomført ved bruk av flis og hvor virkningsgrad hadde vært tilsvarende, ville pris pr. 
kw/h inn i bygg vært ca.kr. 0,40 pr. kw/h.  
 
Dersom det ved rehabilitering av anlegget forutsettes dyreste alternativ med en investering på 5 
mill. nedskrevet over 25 år, tar med kostnadsforutsetninger for 2018 tilsvarende som for gass og 
varmepumpe, vil totalpris for energi være på kr. 1,12 pr. kw/h 
 

4.4. Elektisk oppvarming  
Elektrisk oppvarming som primær helårsløsning vil ut fra dagens energipriser bli svært dyrt. Selv 
om dagens prisbilde kanskje er unormalt høyt, er det spådd forholdsvis høye priser for fremtiden.  
 
Samtidig er det slik at energibruken i kommunen må være dimensjonert og organisert slik at man 
kan benytte den kilden som er mest gunstig til enhver tid. Erfaringsvis har det da vært slik at 
strøm er gunstigst i sommermånedene.  
 

4.5. Sammendrag 
 
Budsjett – forbruk tilsv. 2018 - Sentralt plassert løsning  
Varekost pr. kw/h Gass –  

kr. 0,79 
Varmepumpe – 

kr. 0,56 
Flis - 

Kr. 0,28 
Varekost energibærer – 1 818 199 
kw/h 

Kr. 1 440 238,- Kr. 1 018 191,- Kr. 509 095,- 

Andre driftskostnader Kr.    215 000,- Kr. 215 000,- Kr. 215 000,- 
Lønnskostnader  Kr.    200 000,- Kr. 200 000,- Kr. 200 000,- 
Avskrivning Kr.    166 737,- Kr. 933 000,- Kr. 366 000,- 
Rentekost Kr.      84 880,- Kr. 298 665,- Kr. 177 830,- 
Sum kostnad Kr. 2 106 855,- Kr. 2 664 856,- Kr. 1 467 925,- 
Virkningsgrad – 70,4% 
Sum kostnad/1 305 110 kw/h = 
Kommunens kostnad pr. kw/h 

Kr. 1,61 kw/h Kr. 2,04 kw/h Kr. 1,12 kw/h 

Merknad: Ytterligere belåning medtatt i 
renter og avskrivning 
Rentekost beregnet ut fra år 1. 

 Kr. 11 500 000,- 
Nedskriving: 15 år 

Kr. 5 000 000,- 
Nedskriving: 25 år 

Merknad: Enova støtte.  Ikke berettiget Antatt berettiget/  
ikke medregnet 

 
Distribuert varmepumpeløsning på de enkelte bygg  –  lokal investeringskostnader medtatt (11,5 mill). dvs. etablert 
gjeldsbelastning i Dyrøy energi AS er ikke medtatt her. 
Varekost pr. kw/h Varmepumpe – 

kr. 0,56 
 Varekost energibærer –  
1 305 110 kw/h 

Kr. 731 000,- 

Andre driftskostnader Kr. 215 000,- 
Avskrivning Kr. 766 000,- 
Rentekost Kr. 213 785,- 
Sum kostnad Kr. 1 925 785,- 
Sum kostnad/1 305 110 kw/h = 
Kommunens kostnad pr. kw/h 

Kr. 1,48 kw/h 

Ytterligere belåning – medtatt i 
renter og avskrivning 

Kr. 11 500 000,- 
Nedskriving: 15 år 
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5. Bioenergi i et klimaperspektiv 
 

Ifølge klimaforliket skal Norge fram til 2020 påta seg en forpliktelse om å kutte de globale 
utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990. 
 
Målet om 30 prosent kutt i utslippene fra 1990-nivå er ytterligere presisert for å synliggjøre hvor 
store kutt som skal tas i Norge og hvor mye som skal tas gjennom kjøp av klimakvoter. 
Klimaforliket anslår det som realistisk å kutte utslippene med 15-17 millioner tonn i Norge innen 
2020, når opptak av skog er inkludert. 
 
Videre så innføres EU´s fornybarhetsdirektiv gjeldende fra 01.01.21, som pålegger Norge at 
67,5% av energibruken skal være av fornybar energi. 
 
Bioenergi til oppvarming er klimanøytralt og nyttet til vannbåren varme gir det et utslipp på     
ca. 4 g CO2/kwh, mens norsk/nordisk kraft har ca. 115 g CO2/kwh. 
 
Det forutsettes at kommunene må evne å ta sin del av forpliktelsene. For Dyrøy kommune så vil 
en videreføring av Dyrøy energi ved bruk av fornybar energikilde være et viktig tiltak i et slikt 
perspektiv. 
 

6. Krav til rensing av utslipp 
 
Det er stilt spørsmål rundt et mulig skjerpet krav til rensing av utslipp fra biobrenselanlegg. 
Dette har ikke vært helt enkelt å få verifisert, men etter en kontakt mot Statskraft som drifter 
fjernvarmeanlegget i Harstad, er det opplyst at det er på trappene et nytt og strengere krav til 
støvutslipp fra flisfyringsanlegg. Dette kommer i form av et EU-direktiv. Dette vil kunne 
medføre investeringer i små anlegg som ikke har filter montert i røykgassveien. De fleste større 
anlegg har dette i dag, så dette gjelder mellomstore anlegg.  
Statkraft la ved link til artikkel i Teknisk ukeblad som innleder med følgende tekst: 
EU er i ferd med å innføre et direktiv som skal begrense utslipp av svoveldioksid, nitrogenoksider og 
partikler fra mellomstore forbrenningsanlegg, det vil si anlegg på mellom 1 og 50 MW. Videre fremgår 
det av artikkelen at dette vil medføre betydelige investeringskostnader og etterfølgende 
driftskostnader for slike anlegg. Artikkelen er fra 2016 og det har ikke vært mulig å få dette 
verifisert ytterligere. Dersom direktivet gjøres gjeldende som her presentert, vil eksisterende 
flisfyringanlegg i Dyrøy Energi AS mest sannsynlig bli berørt, da den har en angitt effekt på 1 
mw/h. 
 

7. Tilskuddsordning 
 

Enova er statens viktigste verktøy for stimulering av miljøvennlige energitiltak i Norge. 
Rådmannen har sett nærmere på muligheten for investeringstilskudd til reetablering av et 
fornybaralternativ som energiforsyning for Dyrøy kommune. En fullgod avklaring har ikke vært 
mulig (forhåndsgodkjenning), men et bioenergianlegg kommer klart innenfor støttereglementet. 
Hvorvidt en reetablering av et eksisterende anlegg som dette er støtteberettiget, vil være 
avhengig av søknadsutforming og valg av løsning. En argumentasjon med utgangspunkt i et 
sanert anlegg hvor man forutsetter etablering av en ny flisovn sannsynliggjør støttemulighet. En 
avgjørende forutsetning for å oppnå støtte er at det må være utløsende for realisering av tiltaket. 
 
Når det gjelder varmepumpe luft/vann for næringsbygg og offentlige bygg, så er ikke disse 
lenger støtteberettiget. Enova ønsker å stimulere byggeierne til å velge mer innovative løsninger 
og varmesentraler som gir mindre belastning på strømnettet. For privathusholdninger beholdes 
støtten enn så lenge. 
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8. Eierskap og driftsform 

 
Valg av driftsform for energiforsyningen til Dyrøy kommune er ikke vurdert endelig, ut over at 
Dyrøy Energi AS i første omgang bør over på offentlig eie, dvs. med kun Dyrøy kommune og 
Senja Avfall som eiere. Dagens eierstruktur er unaturlig i et selskap som er av ikkekommersiell 
karakter og som i tillegg har kun Dyrøy kommune som kunde. 
 
Hvorvidt man skal avvikle selskapet og flytte en eventuell drift inn under kommunens øvrige 
aktivitet må avventes til endelig investeringsvalg er gjort og hvorvidt støtteordningene vil være 
styrende i denne sammenheng. 
 
Som nevnt ovenfor under pkt. 2, så er dagens avtale mellom Dyrøy Energi AS og Dyrøy 
kommune moden for å etableres i en helt ny form. 
 

Administrasjonens vurdering 
 

1. Innledning 
 

Dyrøy Energi AS har vært tema i et utall av saker for politisk behandling i Dyrøy kommune. 
Etter rådmannens syn er det nå overmåte viktig å få etablert en strategi for energiforsyning til 
Dyrøy kommune som har både et langsiktig perspektiv, en sikker driftsform og en energibærer 
som både er økonomisk lønnsom og bærekraftig i et miljøperspektiv. I så måte er dette det rette 
tidspunkt, hvor det mangeårige flisanlegget er havarert, noe som igjen åpner for nye valg. 
 
Rådmannen har brukt mye tid på å berede grunnen for et slikt valg, noe som er søkt synliggjort i 
dette saksfremlegget og i vedlagte dokumenter. I tillegg er opplysninger innhentet fra forskjellige 
rapporter og utredninger for derved å komplettere bildet best mulig. 
 
Som nevnt er gassanlegg er i dag primærenergikilden for leveransen til Dyrøy kommune. Det 
ansees ikke nødvendig å gå dypere inn i en vurdering rundt dette, ut over at det er en for dyr 
løsning som primærkilde på lang sikt. Vurderingen vi derfor være hvorvidt man skal investere i 
en ytterligere energibærer, og om dette i så fall skal være varmepumpe eller flisfyringsanlegg. 
Dette må også vurderes opp mot fremtidige strømprognoser. 
 

2. Varmepumpe 
 
Ut fra rådmannens vurdering av den dokumentasjonen som foreligger, vil en 
varmepumpeløsning være et alternativ som krever betydelige investeringer, bærer med seg en 
god del usikkerhetsmomenter knyttet til å bruke varmepumper inn i et høytemperatur anlegg, og 
ikke minst usikkerheten med den etterfølgende drift av et så stort antall varmepumper som her er 
skissert. Isolert sett vil løsningen heller ikke være konkurransedyktig i pris pr. kw/h slik det 
fremkommer ovenfor. Situasjonen hadde vært annerledes dersom man hadde 
lavtemperaturanlegg på de enkelte bygg, noe som hadde gitt anlegg med bedre effekt og lavere 
investeringskostnad. Som nevnt kan dette være mulig ifm. restaurering/nybygging av 
sykehjemmet, men øvrige bygningsmasse er ikke tilrettelagt for dette. Rådmannen er dog av den 
oppfatning at et strategisk valg av energikilde bør gjøres gjeldende for alle kommunale bygg, 
dvs. at man ikke trekker ut sykehjemmet med egen løsning. 
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3. Flisfyringsanlegg 
 
Hvorvidt en nyinvestering knyttet til et flisfyringsanlegg er lønnsomt, er ikke umiddelbart 
opplagt. Pris pr. kw/h slik den fremkommer ovenfor ligger helt på grensen dersom man vurderer 
det kun ut fra et lønnsomhetskriterie. Samtidig er det slik at et energianlegg som baserer seg på 
flisproduksjon må sees i et noe større perspektiv: 

 Et eget produksjonsanlegg for energi som dette gir forholdsvis stor forutsigbarhet uten de 
store markedssvigningene som andre energikilder genererer. Råvareprisen på flis er 
forholdsvis stabil og tilgangen grei. Det må også forventes at det vil bli tilrettelagt for 
større lokalt uttak av skog gjennom statlige tiltak. Bioenergi er et viktig klimatiltak. 

 Kommunen vil gjennom dette tiltaket være en bidragsyter for tilrettelegging for lokalt 
uttak av skog.  

 Et eget forprosjekt gjennom VOX-programmet for organisering av lokalt uttak bør 
vurderes 

 Kommunens forpliktelser knyttet til utslippsreduksjon kan enkelt synliggjøres gjennom et 
bioenergitiltak som dette. 

 
Dagens anlegg nærmer seg 20 år, hvor vedlikeholdet har vært minimalt. Eksisterende kjele er 
mulig å restaurere, men vil allikevel være en 20 år gammel fyrkjele. Ut fra rapporten fra Plan 
Evo AS vil man uansett ikke ha et anlegg som er optimalt tilpasset energiforbruket ut i anlegget. 
Investeringskostnadene er også slik at det ikke er veldig stor forskjell opp mot et nytt anlegg. 
 
Slik rådmannen ser det, er det nødvendig med flere tiltak for å få etablert et optimalt 
fjernvarmeanlegg som ev. baserer seg på flis; 

1. Man bør sette inn helt ny(e) ovn(er). Det vil sikre at utslippskrav som ev. kommer som 
nevnt ovenfor, kan tilfredsstilles. Det vil også være et anlegg som samlet har de mest 
moderne tekniske løsninger. 

2. En ny ovn har også større virkningsgrad, mellom 90-95% mot dagens 85%. 
3. Drifts- og vedlikeholdskostnader knyttet til en ny ovn er betydelig lavere enn dagens. 

Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi) har i sitt oppsett en pris på 2-3 øre pr. kw/h, noe 
som vil gi en samlet kostnad på under kr. 50 000,- pr. år i denne sammenheng. Det er 
betydelig lavere enn erfaringstall/budsjett ovenfor. 

4. Virkningsgraden ut til forbruker er alt for dårlig. For 2018 lå den på 70,4%. Det tilsier at 
ledningsnettet og anlegg for øvrig må kontrolleres for varmetapskilder. Virkningsgraden 
bør ligge over 80%. I budsjett for rehabilitering er dette tiltaket medtatt. 

5. Det bør fremmes søknad om støtte fra Enova.  
 
Ut fra rådmannens synspunkt så vil dette samlet kunne gi en energipris som gjør at et 
fjernvarmeanlegg basert på flis vil være forsvarlig også ut fra et økonomisk perspektiv. 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Med grunnlag i de tiltak som skisseres for et mest mulig optimalt bioanlegg basert på 

flisfyring, fremmes søknad til Enova om støtte med en samlet investeringsramme på kr. 5 
mill. 

2. Så snart en slik søknad er behandlet og avgjort av Enova, fremmes saken for 
kommunestyret for endelig avgjørelse i forhold til en eventuell investering og 
driftsorganisering. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 223 

Saksmappe: 2017/1250 

Saksbehandler: Øystein Rørslett 

Dato: 29.11.2017 

 

 
Saksframlegg 

 

Dyrøy Energi A/S - Søknad om kommunal bistand 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 124/17 05.12.2017 
Kommunestyret 66/17 07.12.2017 

 

Vedlegg 
1 Søknad om kommunal bistand 
  

 

Saksopplysninger 
Det vises til søknad datert 20.11 17, der Dyrøy Energi A/S v/styreleder Rolf Espenes søker 
Dyrøy kommune om:  
 

1. Kommunal garanti for lån kr. 2,5 mill. i kommunalbanken 
2. Søknad om lån/tilskudd – midlertidig finansering 
3. Utvidelse av aksjekapital – minimum kr. 500.000,-. 

 

Administrasjonens vurdering 
Som det fremgår av søknad, er den fremmet på bakgrunn av redegjørelse i formannskapet 
8.11.17 der styreleder orienterte nærmere om følgende forhold vedr. Dyrøy Energi A/S. 

 
Etablering av gassanlegg  
Rehabilitering av anlegget etter eksplosjon - mai 17 
Behov for refinansiering – ny aksjekapital 
 

Vedr. søknad om kommunal lånegaranti for lån kr. 2,5 mill.  
Dyrøy Energi A/S har i dag i hovedsak 2 store kostnadsbærere. Innkjøp av flisvirke og renter og 
avdrag på låneopptak.  
 
Iflg. årsmelding for 2016 hadde Dyrøy Energi A/S pr. 31.12.16 en total langsiktig lånegjeld på ca. 
kr. 1,9 mill. Av dette utgjorde størstedelen av lånegjelden gjeld til Sparebanken Nord-Norge med 
en effektiv rente som over lang tid har vært 9,15%. Rådmannen er kjent med at selskapet ved flere 
anledninger har forsøkt å få redusert denne renten uten at Sparebanken har vært villig til dette. De 
har også nylig gitt selskapet melding om at de ikke er villig til å inngå nye lån i forbindelse med 
rehabilitering av anlegget.  
 
Etter rådmannens vurdering er det mulig for selskapet å søke om «Grønt lån – fornybar energi» i 
kommunalbanken. Formålet her er investeringer i bl.a. fjervarmeanlegg som utnytter energi-
potensialet som finnes i fornybare energikilder – deriblant biomateriale.  
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Alle kommuner, samt andre organisasjoner med kommunal garanti kan søke om lån med «Grønn 
Rente.» 
 
Ordinær rente i kommunalbanken er p.t.  1,50 %, og de tilbyr Grønn rente på 1,4 % til klima-
vennlige investeringer. 
 
For Dyrøy Energi A/S vil innvilgelse av «Grønn rente» bety en rentereduksjon på inntil kr. 7,75%, 
noe som igjen medfører en årlig rentereduksjon på ca. kr. 150.000,-. 
 
Som det videre ble redegjort for i formannskapsmøtet 8.11, planlegger Senja Avfall BA å 
investere i eget flis-anlegg, og der de da til selvkost kan levere rent oppmalt trevirke til Dyrøy 
Energi A/S. (Senja Avfall A/S betaler i dag kr. 300,- pr. tonn for å bli kvitt slik avfallsvirke) For 
begge selskapene vil dette være økonomisk formålstjenlig, og for Dyrøy Energi vil dette medføre 
en vesentlig reduksjon av kostnadene – innkjøp av flisvirke. 
 
Vedr. søknad om lån/tilskudd – midlertidig finansiering.  
Som det fremgår av søknad har selskapet et behov på 2,2 mill. for etablering av gasskjele, 
reparasjon av hovedkjele samt øvrige nødvendige bygningsmessige reparasjoner, - deriblant et 
nybygg på 4x5 meter der gasskjelen vil bli etablert. Etter forsikringsoppgjøret har selskapet i dag 
en egenkapital/driftsreserve på ca. kr. 900.000,-. Øvrig finansiering må foretas ved lån/tilskudd, 
samt økning av AK.  
 
Vedr. økning i Aksjekapital – minimum kr. 500.000,- 
Pr. 31.12.16 var eierandelene i Dyrøy Energi A/S:  
 

 

Aksjeeier Antall aksjer a kr. 1000,- Eierandel
Dyrøy kommune 1 830 61,85 %
Håvard Ås-Hansen 562 18,99 %
Senja Avfallsselskap BA 517 17,47 %
Plan-Evo A/S 50 1,69 %
Totalt 2 959 100,00 %

 
Økning av kommunal eierandel fra 1.830 til 2.330 uten at øvrige aksjeeiere er villig til å øke sin 
aksjeandel med sin %-vise eierandel medfører at Dyrøy kommune øker sin eierandel fra 61,85 % 
til 67,36 %. Er øvrige aksjonærer villig til å skyte inn ny aksjekapital ihht eierandel betyr dette 
følgelig at eierandelen i selskapet ikke endres. Dette vil imidlertid bli avklart på ekstraordinær 
generalforsamling i selskapet.  
 
På bakgrunn av overnevnte redegjørelse kan følgende økonomisk oppstilling gjøres:  
 

 

Kapitalbehov totalt (jf. søknad) 2 200 000
Finansiering
1. Disponibelt beløp etter refinansiering
     kr. 2,5 mill - 1,9 mill 600 000 27,27 %
2. Egenkapital etter forsikringsoppgjør 900 000 40,91 %
3. Ny egenkapital 500 000 22,73 %

Total finansiering 2 000 000 90,91 %
 
Som det fremgår av ovennevnte finansieringsoppsett er det en manko på kr. 200.000,- på at 
omsøkt kapitalbehov dekkes i finansieringsplanen. Senja Avfallsselskap BA har tidligere 
signalisert at de ikke ønsker å skyte inn ny aksjekapital. Det er heller ikke sannsynlig at øvrige 
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aksjonærer ønsker å skyte inn ny aksjekapital. Rådmann tilrår derfor at refinansieringsbeløp i 
Kommunalbanken økes fra 2,5 mill. til 2,8 mill. og der kr. 100.000,- av dette benyttes til styrking 
av selskapets driftskapital.  
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Dyrøy kommune garanterer for Dyrøy Energi A/S for låneopptak inntil 2,8 mill. i 
Kommunalbanken. Låneopptak søkes primært på vilkår – «Grønn rente», 1,4 % rente, 
Sekundært ordinære vilkår, 1,5 % rente.  

2. Dyrøy kommune avsetter inntil kr. 500.000,- til ny aksjekapital i Dyrøy Energi A/S. 
Beløpet innarbeides i budsjettet for 2018. 

 
  

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Dyrøy Energi A/S - Søknad om kommunal bistand 
 
Behandling i Formannskapet – 05.12.2017:  
 
Det voteres over rådmannens forslag til vedtak.  
Forslaget bifalt, 4 mot 1 stemmer.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 05.12.2017  
 

1. Dyrøy kommune garanterer for Dyrøy Energi A/S for låneopptak inntil 2,8 mill. i 
Kommunalbanken. Låneopptak søkes primært på vilkår – «Grønn rente», 1,4 % rente, 
Sekundært ordinære vilkår, 1,5 % rente.  

2. Dyrøy kommune avsetter inntil kr. 500.000,- til ny aksjekapital i Dyrøy Energi A/S. Beløpet 
innarbeides i budsjettet for 2018. 

 
 
 
Dyrøy Energi A/S - Søknad om kommunal bistand 
 
Behandling i Kommunestyret – 07.12.2017:  
 
 
Marit Alvig Espenes (AP), Terje Johansen (AP) og Tom-Erik Forså (FRP) erklæres inhabil i saken.    
Som varamedlem for Marit A.E tiltrer Dag Agnar Solbakk. 
 
Kjell-Sverre Myrvoll (SP) velges som varaordfører.  
 
Forslag til tilleggspunkt fremmet av Knut-Arne Johansen (FLD): 
 
3. Kommunestyret etterspør en plan for den videre drift, inkludert budsjett.  
 
Forslaget stemmes over samlet med rådmannens forslag til vedtak i 3 punkter: 
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1. Dyrøy kommune garanterer for Dyrøy Energi A/S for låneopptak inntil 2,8 mill. i 
Kommunalbanken. Låneopptak søkes primært på vilkår – «Grønn rente», 1,4 % rente, 
Sekundært ordinære vilkår, 1,5 % rente.  

2. Dyrøy kommune avsetter inntil kr. 500.000,- til ny aksjekapital i Dyrøy Energi A/S. Beløpet 
innarbeides i budsjettet for 2018. 

3. Kommunestyret etterspør en plan for den videre drift, inkludert budsjett. 
 
Forslaget vedtas, 8 mot 3 stemmer.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 07.12.2017  
 

1. Dyrøy kommune garanterer for Dyrøy Energi A/S for låneopptak inntil 2,8 mill. i 
Kommunalbanken. Låneopptak søkes primært på vilkår – «Grønn rente», 1,4 % rente, 
Sekundært ordinære vilkår, 1,5 % rente.  

2. Dyrøy kommune avsetter inntil kr. 500.000,- til ny aksjekapital i Dyrøy Energi A/S. Beløpet 
innarbeides i budsjettet for 2018. 

3. Kommunestyret etterspør en plan for den videre drift, inkludert budsjett. 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Øystein Rørslett 
ordfører fungerende rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 223 

Saksmappe: 2017/1250 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 13.03.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

Dyrøy Energi A/S -Kommunal garanti 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 36/18 13.03.2018 

 

Vedlegg 
1 Lånetilbud 

 

Saksopplysninger 
I kommunestyremøte 7.12 17 sak 66/17 ble det fattet slikt vedtak:  
 

1. Dyrøy kommune garanterer for Dyrøy Energi A/S for låneopptak inntil 2,8 mill. i 
Kommunalbanken. Låneopptak søkes primært på vilkår – «Grønn rente», 1,4 % rente, 
Sekundært ordinære vilkår, 1,5 % rente.  

2. Dyrøy kommune avsetter inntil kr. 500.000,- til ny aksjekapital i Dyrøy Energi A/S. Beløpet 
innarbeides i budsjettet for 2018.  

3. Kommunestyret etterspør en plan for den videre drift, inkludert budsjett.  
 
 
I brev datert 8.3 18 skriver fylkesmannen:   
 

Fylkesmannens veiledet i denne forbindelse kommunen i forhold til kommuneloven § 51 nr. 2 
der det heter: «Det kan ikke stilles kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til 
næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen selv». Fylkesmannen ser i vedlagt 
dokumentasjon fra kommunen av 2. mars at selskapets vedtekter er endret i ekstraordinær 
generalforsamling 21. februar 2018. Etter Fylkesmannens vurdering kommer ikke de nye 
vedtektene i konflikt med bestemmelsene i kommuneloven § 51. nr. 2.  
Fylkesmannens vil imidlertid påpeke at det er flere mangler ved kommunestyrets vedtak om å 
innvilge kommunal garanti for lån Dyrøy Energi A/S opptar i Kommunalbanken (sak 66/17 av 
7. desember 2017). I henhold til Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier 
(02.03.2001) skal både lengde og type garanti framgå av kommunestyrets vedtak. Det er videre 
slik at det garanterte beløpet skal ta høyde for et tillegg på 10 % til dekning av renter og 
omkostninger, ref. betingelser i Kommunalbankens lånetilbud datert 27.02.2018. Vi kan ikke 
se at ovennevnte punkter er tatt med hverken i kommunestyrevedtaket eller saksframlegget.  
Fylkesmannen ber kommunen fatte nytt vedtak i tråd med garantiforskriften og punktene 
ovenfor før søknad om godkjenning av den kommunale garantien sendes Fylkesmannen. 

 

Administrasjonens vurdering 
Rådmannen tilrår at kommunestyret fatter nytt garantivedtak ihht. fylkesmannens tilbake-
meldinger i ovennevnte brev.  
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Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Dyrøy kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr 2.8 mill. som Dyrøy Energi 
A/S tar opp til utbygging og rehabilitering av anlegget. 
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 2.8 mill. med tillegg av 10 % av til enhver tid 
gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens 
maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 3.080.000,-. 
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år med 
tillegg av inntil 2 år, jfr garantiforskriftenes § 3. 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
 
Dyrøy Energi A/S -Kommunal garanti 
 
Behandling i Formannskapet – 13.03.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak med nytt tilleggs pkt: 
Vedtaket fattes i medhold av fullmakt gitt i Kommuneloven § 13 (hasteparagraf) og refereres i 
Kommunestyret 26.04.18. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.03.2018  
 
1. Dyrøy kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr 2.8 mill. som Dyrøy Energi 
A/S tar opp til utbygging og rehabilitering av anlegget. 
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 2.8 mill. med tillegg av 10 % av til enhver tid 
gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens 
maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 3.080.000,-. 
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år med 
tillegg av inntil 2 år, jfr garantiforskriftenes § 3. 
4.Vedtaket fattes i medhold av fullmakt gitt i Kommuneloven § 13 (hasteparagraf) og refereres i 
Kommunestyret 26.04.18. 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy Kommune 
Dyrøytunet 1 

9311 Brøstadbotn 

Att: Rådmann Tore Uthaug 

UOl 1-19/BH 

SAK: VURDERING VARMEPUMPER ETC. 

Sjøvegan, 13.02.2019 

Viser til oppdrag fra Dyrøy kommune å vurdere diverse tiltak mht. Dyrøy Energi AS. 

1. Vurdering av varmepumper i stedet for fliskjel, her er det 2 mulige senarioer:
a) Sentraliserte varmepumper, varmepumper erstatter fliskjel på Dyrøy energi.
b) Desentraliserte varmepumper lokalt på bygg.

Generelt: 
Varmepumper kan generelt benyttes som energikilde i fjernvarmeanlegg, men det 
forutsettes da at mottakere av energi kan nyttig gjøre seg fjernvarme med relativ lav 
temperatur og at fjernvarmerør er dimensjonert for de gitte forutsetninger. 

Vurdering av alternativ 1.a) Sentralisert varmepumpe i fyrsentral Dyrøy Energi AS. 
Da fjernvarmeanlegg leverer til mottakere både med høy temperatur anlegg og lav 
temperatur anlegg er varmepumper nødt til å være dimensjonert for høy temperatur. 
Det finnes få aktører i markedet som kan levere slike produkter men 2 av aktuelle 
produsenter er Daiking og Mitsubishi. 

Daiking sine pumper leverer opp mot soe vann med totrinns kompressorer, 
men den største modulen de har er 16KW dvs at en må ha ca 60 moduler for å levere 
lMV som biokjel er dimensjonert for. 
Sier vi at vi kan gå ned litt på effekten til ca 800KW som anbefalt i tidligere rapport 
snakker vi om 50 moduler med montasje, sammenkoplinger, akkumulatortanker, 
bygningsmessige arbeider, prosjektering etc havner vi på ca 10-11 millioner eks. mva. 

Alternativet er Mitsubishi sin modell Murai 60HT som har turtemperatur på 65e ved -1 Se 
Utetemperatur, da yter varmepumpen ca 39 KW. Ved varmere utetemperatur og samme 
framledningstemperatur vil varmepumpen yte mer effekt. 
Ved dimensjonering må en likevel benytte realistisk utetemperatur for effektberegning 
og benytter oppgitte data for -1 Se for i videre beregninger. 
Dvs at for å yte 800KW må det ca 20 moduler , se vedlagt kostnadsberegning for dette. 
Et mulig faremoment er at de fleste varmepumper er dimensjonert for dt på bare se, dvs se 
forskjell på tur og returtemperatur, Murai 60 mener jeg kan klare dt på 1 oe, dette har jeg 
ikke fått 100% bekreftet. 
Fjernvarmenettet er dimensjonert for dt på 2oe, dvs at vannmengden i fjernvarmerør må 
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økes til det dobbelte for å transportere like mye energi på dt IOC. 
Dette må beregnes for å være sikker på at fjernvarmerør til de enkelte bygg klarer ny 
belastning hvis varmepumpe sentralt velges. 

Vurdering av alternativ 1.b) 
Desentraliserte varmepumper lokalt på bygg. 
Primært kan man si at installert effekt lokalt er noe høyere en alternativene i alternativ l .a) 
pga av samtidigheten er 100% lokalt, men bare ca 80% sentralt, derfor kan man 
dimensjonere med lavere effekt på et sentralt anlegg. 
Kostnadsmessig vil også lokal plassering bli minst like høy som sentral plassering, pga at 
det faktisk da skal monteres minst like mange moduler totalt rundt omkring på de 
forskjelige byggene, en kan dog forvente 20% flere moduler og i tillegg flere 
bygningsmessige tilpasninger, pumper, akkumulatortanker, styringer etc 
Det kan bli noen besparelser på bygg som ikke har høytemperaturanlegg og her kan man 
montere inn varmepumper på lavtemperatur som har bedre effektfaktor og lavere 
investeringspris. 
Dette må vurderes bygg for bygg, se vedlagt eksempel for eks.sykehjem. 

2.Driftskostnader.
Simien som et av de mest anerkjente energiberegningsprogrammer i dag og godkjent av
NVE for energimerking av bygg opererer som standard med gjennomsnittlig effektfaktor
over året for luft/vann varmepumper med turtemperatur på 55C til (COP) 1, 78.
Dvs ved el.energikostnad på 1 OOøre/kwh med alle overføringsavgifter etc vil
energikostnaden for luft/vann varmepumpe med høy temperatur bli ca 56 øre/kwh i
gjennomsnitt.
Regnestykket vil ikke bli helt rett fordi når forbruket er høyest (kaldeste dager) er el.prisene
på det høyeste og effektfaktor på luft/vann varmepumpe dårligst.

3 .Alternative energikilder ved strømbrudd. 

Alle bygg over 1000rn2 skal ha energiflexible systemer, dvs de skal ha minst 2 energikilder. 
Sykehjem har feks krav til energisikkerhet ved strømbortfall, dvs varmeanlegg skal være 
operativt ved strømbortfall. 
Dette løses ved nødstrømsaggregat som driver pumper og brennere for kjeler som back up. 
Hvis nødstrøms aggregater skulle være nødt til å drive el.kjeler eller varmepumper vil disse 
bli meget store og dyre. 
Ved et fjernvarmeanlegg kan nødstrøm stå sentralt i fyrrom i fjernvarmesentral og en vil da 
ha energisikkerhet til alle som er påkoplet fjernvarmeanlegget. 

4. Tilskudd Enova.
Enova har ingen program/tilskudd for luft/vann varmepumper på kommunale bygg.
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/639 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 11.02.2020 

 

 

Saksframlegg 

Supplerende styrevalg VOX Dyrøy KF - valg av nestleder 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 13/20 27.02.2020 

 

 

Daglig leders innstilling 

Dyrøy kommunestyre velger n.n som nestleder i styret i VOX Dyrøy KF. 

Kort sammendrag 

Kommunestyret må i henhold til kommuneloven § 65-4.ledd velge nestleder til styret i VOX Dyrøy KF. 

Saksutredning 

I kommunestyremøte 18.12.19 ble det i sak 79/19 gjort følgende styrevalg til Omstillingsstyret: 
 
Styreleder: Marit Alvig Espenes 
Medlem: Kjell-Sverre Myrvoll 
Medlem: Tone Pettersen 
Medlem: Kenneth Karlsen 
Medlem: Tom-Robin Edvardsen 
 
Vara 1 pol: Rakel Jensen 
Vara 2 pol: Kine Mari Bertheussen 
Vara 1 nl: Tommy Andreassen 
Vara 2 nl: Trine Vaarlund 
 
I hht kommuneloven § 65-4.ledd skal styret ha en leder og en nestleder som velges av kommunestyret.  
Det ble beklageligvis ikke valgt nestleder i saken, og foretaket kan ikke registreres i Brønnøysund før 
dette er på plass. 

Daglig leders vurdering 

Kommunestyret må nå velge nestleder i omstillingsstyret. Vi anser det som hensiktsmessig at nestleder 
velges blant næringslivsrepresentantene. 
 
 
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
Styreleder daglig leder 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 030 

Saksmappe: 2018/500 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 08.01.2020 

 

 

Saksframlegg 

Samarbeidsavtale om Midt-Troms arbeidsgiverkontroll fra 01.01.2020 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 8/20 17.01.2020 
Kommunestyret 14/20 27.02.2020 

 

Vedlegg 
1 Samarbeidsavtale om Midt-Troms arbeidsgiverkontroll_20190910 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Dyrøy kommunestyre vedtar samarbeid om arbeidsgiverkontroll for Midt-Troms for 
kommunene Bardu, Sørreisa, Målselv, Senja og Sørreisa fra 1.1.2020 til 31.05.2020. 

2. Dyrøy kommunestyre vedtar framlagt samarbeidsavtale etter § 28-1 b 
Kommuneloven. 

3. Dyrøy kommunestyre vedtar framlagt budsjett for hele 2020 på kr 2 679 952 samt fordeling  
av kostnader i henhold til framlagt forslag. Dyrøy kommune forutsetter at de budsjetterte 
kostnadene fordeles likt over hele året, slik at kostnadene for gjeldende driftsperiode vil utgjøre 
5/12 av det budsjetterte. 

 
 

Rådmannens innstilling: 

1. Dyrøy kommunestyre vedtar samarbeid om arbeidsgiverkontroll for Midt-Troms for 
kommunene Bardu, Sørreisa, Målselv, Senja og Sørreisa fra 1.1.2020 til 31.05.2020. 

1. Dyrøy kommunestyre vedtar framlagt samarbeidsavtale etter § 28-1 b 
Kommuneloven. 

1. Dyrøy kommunestyre vedtar framlagt budsjett for hele 2020 på kr 2 679 952 samt fordeling  
av kostnader i henhold til framlagt forslag. Dyrøy kommune forutsetter at de budsjetterte 
kostnadene fordeles likt over hele året, slik at kostnadene for gjeldende driftsperiode vil utgjøre 
5/12 av det budsjetterte. 

 
 
Behandling i Formannskapet – 17.01.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 17.01.2020  
 
1.Dyrøy kommunestyre vedtar samarbeid om arbeidsgiverkontroll for Midt-Troms for kommunene Bardu, 
Sørreisa, Målselv, Senja og Sørreisa fra 1.1.2020 til 31.05.2020. 
2.Dyrøy kommunestyre vedtar framlagt samarbeidsavtale etter § 28-1 b Kommuneloven. 
3.Dyrøy kommunestyre vedtar framlagt budsjett for hele 2020 på kr 2 679 952 samt fordeling  
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av kostnader i henhold til framlagt forslag. Dyrøy kommune forutsetter at de budsjetterte kostnadene 
fordeles likt over hele året, slik at kostnadene for gjeldende driftsperiode vil utgjøre 5/12 av det budsjetterte. 
 
 
 

Kort sammendrag 

Samlokalisering av arbeidsgiverkontroll i Midt-Troms gjennom vertskommuneordning etter § 20-2 LOV-
2018-06-22-83 (kommuneloven) ble igangsatt allerede fra 1.1.2019 med Lenvik kommune som 
daværende vertskommune. 
 
På grunn av kommunesammenslåing av Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner til Senja kommune 
pr 1.1.2020, må ny samarbeidsavtale tegnes for alle samarbeidskommunene. 
 

Saksopplysninger 

Arbeidsgiverkontroll er en lovpålagt oppgave kommunene utfører for Skatteetaten. 
Arbeidsgiverkontrollen i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy har blitt 
ivaretatt ved en samarbeidsavtale for året 2019. 
 
Organisering av arbeidsgiverkontroll for Midt-Troms kommunene ble tatt opp i administrativt råd den 7. 
mars 2018 i sak 12/18 hvor det ble fattet følgende vedtak: 

1. AR ber om at M-TAK vurderer å organisere sin tjeneste vha tjenestekjøp. 
2. Det vises til arbeidet med Senja 2020, og det bes om at det vurderes en samlokalisering av 

arbeidsgiverkontrolltjenesten for Midt-Troms kommunene18. og 19. juni (inkl. overnatting) avsettes 
til ekstramøte i AR hvor tema er organisering av kommuneoverbyggende tjenester i Midt-Troms sett i 
sammenheng med Senja 2020, og regionen totalt sett. 
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Fellesnemda for Senja kommune har den 27. juni 2018 i sak 24/18 fattet følgende vedtak: Fellesnemnda 

slutter seg til anbefalingene om fremtidig organisering av M-TAK og at den fra 1.1.2020 
organiseres som et vertskommunesamarbeid med Senja kommune som vertskommune. 

 
Lenvik kommune ble anmodet til å utrede mulighet for samlokalisering av arbeidsgiverkontroll for Midt-
Troms (M-TAK og Lenvik) til en felles løsning. Dyrøy kommunestyre sluttet seg til denne etter at saken 
hadde vært behandlet i kommunestyret den 11. oktober 2018 i sak 53/18 hvor følgende vedtak ble 
fattet: 

1. Dyrøy kommune vedtar etablering av Midt-Troms arbeidsgiverkontroll for kommunene Bardu, 
Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy i perioden 1.1.2019 til 31.12.2019.   

2. Dyrøy kommune vedtar framlagte samarbeidsavtale etter § 28-1 b Kommuneloven.  
3. Dyrøy kommune vedtar framlagte budsjett for 2019 på kr 2 698 284 samt fordeling av kostnader i 

henhold til forslag på kr 146 552,- som utgjør Dyrøy sin andel. 
 

Administrasjonens vurdering 

Organisering: 
Fremtidig rådmann for Senja kommune har utarbeidet en samarbeidsavtale jfr. § 20-1 
Kommuneloven (se vedlegg). I henhold til samarbeidsavtalen får Senja kommune som 
vertskommune delegert myndighet fra samarbeidskommunene Bardu, Dyrøy, Målselv og Sørreisa 
til å utføre oppgaver og treffe avgjørelser. 
 
Budsjett: 
Utarbeidet budsjettforslag for felles Midt-Troms arbeidsgiverkontroll for 2020 inneholder følgende 
forhold: 

- budsjett som ble laget for M-TAK for 2019 blir stort sett videreført 
- i lønnsbudsjettet ligger 4 hele stillinger. Ordningen har pr nå i Lenvik kommune 3 ansatte i hele 

stillinger. Lenvik kommune lyktes med rekruttering av nye ansatte. Den siste vakante stilling 
lyses ut i nær framtid. 

- Salg av tjenester overfor samarbeidskommuner inngår som refusjonsinntekt i budsjett  
 

Framlagt budsjett for 2020 viser sum utgifter på kr 2.679.952, jfr. vedlegg. 
 
Kostnadsfordeling: 
Deltakerkommunene dekker utgiftene etter følgende prinsipp: 

a) Bunnavtale: 
20 % av samlede utgifter, fratrukket inntekter, fordeles likt på alle deltakerkommuner. 

b) Fordeling etter antall bedrifter: 
Resterende 80 % av samlede utgifter, fratrukket inntekter, fordeles etter antall bedrifter med 

a-melding. Tall på antall bedrifter pr 31.12. to år før gjeldene budsjett- og regnskapsår legges til 
grunn. 
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Fordeling kostnader 2020 

 Antall 
bedrifter 
med a-
melding 

31.12.2018 

 
 
i % 

 
Bunnavt
ale 20 % 

etter 
bedrifter 
80 % 

 
 

pr 
kommune    20 % av 

2.539.952 
= 507.990 

80 % av 
2.539.952 
= 
2.031.962 

 

   507 990 2 031 962  
Bardu 104 8,78 101 598 178 333 279 931 
Dyrøy 45 3,80 101 598 77 163 178 761 
Målselv 234 19,75 101 598 401 248 502 846 
Sørreisa 110 9,28 101 598 188 621 290 219 
      
Senja 692 58,40 101 598 1 186 597 1 288 195 
Berg 43     
Torsken 38     
Tranøy 57     
Lenvik 554     
      
 1185 100,00 507 990 2 031 962 2 539 952 

 
Etter fordelingsnøkkelen er Dyrøy kommunes andel av kostnadene for drift av 
arbeidsgiverkontrollen i 2020 beregnet til kr 178 761,-. Dette er en økning fra 2019 da 
kommunens andel var på kr 146 552,-. 

 
Oppsummering 
Både administrativt råd og Midt-Troms regionråd har vurdert å favorisere en samlokalisert 
arbeidsgiverkontroll i Midt-Troms med hensyn til fagmiljø, kompetanse og robusthet. 
Forutsetning for videreføring av samlokalisering på arbeidsgiverkontroll i Midt-Troms er 
politisk tilslutning i samarbeidskommunene i løpet av høsten 2019. 
Saken ble fra Senja kommune sendt til samarbeidskommunene i september for politisk 
behandling. 

 
Felles arbeidsgiverkontroll er en oppgave som underligger kemner og vil derfor være organisert 
under avdeling Skatt, innfordring og arbeidsgiverkontroll i virksomheten Regnskap i Senja kommune. 
For å sikre oppfølging i samarbeidskommunene skal det etableres et Faglig forum. Deltakere i 
forumet er kemnere i verts- og samarbeidskommuner. 
 
Etter at øvrige kommuner har vedtatt et likelydende saksfremlegg som ovenfor presentert, har 
Stortinget vedtatt at skatteoppkreving (inkl. arbeidsgiverkontroll) skal overføres til Skatteetaten fra 
01.06.2020. Det betyr at avtalen vil være gjeldende for perioden 01.01.2020 til 31.05.2020. 
Rådmannen legger til grunn at budsjettkostnadene fordeles likt på de aktuelle driftsmånedene slik at 
det utgjør 5/12 av det samlede budsjettforslaget. 
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Samarbeidsavtale om  
Midt-Troms arbeidsgiverkontroll 

l. Avtaleparter 
Deltakere i denne avtalen er kommunene Bardu, Dyrøy, Målselv, Senja og Sørreisa.   

Senja kommune er vertskommune for samarbeidet.  

Bardu, Dyrøy, Målselv og Sørreisa kommuner er samarbeidskommuner. 

2. Rettslig grunnlag 
Denne avtalen gjelder som administrativt vertskommunesamarbeid om ivaretakelse av 

arbeidsgiverkontroll i Midt-Troms med hjemmel i lov om kommuner og fylkeskommuner av LOV-

2018-06-22-83 (kommuneloven) § 20-1 og organisert etter kommuneloven § 20-2. 

3. Formål 
Formålet med samarbeidet er å oppfylle de respektive kommuners forpliktelser i henhold til 

skattebetalingslovens § 5-13 vedrørende regnskapskontroll hos arbeidsgiverne i kommunene. 

4. Omfang 
Arbeidsgiverkontrollen består av fire ansatte regnskapskontrollører som underligger kemneren i 

Senja kommune. Omfanget av tjenesten kan variere, men fastsettes gjennom budsjettvedtaket. 

5. Administrasjon av tjenesten 
Tjenesten er integrert i Senja kommune sin kommuneadministrasjon og styres som en ordinær 

deltjeneste under kemner, men med følgende unntak: 

Det opprettes et Faglig forum bestående av kemnerne i verts- og samarbeidskommuner. Forumet 

skal ha ansvar for faglig innhold i arbeidsgiverkontrollordningen. Forumet velger selv leder og 

nestleder. 

6. Ansvar 
Senja kommune har arbeidsgiveransvaret for regnskapskontrollører og leder ansatte under denne 

avtalen. Senja kommune kan fritt ansette personer og forhandle lønn innenfor de rammer budsjettet 

tillater. 

Samarbeidskommunene delegerer vedtakskompetansen tilknyttet dette ansvars- og fagområdet til 

kemneren i Senja kommune. Fullmakten omfatter også rett til å inngi politianmeldelser på vegne av 

samarbeidskommunen innenfor skatteoppkreverens ansvars- og fagområde. 

Kemneren i Senja kommune gis også fullmakt til å representere, opptre og underskrive på 

samarbeidskommunens vegne, der kemneren utøver statens partsstilling i saker og rettsmøter om 

innkreving, tvangsfullbyrdelse, midlertidig sikring, konkurs, gjeldsordning etter gjeldsordningsloven, 

forliksklager og erstatning. 
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Vertskommune overtar arkivansvaret. Både når det gjelder journalføring, ivaretakelse av 

arkivoppgaver og oppbevaring (jfr. Riksarkivarens retningslinjer fra 2009 «Arkiv i interkommunale 

samarbeidsorgan»), i tråd med Arkivloven med forskrifter samt eierkommunens ansvar for arkivene 

ved oppløsning av samarbeidsordningen.  

Samarbeidskommunene har ansvaret for å informere innbyggere og bedrifter i sine kommuner om at 

det fra 1.1.2020 er inngått en samarbeidsavtale med Senja kommune som skal utføre 

arbeidsgiverkontroll for kommunen og at henvendelser i saker derfor må rettes til Senja kommune.   

7. Utførelse 
Samarbeidskommunene melder inn behov for kontrolltjenester til Faglig forum. Basert på innkomne 

bestillinger vil detaljerte planer for kontrolltjenesten bli utarbeidet. Denne avtalen er basert på bruk 

av de ansatte regnskapskontrollører i henhold til de årlige kontroller. 

Samarbeidskommunene er, uansett reell bruk, ansvarlig overfor Senja kommune for full refusjon av 

kostnader i henhold til denne avtalen. 

Leder i Faglig forum skal føre statistikk vedrørende reell bruk av ressursene i forhold til kravet om 

kontroller. Som hovedregel legges til grunn fullført kontroll og saksbehandling fram til fastsettelse av 

Skattekontoret og anmeldelse til påtalemyndigheten. 

8. Betaling for tjenesten 
Deltakerkommunene dekker utgiftene etter følgende prinsipp: 

1. Bunnavtale:  

20 % av samlede utgifter, fratrukket inntekter, fordeles likt på alle deltakerkommuner. 

2. Fordeling etter antall bedrifter: 

Resterende 80 % av samlede utgifter, fratrukket inntekter, fordeles etter antall bedrifter med 

a-melding. Tall på antall bedrifter pr 31.12. to år før gjeldene budsjett- og regnskapsår legges 

til grunn. 

Betaling skjer ved a-akontobeløp pr. 01.07. for 1. halvåret etter budsjett, og avregning foretas innen 

utgangen av januar påfølgende år. 

9. Regnskapsføringen 
Regnskapet skal føres på en slik måte at alle utgifter og inntekter, som inngår i beregning av 

deltakernes andel av utgiftene, kommer klart fram. 

Det er tatt høyde for FDV-kostnader i forhold til arealbruket. 

10. Endringer i avtalen 
Endringer i denne samarbeidsavtale skal foretas skriftlig og undertegnes av alle parter før de trer i 

kraft. 
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11. Avtalens varighet 
Overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet i henhold til denne avtale skjer fra 1.1.2020. Det tas 

forbehold om denne er vedtatt i kommunestyrene i Bardu, Dyrøy, Målselv, Senja og Sørreisa. 

Avtalen gjelder til og med 31.12.2022 og kan prolongeres med to år om gangen. 

Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i samarbeidet. 

Uttreden skjer med virkning fra 1. januar året etter at oppsigelsen er utløpt.  

Uttreden krever kommunestyrets godkjenning i kommunen som ønsker å tre ut. 

Dersom deltakerkommunene er enige om det, kan samarbeidet oppløses med øyeblikkelig virkning. 

Ved uttreden/avvikling av samarbeidet har vertskommunen ansvar for ivaretakelse av 

arbeidsrettslige rettigheter ved omstilling, jf. arbeidsmiljølovens bestemmelser. 

Samarbeidskommunen forplikter seg til å bistå vertskommunen når det gjelder tilrettelegging av 

framtidig arbeidsplass for overtallig bemanning. 

12. Årsrapport 
Årsrapport som inngår i årlig rapportering til Skatteetaten lages av Faglig forum. 

 

September/oktober 2019 

 

 

________________________     ________________________ 
Bardu kommune      Dyrøy kommune 

 

 

________________________     ________________________ 
Målselv kommune      Senja kommune 

 

 

________________________      
Sørreisa kommune       
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: G21 

Saksmappe: 2019/300 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 20.02.2020 

 

 

Saksframlegg 

Legevaktsamarbeid 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 15/20 27.02.2020 

 

Vedlegg 
1 Kontrakt 1_kvartal 2020 
2 Ambulanseberedskap i Dyrøy 
3 Kostnader Senja legevakt 

 

Rådmannens innstilling: 

Saken legges fram uten innstilling 

Kort sammendrag 

I forkant av kommunesammenslåing av Tranøy, Berg, Torsken og Lenvik til Senja kommune, ble alle 
interkommunale samarbeid fra Lenviks side sagt opp med virkning fra 01.01.2020.  
 
I budsjettarbeidet for ble det klart at Senja kommune står fast på en fordelingsnøkkel på 20/80, der 20% 
av utgiftene fordeles likt på samarbeidskommunene. Ved en overgang fra 6 til 3 samarbeidskommuner 
øker utgiftene for Dyrøy og Sørreisa med omlag kr 840 000,- for hver kommune.  
I dialog med administrasjonen i Senja ble det klart at administrasjonen i Senja kommune var villig til å 
utrede alternative fordelinger. Saken har vært oppe i Senja HSU og formannskap, begge resulterte i 
vedtak om at deltakelse i tjenesten skal skje ut i fra en 20/80 – fordeling. Saken avgjøres endelig i Senja 
kommunestyre 27. februar. Kommunestyret i Dyrøy ba i sak 78/19 om en utredning om mulige 
alternativer for samarbeid, samt dialog med Senja. 
 
Saken legges fram med de opplysninger som er fremkommet, slik at de kan danne grunnlag for en 
beslutning i kommunestyret. 
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Saksopplysninger 

Ref. KS sak 78/19 i Dyrøy 18.12.19. 
 
Tidslinje: 
 

12.04.2019 Brev til Senja, med forespørsel om faglig tilbud  
22.05.2019 Svar fra Senja kommune Bekreftelse på interesse for 

videre samarbeid. 
24.05.2019 Svar fra Bardu Tilbud på samarbeid 
27.05.2019 Dialogmøte mellom administrasjonen i Senja, 

Sørreisa og Dyrøy. Kartlegge mulighet for videre 
samarbeid. 

Interesse fra alle parter. Skisse 
totalkostnad lagt frem. 
Understreking av at det ikke 
skulle betales mer enn 
kostnader.  

22.09.2019 DK etterspør budsjett og kostnadsfordeling fra 
Senja  

 

22.09.2019 DK mottar budsjett og kostnadsfordeling  
09.10.2019 Felles brev fra Sørreisa og Dyrøy til Senja Klage på kostnadsfordeling 
5.11.2019 Svar fra Senja Uttrykk for at dette må til  

politisk behandling i 2020 i 
Senja 

05.12.2019 Forespørsel til Senja Mulighetsrom for kortere 
avtaletid under utredning 

05.12.2019 Forespørsel til Målselv Forespørsel om status 
utredning. 

09.12.2019 Svar fra Senja Ønske om samarbeid. 6 mnd 
kontrakt aktuelt. 

11.12.2019 K.styre vedtak i Dyrøy sak 78/19 Utrede alternativer, gå i dialog 
med Senja, 3mnd kontrakt 
mulig? 

17.12.19 K.styrevedtak i Senja Opprettholder 20/80 
06.01.2020 Kontraktsinngåelse med Senja For perioden 01.01.20-

31.03.20 
14.01.20 Dialogmøte med Senja  Alternative betalingsmodeller 

diskutert 
30.01.20 Utvalg for Pleie, helse og omsorg –Senja  Vedtar 20/80 modell 
06.02.20 Kontakt med Målselv Ikke Legevakt der 
11.02.20 Senja formannskap Vedtar 20/80 modell 
18.02.20 Møte med Astafjordlegen Orientering om tjenesten 
27.02.20 Sak opp i kommunestyret i Dyrøy  
27.02.20 Sak i kommunestyret i Lenvik  
31.3.20 Kontrakt med Senja utgår  
01.04.20 Behov for ny avtale  

 
Samarbeidet på Finnsnes består i dag av følgende tjenester: 
IK – legevakt 
Diabetessykepleier 
Førstehjelpskoordinator (oppfølging av brannvesen, kostnad pr brannvesen) 
Kreftkoordinator/kreft poliklinikk 
IK samfunnsmedisin (overlegefunksjon) 
KAD – Senger (før/i stedet for/etter – sykehusopphold) 
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Administrasjonen i Senja innstilte på fordelingsmodell 10/90. Pleie-, helse- og omsorgsutvalget vedtok å 
fortsette med 20/80 - fordeling og formannskapet i Senja fulgte opp i møte den 11.02.20 med følgende 
vedtak: 
  

«1. Senja kommune viderefører 20/80-modellen på vertskommunesamarbeidet for 2020.  
2. Rådmannen bes gjennomgå vertskommunesamarbeidet med tanke på kostnadsfordelingen, 
også fremtidige pensjonskostnader, tid til ledelse, lønnskjøring, regnskap mm.  
3. Utvalg for helse- og omsorg viser forøvrig til Senja kommunestyres vedtak i sak 23/19». 

 
Kostnadene ved kjøp av legevakt i Senja vil med en fortsatt 20/80 – modell øke med 840 000,-/år, 
sammenlignet med gammel modell. Dersom Senja Kommunestyre går inn for en 10/90 – fordeling vil 
økningen være på ca 150 000,- år, sammenlignet med gammel modell. Begge disse økningene er med 
bakgrunn i overgangen fra 6 til 3 kommuner. 
 
Oversikt kostnad pr innbygger: 

Dersom Senja kommune hadde opplevd samme 
økning i kostnad per innbygger, ville det utgjøre kr 
11 164 849,- for den nye sammenslåtte 
 
 
 
 
 

 
Utgiftene til KAD – senger er bakt inn i den totale prisen. Spesifikk kostnad per innleggelse gir et bilde av 
kommunenes fordeling av økonomisk byrde på de forskjellige betalingsmodeller. Innleggelsestall fra 
2018 (noenlunde stabile tall)  sammenholdt med 20/80 kostnadsfordeling:  

 
 
 
Tilbud fra Bardu på legevakt og KAD senger:  
Omfatter tjenestene: 
Interkommunal legevakt inkludert KAD samarbeid med Salangen, Lavangen, Målselv og Ibestad. 
Lokalisert på Setermoen  
IK Samfunnsmedisin i samarbeid med Målselv (trekkes ut herfra og kjøpes av Astafjordlegen).  
Kreftkoordinator  
Ikke diabetes sykepleier 
Ikke førstehjelpskoordinator for brannvesen. 
 
Bardu kom med følgende tilbudsoversikt i november’19. De er i gang med å endre på oppbygging og 
driftskonsept på både Legevakt og KAD noe som kan redusere kostnadene, Bardu prøver å få til en 
betaling pr døgn på KAD.  

201



 
 
Ved et samarbeid med Bardu vil Dyrøy kommune ha et større økonomisk handlingsrom, samt større 
innflytelse på tjenester og betalingsmodell. 
 
Alternativ Målselv: 
Målselv kommune har vurdert muligheten for å etablere egen legevakt på Andslimoen. Dette er offisielt 
foreløpig skrinlagt. Og er dermed ikke et alternativ til 1. april.  
 
 
Konsekvenser Legetjeneste 
Ved en overgang til Bardu vil Dyrøy kommune måtte si opp sitt samarbeid med Sørreisa om felles 
legetjeneste. Det er ett års oppsigelsestid på avtalen. Oppsigelse er ikke angitt å måtte utføres til en 
spesiell dato. I dag har vi samarbeid med Sørreisa om barnevern, IT og snart kommunepsykolog, 
hvorvidt dette påvirkes av en eventuell endring av samarbeid fra vår side er ikke vurdert. Vi vil sette 
Sørreisa i en vanskeligere situasjon ved å gå ut av legesamarbeidet med dem, men de vurderer også 
hvordan de skal forholde seg til Senjas forlangende. 
 
Alternativet for Dyrøy vil være å gå inn i Astafjordlegen. Dyrøy tar da med sin andel av hjelpepersonell 
og legehjemler inn i Astafjordlegen, i dette samarbeidet er det naturlig å innlemme kjøp av overlege 
samfunnsmedisin som da trekkes ut av tilbudet fra Bardu.  
 
I møte med Astafjordlegen 18.02.2020, kommer det frem at samarbeidet mellom Lavangen, Salangen og 
Ibestad er iverksatt. Det praktiseres tilstedeværelse på alle distriktskontorene alle ukedager bortsett fra 
annen hver torsdag (fagsamlinger i Salangen). Ø-hjelp er tilgjengelig i Salangen disse dagene.  
I en overgang vil behovet for tilrettelegging og virksomhetsoverdragelse ta litt tid, da ansees et år som 
rimelig.  
Forøvrig vises det til utredningen fra KS 13.06.19 sak 40/19 der det ble vedtatt å videreføre samarbeidet 
med Sørreisa. 
 
 
Ambulansetjenesten:  
I kommunestyremøte i Dyrøy 13.06.19, sak 40/19, er det vist til uttalelse fra regionleder i 
ambulansetjeneste som peker på at beredskapstiden på ambulansetjenesten vil øke ved et samarbeid 
mot Bardu. Dette forklares ved at videretransport av egne pasienter fra legevakt til UNN besørges av 
Dyrøyambulanse, og at Dyrøy da dekkes av Salangen og Finnsnes – ambulansene, det kan da påregnes 
noe lengre utrykningstid ved hendelser i Dyrøy.  
Uttalelse fra AMK fra januar 2020 understøtter dette (vedlagt).  
 
Økonomi 
I et eventuelt samarbeid med Bardu vil besparelsen forholde seg omlag slik: 
Om Senja går for en 20/80 modell vil vi kunne spare minst 1 mill. kroner pr år. 
Om Senja går for en 10/90 modell vil vi kunne regne med minst kr 400 000,-  i reduserte utgifter pr år. 
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Økte kostnader knyttet til overgang til Astafjordlegen sett i forhold til Sørreisa ble i 2018 beregnet til ca 
540 000,-. Det opplyses fra Astafjordlegen at inntekter på refusjoner var satt altfor lavt i denne 
utredningen og at det dermed kan påregnes lavere differanse mellom de to alternativene. 
 
Helhetlig 
Det bør i denne saken tas hensyn til hvilke mulighetsrom vi har for andre samarbeid i ettertid. Vårt valg 
nå vil kunne påvirke retningen for videre samarbeid innen de interkommunale tjenestene. Dette må 
vurderes sammen med de økonomiske konsekvensene som kommunens valg medfører. 
 

Administrasjonens vurdering 

Det kan veies for og imot med faglige argumenter. Konklusjonen er at vi i dag deltar i et legesamarbeid 
med Senja og Sørreisa som fungerer veldig godt.  
 
Fra Pleie- og omsorg, trekkes spesielt frem tilsynslegefunksjonen ved sykehjemmet som er utviklet til en 
problemfri ordning med god forebyggende og avklarende effekt. 
 
Faglig forsvarlighet vil bli ivaretatt ved samarbeid med Bardu og Astafjord. Hvordan dette vil oppleves av 
innbyggerne må erfares over tid. 
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Dyrøy Kommune 
 
     
 
 
 
 
 
Deres ref:                          Vår ref:                           Saksbehandler:                                 Dato: 
 2020/794-2  Per Øivind Sørgård                                                    24.01.2020                             

 
Ambulanseberedskap i Dyrøy 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Postadresse: Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 TROMSØ 

Internett: www.unn.no | Epost: post@unn.no | Telefon: 77 62 60 00 | Organisasjonsnummer: 983 974 899 

Beskrivelsene i deres mail av 17.01.20 vedrørende ambulanseberedskapen er fremdeles 
gjeldene. En endring av legevakttilknytning for Dyrøy kommune til legevakta på Setermoen 
eller eventuelt Andslimoen vil gjøre noe med ambulanseberedskapen. Kort beskrevet dreier 
det seg i hovedsak om 2 utfordringer. 

 Avstand til både Setermoen og Andslimoen er over 1 mil lengere (2 mil tur retur) noe 
som betyr lenger ambulanse fravær fra kommunen når pasienter skal til LV. I tillegg 
kommer eventuell ventetid på LV (kapasitet). Samme forhold gjelder for transport til 
legekontor på Sjøvegan vs Sørreisa. 

 I dagens ambulanseorganisering har vi bedre kapasitet ut fra Finnsnes for 
videretransport til sykehus. Denne kapasiteten vil vi ikke ha ut fra Bardu eller Målselv, 
der det allerede er stor press på ressursene. Noe som medfører at ambulansen fra 
Dyrøy i de fleste tilfeller må kjøre pasienten til sykehus med da påfølgende lengere 
fravær fra kommunen. 

 
 
 
Vennlig hilsen 
Universitetssykehuset Nord-Norge 
 
  
 
Per Øivind Sørgård 
avdelingsleder, Akuttmedisinsk klinikk 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og kan derfor være uten signatur. 
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Oversikt fordeling av utgifter i Legevakt og KAD – Samarbeidet med Senja 

 

 

 

Kostnad 20/80 og 6 kommuner (2019-modell) 

 

 

Kostnad 20/80 og 3 kommuner (innstilling fra Senja formannskap) 

 

 

Kostnad 10/90 og 3 kommuner (Innstilling fra adm i Senja) 

 

209


	Forside 
	Saksliste 
	Saker til behandling
	PS 4/20 Godkjenning av protokoll forrige møte
	PS 5/20 Referatsaker
	RS 5/20 Rådmannen orienterer
	RS 6/20 Vedtaksoppfølging
	RS 7/20 Verv som folkevalgt - endring av partitilhørighet
	Verv som folkevalgt - endring av partitilhørighet

	RS 8/20 Protokoll fra møte i VOX-styret 04.02.20
	Vedlegg
	Møteprotokoll 040220


	RS 9/20 Årsrapport VOX Dyrøy 2019
	Vedlegg
	Rapport KS 2019


	RS 10/20 Protokoll fra arbeidsmøte i Midt-Tromsrådet 20. januar 2020
	20 01 protokollMTR- Finnsnes
	Vedlegg
	Protokoll arbeidsmøte MTR 20. januar 2020


	RS 11/20 Årsrapport skatteregnskapet 2019
	Årsrapport 2019 Dyrøy.docx
	Vedlegg
	Årsregnskap - kommune - sammendrag_Rapport med artskonto
	Vedlegg til årsregnskapet 2019
	Årsrapport skatteregnskapet 2019


	RS 12/20 Sluttrapport forprosjekt Næringsvennlig kommune
	Sluttrapport forprosjekt Næringsvennlig kommune med vedlegg
	Vedlegg
	Kommunestyret


	RS 13/20 Tilsynsrapport for tilsyn ved Dyrøy barnehage
	Tilsynsrapport for tilsyn ved Dyrøy barnehage

	Saker til behandling
	PS 6/20 Senja Avfall IKS - investering i nytt energigjenvinningsanlegg - behov for endring av selskapsavtale
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Protokoll reprskapsmøte 061219signert
	Selskapsavtale Senja Avfall IKS - 2020 inkl ny låneramme


	PS 7/20 Innkjøpsreglement Dyrøy kommune - revisjon
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	1. Reglement for offentlige anskaffelser Dyrøy_rev. 1_20.02.20


	PS 8/20 Valg av eldreråd og råd for funksjonshemmede for perioden 2019-2023
	Saksfremlegg

	PS 9/20 Budsjettregulering 1 2020 investering
	Saksfremlegg

	PS 10/20 Omstillingsplan revisjon 2020
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	v 1.3 Omstillingsplan Dyrøy TIL STYRET 4.2
	Kvalitetshåndbok forside
	Kommunikasjonsstrategi omstilling - Dyrøy


	PS 11/20 Handlingsplan VOX 2020
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Handlingsplan 2020 UTKAST #1


	PS 12/20 Avvikling av Dyrøy Energi AS og etterfølgende reetablering flisfyring/bioanlegg
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Tilskuddsbrev
	Dyrøy Energi AS sak 7-19
	Særutskrift Dyrøy Energi AS - Søknad om kommunal bistand
	Behandlet etter KL § 13 - Særutskrift Dyrøy Energi AS -Kommunal garanti
	Vurdering varmepumper Dyrøy Energi AS
	Tilstandsrapport Dyrøy Energi AS


	PS 13/20 Supplerende styrevalg VOX Dyrøy KF - valg av nestleder
	Saksfremlegg

	PS 14/20 Samarbeidsavtale om Midt-Troms arbeidsgiverkontroll fra 01.01.2020
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Samarbeidsavtale om Midt-Troms arbeidsgiverkontroll_20190910


	PS 15/20 Legevaktsamarbeid
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Kontrakt 1_kvartal 2020
	Ambulanseberedskap i Dyrøy
	Kostnader Senja legevakt



