
 

Dyrøy kommune 
     Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Digitalt møte via Teams,  
Dato: 26.03.2020 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
Saksnr 

 Saker til behandling   

PS 26/20 Godkjenning av møteprotokoll 20.2.20  2018/51 

PS 27/20 Referatsaker   

RS 16/20 Rådmannen orienterer   

RS 17/20 Orientering næringssaker   

RS 18/20 Protokoll fra Midt- Tromsrådets møte 17. 
februar i Salangen 

 2017/1052 

RS 19/20 Uttalelse til departementets forslag til 
strukturendring i domstolene fra Midt- 
Tromsrådet 

 2017/1052 

RS 20/20 Tildeling startlån 2020  2019/796 

RS 21/20 Midlertidig forskrift om gjennomføring av 
fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for 
å begrense spredning av Covid-19 

 2020/75 

RS 22/20 Informasjon til kommunene - økonomisk 
innsparing Troms politidistrikt 

 2020/90 

 Saker til behandling   

PS 28/20 Retningslinjer for Samfunnsutviklingsfond i 
Dyrøy kommune 

 2020/112 

PS 29/20 Søknad om tilskudd - Alstad gård  2020/131 

PS 30/20 Visit Senja - samarbeidsavtale 2020-22  2020/187 

PS 31/20 Mobildekning Sørfjord/Faksfjord  2018/319 

PS 32/20 Behandling av søknad om kommunalt tilskudd - 
framlegging av stikkledning vann 

 2020/148 

PS 33/20 Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og 
velferdsgoder i Dyrøy kommune 

 2019/85 

PS 34/20 Vertskommunesamarbeid Kommunepsykolog  2020/161 

PS 35/20 Småjobbsentral i Dyrøy  2020/192 

PS 36/20 Politirådet for Sørreisa og Dyrøy - 
samarbeidsavtale 

 2017/1183 

PS 37/20 Søknad startlån X 2019/442 
 
 
 
 
 
ordfører/utvalgsleder 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/51 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 20.03.2020 

 

 

Saksframlegg 

Godkjenning av møteprotokoll 20.2.20 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 26/20 26.03.2020 

 

Vedlegg 
1 FS_Protokoll_200220 

 

Rådmannens innstilling: 

Formannskapets møteprotokoll av 20.2.20 godkjennes.  
 

Saksopplysninger 

Protokollen er tilgjengelig på kommunens møteplan og som vedlegg i saken.  
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Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 
Dato: 20.02.2020 
Tid: 09:00 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Marit Alvig Espenes Leder AP 
Rakel Jensen Nestleder H 
Erling Bratsberg Medlem AP 
Kine Mari H.Bertheussen Medlem SP 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Kjell Sverre Myrvoll MEDL SP 

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Kjell-Jostein Lillegård Kjell Sverre Myrvoll PU 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Kine Svendsen sekretær 
Tore Uthaug rådmann 
Kurt Terje Norkyn Klaussen økonomisjef 
Håvard Johnsen kommunalsjef oppvekst og kompetanse 
Karl Johan Olsen kommunalsjef helse- og omsorg 

 
 
   
Merknader 
  
Innkallinga: Ingen merknader til innkalling. 
  
Sakslisten: En bordsak tas inn på sakslisten for behandling: Salg av Ringveien 20. 
  
Habilitet: 
Kjell Jostein Lillegård erklærte seg inhabil i behandling av sak PS 22/20, i henhold til Forvaltningsloven 
Fvl.§ 6, første led, bokstav a. 
  
Bedriftsbesøk: 
Det ble gjennomført bedriftsbesøk på Dyrøymat AS kl. 11:30-13:00. 
  
Enst. godkjent. 
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Møtet slutt kl. 16:00. 
 
 

 
 

 
 
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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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
Saksnr 

 Saker til behandling   

PS 12/20 Godkjenning av møteprotokoll 17.1.20  2018/51 

PS 13/20 Referatsaker   

RS 7/20 Rådmannen orienterer   

RS 8/20 Orientering næringssaker   

RS 9/20 Verv som folkevalgt - endring av partitilhørighet  2018/11 

RS 10/20 Informasjon-utredning av økonomiske 
innsparingstiltak Troms politidistrikt 

 2020/90 

RS 11/20 19/6253-1 ROBEK - Nye regler om statlig 
kontroll med kommuner med økonomisk 
ubalanse 

 2020/77 

RS 12/20 Høring – NOU 2019 18 skatttlegging av 
havbruksvirksomhet 

 2017/1052 

RS 13/20 Vedrørende legevaktsamarbeid, KAD-senger  2019/300 

RS 14/20 Svar på deres henvendelse angående feiing, 
slamtømming og kommunale avgifter 

 2019/781 

RS 15/20 Svar på henvendelse angående kommunal 
vannforsyning/fri tilknytning 

 2019/802 

 Saker til behandling   

PS 14/20 Retningslinjer for Samfunnsutviklingsfond i 
Dyrøy kommune 

 2020/112 

PS 15/20 Retningslinjer - utleie, overdragelse og prising - 
arealer til næringsformål 

 2020/105 

PS 16/20 Søknad om tilskudd - Asfaltspesialisten AS  2019/697 

PS 17/20 Søknad om tilskudd Reistadløpet 2020 - 2022  2020/99 

PS 18/20 Samarbeidsavtale - Næringshagen Midt-Troms 
AS 

 2020/111 

PS 19/20 Budsjettregulering 1 2020 investering  2019/584 

PS 20/20 Innkjøpsreglement Dyrøy kommune - revisjon  2018/4 

PS 21/20 Avvikling av Dyrøy Energi AS og etterfølgende 
reetablering flisfyring/bioanlegg 

 2020/73 

PS 22/20 Søknad om tilskudd til boligtiltak  2018/457 

PS 23/20 Søknad startlån X 2019/442 

PS 24/20 Hedersbevisning X 2018/34 

PS 25/20 Salg av Ringveien 20  2019/263 
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ordfører/utvalgsleder 
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PS 12/20 Godkjenning av møteprotokoll 17.1.20 

 

Rådmannens innstilling: 

Møteprotokollen av 17.1.20 godkjennes.  
 
Behandling i Formannskapet – 20.02.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 20.02.2020  
 
Møteprotokollen av 17.1.20 godkjennes. 
 
 

PS 13/20 Referatsaker 

 
 
Behandling i Formannskapet – 20.02.2020:  
 
 
 
RS 7/20 Rådmannen orienterer 
Rådmannen orientert følgende: 

 Havbruksfondet 
 Binde lånerente 
 Regnskap 2019 
 Legevakt 
 Tilknytningsavgift for kommunalt vann 
 Brannstasjon 
 Ny hjemmeside 

  
RS 8/10 Orientering næringssaker 

 Valg av ny leder for Dyrøy Utleiebygg 
 Planutvalg 
 Snøscooterløype 
 Alkoholløyver må fornyes 
 Fiskemottak 

  
Refertatsakene tas til orientering. Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 20.02.2020  
 
Refertatsakene tas til orientering. 
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PS 14/20 Retningslinjer for Samfunnsutviklingsfond i Dyrøy kommune 

 

Rådmannens innstilling: 

«Forslag til retningslinjer for Samfunnsutviklingsfondet vedtas» 
 
Behandling i Formannskapet – 20.02.2020:  
 
 
 
Omforent forslag til vedtak: 
Rådmannen bes jobbe videre med retningslinjene for samfunnsutviklingsfondet som i større grad er 
rettet mot virkeområde A – kommunalt utviklingsarbeid. 
Enst. vedtatt. 
  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 20.02.2020  
 
Rådmannen bes jobbe videre med retningslinjene for samfunnsutviklingsfondet som i større grad er 
rettet mot virkeområde A – kommunalt utviklingsarbeid. 
 
 

PS 15/20 Retningslinjer - utleie, overdragelse og prising - arealer til næringsformål 

 

Rådmannens innstilling: 
«Saken fremlegges politisk vurdering uten rådmannens forslag til vedtak.» 
 
 
Behandling i Formannskapet – 20.02.2020:  
 
 
 
Omforent forslag til vedtak: 
Saken utsettes til neste formannskapsmøte.  
Enst. vedtatt. 
  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 20.02.2020  
 
Saken utsettes til neste formannskapsmøte.  
 
 

PS 16/20 Søknad om tilskudd - Asfaltspesialisten AS 
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Behandling i Formannskapet – 17.01.2020:  
 
 
 
Rådmannen orienterer om at det vil være et dialogmøte førstkommende mandag og foreslår at saken 
utsettes.  
  
Enst. vedtatt.  
  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 17.01.2020  
 
Saken utsettes.  
 
 
 
 
Behandling i Formannskapet – 20.02.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 20.02.2020  
 
 «Asfaltspesialisten A/S v/Ørjan Thommassen innvilges 25 % tilskudd inntil kr. 50.000,- i forbindelse 
med investeringer i utstyr.  
Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes næringsfondet.» 
 
 

PS 17/20 Søknad om tilskudd Reistadløpet 2020 - 2022 

 

Rådmannens innstilling: 

Reistadløpet AS gis foreløpig avslag på søknad om tilskudd inntil en «workshop» er 
gjennomført og «utbyttet» for kommunen og vårt næringsliv er konkretisert. 
 
Behandling i Formannskapet – 20.02.2020:  
 
 
 
Omforent forslag til vedtak: 
Dyrøy kommune har for tiden ikke midler til å støtte dette formålet. 
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 20.02.2020  
 
Dyrøy kommune har for tiden ikke midler til å støtte dette formålet. 
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PS 18/20 Samarbeidsavtale - Næringshagen Midt-Troms AS 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Dyrøy kommune forlenger samarbeidsavtale med Næringshagen Midt-Troms A/S for perioden 
2020 – 2022.  

1. Totalt tilskudd i avtaleperioden 20-22 – kr. 250.000,- søkes dekt gjennom 
omstillingsprogrammet VOX.  

 
 
Behandling i Formannskapet – 20.02.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 20.02.2020  
 
1.Dyrøy kommune forlenger samarbeidsavtale med Næringshagen Midt-Troms A/S for perioden 2020 – 
2022.  
2.Totalt tilskudd i avtaleperioden 20-22 – kr. 250.000,- søkes dekt gjennom omstillingsprogrammet 
VOX. 
 
 

PS 19/20 Budsjettregulering 1 2020 investering 

 

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. 
 
 

PS 20/20 Innkjøpsreglement Dyrøy kommune - revisjon 
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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. 
 
 

PS 21/20 Avvikling av Dyrøy Energi AS og etterfølgende reetablering flisfyring/bioanlegg 

 

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:  
 
 
 
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,-. 
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PS 22/20 Søknad om tilskudd til boligtiltak 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Søknad om tilskudd avslås.  
 
 
Behandling i Formannskapet – 20.02.2020:  
 
 
 
Habilitet: 
Kjell Jostein Lillegård erklærte seg inhabil i behandling av sak PS 22/20, i henhold til Forvaltningsloven 
Fvl.§ 6, første led, bokstav a. 
Kjell Jostein Lillegård tiltrådte møtet igjen under sak PS 23/20.  
Enst. godkjent. 
  
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 20.02.2020  
 
1.Søknad om tilskudd avslås. 
 
 

PS 23/20 Søknad startlån 

PS 24/20 Hedersbevisning 

PS 25/20 Salg av Ringveien 20 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Ringveien 20 legges ut for salg uten bruk av megler. Kunngjøring på finn.no, kommunens 
hjemmeside og Troms Folkeblads nettløsning. 

1. Prisantydning for boligen settes til kr. 650.000,-. Vanlig budrunde gjennomføres ved flere 
interessenter. 

 
 
Behandling i Formannskapet – 20.02.2020:  
 
 
 
Omforent forslag til vedtak: 
Formannskapet opprettholder vedtak fra sak PS 86/19 «Salg av Ringveien 20 (prestebolig) - oppfølging 
av tidligere vedtak» 
Formannskapet ber om å få seg forelagt sak til avgjørelse hvis siste bud er under fastsatt minstepris. 
Enst. vedtatt. 
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Vedtak i Formannskapet  – 20.02.2020  
 
Formannskapet opprettholder vedtak fra sak PS 86/19 «Salg av Ringveien 20 (prestebolig) - oppfølging 
av tidligere vedtak» 
Formannskapet ber om å få seg forelagt sak til avgjørelse hvis siste bud er under fastsatt minstepris. 
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PS 27/20 Referatsaker

RS 16/20 Rådmannen orienterer

RS 17/20 Orientering næringssaker



 

 
 

 
 

Protokoll  
Midt- Tromsrådet  

17. februar - Salangen 

1 
 

     
      
 

PROTOKOLL FRA MØTE I MIDT-TROMSRÅDET 17.02.20 
 
Tid:   Mandag 17. februar kl. 10.00 - 1530  
Sted:  Formannskapssalen, Kommunehuset, Salangen kommune, Sjøvegan 
 
 
Ordførere: Tom- Rune Eliseussen  ordfører Senja  Leder RR  

Toralf Heimdal   ordfører Bardu   Nestleder RR 
Marit Alvig Espenes  ordfører Dyrøy   
Jan- Eirik Nordahl   ordfører Sørreisa 
Bengt Magne Luneng   ordfører Målselv 
Sigrun Wiggen Prestbakmo ordfører Salangen 

 
Forfall:  Ingen 
 
Rådmenn: Frode Skuggedal  rådmann Målselv   Leder AR  

Tore Uthaug   rådmann Dyrøy   Nestleder AR  
Håvard Gangsås  rådmann Bardu   
Lars Strøm   rådmann Salangen 

  
Andre:   Louis S. Edvardsen  Midt- Tromsrådet 

Irene Lange Nordahl  Næringshagen Midt- Troms 
Elin Byberg    Næringshagen Midt- Troms 
Tove Fuglem    Midt- Troms Friluftsråd 
Kjell Sverre Myrvoll  Byregionprogrammet   
Ragnvald Storvoll  Byregionprogrammet   
Kåre Rasmussen  Statsskog 
Knut Fredheim   Statsskog 
Jenny Hoff   Visit Senja 
Torill Olsson   Mimir 
Ann Kristin Gjelsten  Innovasjon Norge 

  Line Miriam Sandberg  SenJA konferansen 
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2 
 

Behandling: 

 
07/20  Godkjenning av protokoll fra arbeidsmøte i MTR 20. januar i Senja 

 

Vedtak: 

Protokoll fra arbeidsmøtet i Midt- Tromsrådet 20. januar i Senja godkjennes. 

 

08/20  Presentasjon av Salangen kommune 

 

Vedtak: 

1. MTR takker Salangen kommune for gjennomgangen. 

2. MTR ber om at i arbeidsmøte kan legges til rette for befaringer og presentasjoner 
av kommunene i Midt- Tromsrådet. 

 

09/20  Gjennomgang og fordeling av fagområder 

 

Vedtak: 

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

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

3. MTR vedtar følgende fordeling av ordførere politikkområder: 

 

 

 POLITIKKOMRÅDE Ansvarlige ordførere (kommunenavn) 

 

1 Utdanning og opplæring Målselv, Salangen og Senja 

2 Helse- og sosialpolitikk Salangen, Sørreisa, Dyrøy 

3 Samferdsel og infrastruktur Senja, Målselv, Bardu 
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4 Forsvarspolitikk Bardu, Målselv og Sørreisa 

5 Ungdom og rekruttering Dyrøy, Senja, Salangen 

6 Næring 
• Reiseliv 
• Landbruk og utmarksnæringer, miljø og 

kultur 
• Fiskeri- og havbrukspolitikk 
• Energi og industri 

MTR (alle oredførere) 

7 Klima og miljø Bardu, Dyrøy, Sørreisa 

 

10/20  Orientering Statskog  

Vedtak: 

1. MTR takker Statskog for redegjørelsen 

2. MTR tar redegjørelsen til orientering 

3. MTR velger følgende ordførere til Statskogs områdeutvalg:  

Bengt Magne Luneng og Toralf Heimdal. 

 

11/20  Orientering Midt- Troms friluftsråd 

 

Vedtak: 

1. MTR takker Midt- Troms friluftsråd for redegjørelsen 

2. MTR tar redegjørelsen til orientering 

3. MTR ber AR å følge prosessen frem til endelig saksfremlegg til kommunestyrene. 

 

12/20  Orientering Visit Senja 

 

Vedtak: 

1. MTR takker Visit Senja for redegjørelsen 

2. MTR tar redegjørelsen til orientering 
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13/20  Orientering Næringshagen Midt- Troms AS  

 

Vedtak: 

1. MTR takker Næringshagen Midt- Troms for redegjørelsen 

2. MTR tar redegjørelsen til orientering 

 

14/20  Felles kommunestyremøte 24. mars 2020 

 

Vedtak: 

1. MTR takker Nordavind Utvikling for redegjørelsen 

2. MTR tar redegjørelsen til orientering 

3. MTR er samstemte i at møte er et ordinært kommunestyremøte, og at vara 
innkalles ved forfall. 

 

 

15/20  Orientering Senja forum 

 

Vedtak: 

1. MTR takker Senja Forum for redegjørelsen 

2. MTR tar redegjørelsen til orientering 

 

16/20  Åpen post 

 
Studiesentret i Midt- Troms  
Det ble vist til henvendelsen fra Studiesentret i Midt- Troms og deres notat 
vedr barnehagelærerutdanning, og saken settes opp på sakslisten til neste 
møte i MTR. 
 
OSO, UNN og utskrivningsklare pasienter 
Håvard Gangsås viste til at det må velges ny representant til OSO som følge av 
at han slutter i jobben som rådmann i Bardu kommune. Videre viste han til 
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brev om etablering av helsefellesskap i OSO-områdene i Nord- Norge (se 
vedlegg).  
 
MTR ba om at det spilles inn sak til OSO på å fremskaffe oversikt våre hvor 
overliggerne kommer fra/antall, og hvilke konsekvenser det får for andre 
pasienter. 
 
Fremtidig politistruktur 
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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Høringsuttalelse   

 

Til Finansdepartementet  
          4. februar 2020 
 
 
 
Høringssvar NOU 2019:18- Skattlegging av havbruksvirksomhet 
 
 
Midt- Tromsrådet er et interkommunalt politisk råd som representerer 6 Midt- Tromskommuner, 
med en samlet eksportverdi innenfor fiskeri- og havbruk på om lag 10 mrd i 2019. 
 
Et bredt politisk flertall ønsker bærekraftig vekst for norsk havbruk. Havbruk- og sjømatnæringen er 
svært viktig for regionen. Vi ønsker en sterk kystbasert eksportnæring som kan tilføre arbeidsplasser 
til distriktene, samt sikre eksisterende arbeidsplasser og inntekter. 
 
Midt- Tromsrådet mener det er viktig å legge til rette slik at næringen kan drive bærekraftig, utvikle 
seg gjennom å investere og skape arbeidsplasser langs kysten. En skattlegging må innrettes slik at det 
ikke går på bekostning av mulighet for å videreutvikle en viktig næring for Midt- Troms, samtidig som 
kommunene ønsker en forutsigbar inntekt for å legge til rette for havbruksnæringen. 
 
Midt- Tromsrådet vil derfor sterkt advare mot innføring av en ny statlig grunnrenteskatt eller andre 
særskatter som vil svekke havbrukets konkurranseevne og redusere investeringer i våre kystsamfunn.  
Midt- Tromsrådet vil i likhet med mindretallet i utvalget, representantene fra LO, KS og NHO, 
anbefale at vederlag for nye oppdrettstillatelser fordeles mellom kommuner, fylkeskommune og stat, 
basert på de gjeldende fordelingsnøkler gjennom Havbruksfondet. Fondets tilganger bør derimot 
styrkes gjennom en areal-/festeavgift i samsvar med den modell som er foreslått av Nettverk for 
fjord- og kystkommuner (NFKK) og som er gitt tilslutning fra Sjømat Norge og Norsk Industri. Disse 
ekstrainntektene til fondet må tilføres kystkommunene som gjennom sitt planverk har lagt til rette 
for havbruksvirksomhet.  
 

 
Med vennlig hilsen 
Midt-Tromsrådet 
 
 
 

 
Tom- Rune Eliseussen     Louis S. Edvardsen 
rådsleder      daglig leder  
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Innspill vedr NTP fra Midt- Tromsrådet som er oversendt Troms og Finnmark fylkeskommune 
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Vedlegg sak 16/20 Åpen post 

 
Sak 03/2020 Etablering av helsefelleskap i de fire OSO-områdene i Nord-Norge 

Med utgangspunkt i inngått avtale mellom Regjeringen og KS, og slik det er utdypet i 
Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 (NSHP), skal helseforetak og kommuner i løpet av 
2020 etablere - eller ha truffet beslutning om etablering - av helsefellesskap innen hvert av 
de 19 helseforetaksområdene. Helsefelleskapene forutsettes etablert med en arbeidsdeling 
mellom tre nivåer:  

1) Partnerskapsmøtet med politisk og administrativ toppledelse i kommuner og 
helseforetak. 

2) Strategiske samarbeidsutvalg med deltagelse fra administrativ og faglig 
ledelse i kommuner og helseforetak. 

3) Faglige samarbeidsutvalg for utvikling av prosedyrer og tjenestemodeller. I 
tillegg til kommuner og helseforetak skal også brukere og fastleger være 
representert på alle tre nivåer i helsefellesskapene. Formell 
beslutningsmyndighet tilligger likevel bare medlemmer fra helseforetak og 
kommuner i kraft av deres sørge for ansvar. Brukere og fastleger har 
imidlertid både tale- og forslagsrett i møtene.   

Arbeidet med å forberede etablering av helsefellesskapene er i gang i samtlige 
helseforetaksområder i Helse Nord. Det understrekes at denne etableringen skal skje i regi av 
HF ´ene og kommunene, uten imperative føringer fra Helse Nord RHF eller KS Nord-Norge. 
Det forhindrer likevel ikke at det – gjennom Regionalt samarbeidsutvalg med KS – kan inntas 
en tilretteleggende funksjon, der viktige problemstillinger knyttet til prosess og løsninger, 
presenteres og drøftes.  I tilknytning til disse drøftelsene understrekes både betydningen av 
å bygge videre på de erfaringer som er gjort med eksisterende samarbeidsorganer, og å lære 
av andres erfaringer, slik det er redegjort for i NSHP. I denne saken redegjøres det for den 
delen av NSHP som gjelder organiseringen av helsefelleskapene, for organiseringen av 
nåværende samarbeid mellom helseforetak og kommuner i Nord-Norge, og for noen 
problemstillinger som HF ‘ene og kommunene inviteres til å drøfte i det pågående arbeidet 
med å utforme løsninger for organisering av helsefellesskapene. I dette arbeidet må det også 
tas hensyn til de vesentlige forskjeller som ligger til grunn for styringsmodellen i henholdsvis 
kommunene og helseforetakene. Det vurderes i denne sammenheng som viktig at det gis 
tilstrekkelig tid og rom for de lokaldemokratiske prosesser som følger av det kommunale 
selvstyret.  

Det vises ellers til det oppdraget fylkesmannen er gitt i tilknytning til etableringen av 
helsefelleskapene: «Fylkesmannen skal bistå kommunene i etablering av helsefellesskap 
mellom kommuner og helseforetak for å bidra til mer sammenhengende og bærekraftige 
helse- og omsorgstjenester, i tråd med beskrivelse i Meld. St. 7 (2019-2020) Nasjonal helse- 
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og sykehusplan 2020-2023. Nasjonal helse- og sykehusplan beskriver ønsket videreutvikling 
av samhandlingen mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten, 
som bl.a. bygger på avtale av 23. oktober 2019 mellom regjeringen og KS om innføring av 
helsefellesskap. Fylkesmannen skal bistå kommunene i deres arbeid for å nå målene for 
helsefellesskapene, og legge til rette for utveksling av erfaringer på tvers av kommuner.»  

Helsefellesskapene som organisatorisk verktøy i nasjonal helse- og sykehusplan                                 
Formålet med NSHP er at pasienter og pårørende skal oppleve en helhetlig og 
sammenhengende helsetjeneste, tuftet på en god samhandlingskultur og felles forståelse av 
hva helseforetak og kommuner skal samhandle om i et likeverdig partnerskap. Gjennom 
helsefelleskapene skal partene sammen med brukere og fastleger utvikle og planlegge 
tjenester til sårbare grupper med behov for tjenester på begge nivåer.  

Mer konkret om elementene i modellen for helsefellesskap.                                                                       
Den begrunnelse som i NSHP er gitt for tredelingen i modellen for helsefellesskap, er at 
nåværende modell bærer preg av «at saker ikke alltid blir diskutert på rett nivå av personer 
med riktig kompetanse og myndighet». I planen legges det derfor opp til et skarpere skille 
mellom strategiske spørsmål og mer konkrete faglige prosedyrer.  Dermed vil man tydeliggjøre hva 
som er strategiske spørsmål som toppledelsen i sykehus og kommuner har et hovedansvar for å 
drøfte, og hva som handler om prosedyrer og rutiner for pasientbehandling som helsepersonell nær 
pasienten bør utvikle. Regjeringen anbefaler derfor at de nye helsefellesskapene skiller tydeligere 
mellom hva som er hhv. overordnede prinsipielle, strategiske og faglige beslutninger; disse tre typer 
av beslutninger skal derfor fattes på hvert sitt nivå. I figur 1 på forrige side er denne arbeidsdelingen 
illustrert.  

Nåværende organisering av samhandlingsfeltet i Helse Nord 

Regionalt nivå 

I perioden 2005-2019 har det i regi av Helse Nord RHF vært et samhandlingsutvalg 
bestående av samhandlingslederne i HF ‘ene, fastleger fra hvert foretaksområde, og – i de 
senere år – også en OSO-representant fra hvert HF-område, med samhandlingsansvarlig 
direktør i Helse Nord RHF som leder. Lederne av praksiskonsulentordningen i hvert HF og 
regional representant fra Legeforeningen har også vært invitert til disse møtene. Dette 
utvalget har hatt 5-6 møter i året.  

Fra og med 2020 er samhandlingsutvalget erstattet med et Fagråd for samhandling 
bestående av samhandlingslederne, fastleger og andre kommunale representanter oppnevnt 
av de enkelte OSO ‘er. Fagrådet forutsettes å avholde fire møter i året, og ledes av 
samhandlingsleder fra ett av HF ‘ene. Helse Nord RHF har sekretariatsfunksjonen for 
Fagrådet. Regionalt samarbeidsutvalg, med medlemmer fra Helse Nord RHF og KS, to 
tillitsvalgte og to brukerrepresentanter, ble opprinnelig oppnevnt i 2009, men var inaktivt 
fram til 2016. Dette utvalget ledes av styreleder i Helse Nord RHF, har fire medlemmer fra 
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hver av partene samt deltagelse fra tillitsvalgte og brukere. I løpet av de siste tre årene er 
det avholdt to møter i året.   

Brukere og fastleger deltar på alle nivå 

 

 

Figur 1: Arbeidsdelingen mellom nivåene i helsefelleskapene 
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Organisering av samhandlingsfeltet innen HF-områdene 

OSO-organisering:  

Det er etablert overordnede samarbeidsorganer (OSO) i alle helseforetaksområder. I 
Troms/Ofoten (UNN HFs nedslagsfelt) ble er etablert OSO allerede i 2006-2007, mens det i 
øvrige HF ble etablert slike organer i etterkant av samhandlingsreformen (2012), med 
varierende oppstartstidspunkt. OSO-organiseringen i Troms/Ofoten har langt på vei vært 
modell for senere etableringer i øvrige HF-områder.  

OSO ’ene består av representanter fra henholdsvis helseforetakene og et utvalg av 
kommuner innen opptaksområdet. HF-representantene oppnevnes av adm. direktør i HF 
‘ene, mens det med unntak for OSO-Finnmark, er regionrådene som oppnevner 
representantene fra kommunene. I Finnmark er det KS som oppnevner 
kommunerepresentantene. Det er også variasjoner mht. antall medlemmer i OSO; I OSO-
Finnmark er det fem medlemmer fra hver av partene, i OSO- Nordlandsykehuset er det sju 
medlemmer fra hver av partene, mens det OSO-Helgeland og Troms /Ofoten er seks 
medlemmer fra hver av partene.  

Både kommuner og helseforetak er representert på rimelig høyt ledelsesnivå, ved at 
rådmenn, helse- og omsorgsledere, kommuneoverleger, adm. direktør, klinikkledere mv. 
inngår som medlemmer i OSO. Verken politikere (kommunene) eller styremedlemmer (HF 
‘ene) er medlemmer av OSO.  

To tillitsvalgte (en fra hver av partene) og en brukerrepresentant har møte- og talerett i OSO.  
Det   gjelder også KS-Nord-Norge og fylkesmannen. Sekretariatsfunksjonen for OSO ‘ene 
dekkes i all hovedsak av helseforetakene, primært gjennom samhandlingslederne.  

Kliniske samarbeidsutvalg mv.                                                                                                                             
For å utrede og fremme forslag om løsninger på ulike faglige utfordringer, har OSO ‘ene 
etablert såkalte kliniske samarbeidsutvalg (KSU’er). Disse etableres og organiseres som 
prosjekter, gjennomfører sitt oppdrag og rapporterer til OSO ‘ene for så å oppløses. 
Unntaket i så måte er fastlegerådene, som nå er etablert som permanente råd i samtlige 
OSO-områder.  

Øvrig organisering:                                                                                                                                               

I to av OSO-områdene, Finnmark og Troms/Ofoten, er det etablert lokale samarbeidsorganer 
med kommunene i de enkelte lokalsykehusområder.      

Møteplasser/arenaer:                                                                                                                                           
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I samtlige OSO-områder er det etablert rutinemessige årlige eller halvårlige møter, enten 
med alle kommuner eller grupper av kommuner. I flere av OSO-områdene avholdes fagdager 
for leger, jordmødre og annet personell en eller to ganger i året.  Det avholdes ellers en årlig 
samhandlingskonferanse i hvert OSO-område.                                           

 

Drøftelser av forhold og hensyn som antas å være relevante for etableringen av 
helsefellesskapene. 

Som nevnt innledningsvis, er det – innen overordnede rammer i NSHP og den avtalen som er 
inngått mellom Regjeringen og KS sentralt - opp til kommunene og HF ‘ene å avgjøre 
hvordan de vil organisere helsefelleskapene innen hvert enkelt område.  De vurderinger som 
gjøres her, må derfor mer betraktes som innspill til de lokale prosessene enn som føringer 
for de løsninger som velges. Det presiseres følgelig at partene i de fire foretaksområdene 
selvfølgelig står fritt til å gjøre de tilpasninger de finner hensiktsmessige.   

Ad prosess og framdrift: 

I nasjonal helse- og sykehusplan fremgår følgende om tidsperspektivet for etableringen av 
helsefellesskapene: «Kommuner og helseforetak bør ha innført anbefalt samarbeidsstruktur, 
eller besluttet hvordan de vil samarbeide, innen utgangen av 2020».  Det skal med andre 
ord, som et minimum, foreligge en beslutning innen årets utgang om hvordan 
helsefellesskapene skal organiseres.  

Arbeidet med å forberede de nye helsefelleskapene er allerede startet opp i flere av OSO-
områdene, og både Helse Nord RHF og KS-Nord-Norge ser det som viktig å understøtte dette 
pågående arbeidet gjennom denne saken til Regionalt samarbeidsutvalg.  Før dette møtet, 
vil saken også drøftes i Helse Nord RHF’s nye regionale fagråd for samhandling, der både 
samhandlingsledere, kommunerepresentanter og fastleger møter.  

Etableringen av helsefelleskapene er tuftet på en avtale mellom Regjeringen og KS, og er 
følgelig ikke hjemlet i lov eller forskrift. Det innebærer at ordningen er konsensusbasert og – 
for kommunenes del – bygger på prinsippene i det kommunale selvstyret. De løsninger som 
skal legges til grunn for etablering av helsefelleskapene, må følgelig godkjennes gjennom 
vedtak i hvert enkelt kommunestyre, og i styrene for helseforetakene. Erfaringsmessig er 
dette prosesser som vil ta noe tid for å sikre en forsvarlig lokaldemokratiske behandling av 
saken. 

Hensynet til nødvendig forankring og forsvarlig behandling i de enkelte kommunestyrer, 
innebærer at det vil være hensiktsmessig å ha utarbeidet et utkast til organisering av 
helsefellesskapene innen sommeren 2020 i hvert av HF-områdene. Det anbefales at 
nåværende samarbeidsorganer, primært OSO ‘ene, eventuelt understøttet av underliggende 
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arbeidsgrupper (KSU eller lignende), brukes for å utvikle og avstemme forslag til 
organisatoriske løsninger. Gjennom slike prosesser vil det forhåpentlig være mulig å forankre 
forslagene i både kommuner og helseforetak. For at forankringen skal bli god nok, er det 
ønskelig at kommunerepresentantene i de respektive OSO ‘ene, under arbeidets gang, også 
informerer og kommuniserer med kommuner som ikke er medlemmer i OSO. Det anbefales 
videre at forslagene til organisering av helsefelleskapene fremmes i OSO-møte før 
sommeren 2020 og oversendes kommunene og helseforetakene for vedtak om godkjenning. 
I den grad det viser seg nødvendig, bør det lages en fremdriftsplan som muliggjør 
totrinnsbehandling i kommunestyrene og styrene for helseforetakene.  Endelig vedtak i 
partenes styrende organer bør være gjort innen medio oktober, slik at det er mulig å avholde 
konstituerende Partnerskapsmøte i god tid før årets utgang.   Partnerskapsmøtet vil da 
initiere - og gi overordnet retning til - arbeidet i det strategiske samarbeidsutvalget (nivå to) 
og de faglige samarbeidsutvalgene (nivå tre). Teksten i NSHP kan ikke leses som noe krav om 
at alle tre nivåene i helsefelleskapene forutsettes å være operative innen utgangen av 2020, 
men må forstås som at dette bør være på plass tidlig i 2021.   

 

Ad innholdsmessige anbefalinger: 

Generelt vil både Helse Nord RHF og KS-Nord-Norge understreke betydningen av å bygge 
videre på de erfaringer som er gjort gjennom nåværende samarbeidsstrukturer. Dagens 
OSO-organisering må nærmest sies å være identisk med forslaget i nasjonal helse- og 
sykehusplan om nivå to i helsefelleskapene. Ved organiseringen av nivå to (strategisk nivå) i 
helsefellesskapene, anbefales partene lokalt å bygge videre på de erfaringer som er gjort 
gjennom nåværende OSO-organisering, men samtidig gjøre de tilpasninger man finner 
hensiktsmessig. Som allerede redegjort for, er brukerne representert i dagens OSO, mens 
fastlegene – som i henhold til NSHP skal være representert i den nye ordningen - i 
varierende grad er representert i nåværende OSO ‘er.  

I NSHP sies det ingenting om deltagelse fra tillitsvalgte i helsefellesskapene.   

I de ulike OSO-områdene har det vært noe ulik møtefrekvens, varierende mellom 3 og 6 
møter per år; i enkelte områder kommer møter i lokale organer i tillegg.  Det er en ambisjon 
med helsefelleskapene at de i større grad enn dagens OSO ‘er skal bli i stand til å treffe 
forpliktende beslutninger. For å realisere denne ambisjonen, vil det ofte være nødvendig 
med flertrinnsbehandling av sakene. Det innebærer at saker behandles i to møter – 
eventuelt flere der det måtte være nødvendig - for at beslutningene skal kunne forankres i 
de enkelte kommuner og helseforetak. Denne måten å behandle saker på, vurderes i NSHP 
som et av suksesskriteriene i Østfold-modellen (se vedlegg 1). I sin konsekvens kan en slik 
flertrinnsbehandling av saker innebære behov for å avholde flere møter i de strategiske 
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samarbeidsutvalgene enn i dagens OSO. Dette anbefales vurdert i de enkelte samarbeidende 
felleskap.  

Partnerskapsmøtet vurderes som det mest nyskapende element i den nye ordningen. Dette 
møtet gir helsefellesskapene en sterkere og mer formell kopling til det politiske nivå i 
kommunene og til HF-styrene enn tilfellet er for dagens OSO. Dermed gis helsefelleskapene 
en klart større demokratisk og styringsmessig legitimitet enn tilfellet er i dagens ordning. 
Både kommunepolitikere og styremedlemmer får dermed en større nærhet til og innsikt i 
samhandlingsfeltet, med det mulighetsrom det åpner for å ta retningsgivende grep.   

Nivå tre i helsefelleskapene dreier seg om faglig samarbeid og har mye til felles med dagens 
kliniske samarbeidsutvalg (KSU’er). Disse KSU’ene og de permanente fastlegerådene, som er 
etablert i løpet av de senere årene, anbefales videreført. Det bør likevel vurderes om det 
finnes andre saksområder som kunne ha behov for permanente faglige råd på dette nivået. 
Dersom de retningsgivende og strategiske føringer fra nivå en og to i helsefelleskapene skal 
kunne omsettes til klinisk praksis, vil det være nødvendig å styrke samarbeidet mellom 
helseforetak, kommuner, fastleger og brukere også på mer pasientnært nivå.    

Den nye organiseringen i helsefellesskap organisert på tre nivåer, forutsetter betydelig økt 
sekretariatskapasitet, både for å forberede og gjennomføre møtene og for å følge opp og 
implementere de beslutninger som fattes. Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i 
sekretariatet antas også å ha betydning for å binde sammen de tre nivåene, slik at de - til 
tross for innbyrdes arbeidsdeling - samtidig henger sammen.    

Dagens OSO ‘er drives nærmest utelukkende med sekretariatressurser fra helseforetakene. 
Dersom de nye helsefellesskapene skal kunne etableres som en likeverdig 
samhandlingsstruktur, forutsetter det at også kommunesiden stiller med dedikerte 
sekretariatressurser. Hvis kommunene skal kunne bryte helseforetakenes definisjonsmakt, 
bør de delta med større tyngde i selve saksforberedelsen til arbeidet i helsefellesskapene. 
Erfaringene fra både Østfolds og Agders organisering av sekretariatene er i NSHP framhevet 
som modeller andre HF-områder kan lære av. Det anbefales derfor at kommunene i Nord-
Norge – innen de enkelte OSO-områder – finner hensiktsmessige løsninger for organisering 
av egne sekretariatsressurser for arbeidet i helsefelleskapene. Disse løsningene må tilpasses 
geografiske og andre forhold i de respektive områder. Også helseforetakene må vurdere sine 
sekretariatsressurser for arbeidet i helsefelleskapene, og partene må sammen finne 
hensiktsmessige og samstemte løsninger for samarbeidet om sekretariatsfunksjonen.  

 

Drøftelse av prinsipper for utvelgelse av representanter til helsefellesskapene. 

Partnerskapsmøtet er den viktigste organisatoriske innovasjon helsefellesskapsmodellen. 
Det står ikke eksplisitt noe om at alle kommuner skal delta i dette møtet, men underforstått 
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kan NSHP leses slik.  Helseforetaksområdene i Helse Nord består av mellom 18 og 24 
kommuner. Det politiske nivået i kommunene forutsetter å møte styrene i helseforetakene i 
Partnerskapsmøtet, mens administrasjonen i kommunene skal møte administrasjonen i 
helseforetakene.  I tillegg skal brukere og fastleger delta – antagelig med minst to 
representanter hver - i Partnerskapsmøtet.  Følgelig blir det et stort møte med mange 
deltagere, som det likevel vil være mulig, om enn krevende å avholde.  Kommunene og 
HFene i hvert område bør derfor – som premisser for sin organisering - vurdere om alle 
forannevnte parter skal inkluderes i det årlige partnerskapsmøtet, om det skal deles opp 
etter geografiske områder, eller om også dette organet skal oppnevnes på grunnlag av 
representasjon, der noen er utvalgt til å representere alle.  

På linje med det som i dag praktiseres for de overordnende samarbeidsorganer (OSO), må 
det utformes prinsipper for utvelgelse av medlemmer til det strategiske mellomnivået i 
helsefellesskapene. I figur 2, hentet fra boks 4.3 i NSHP, er det presentert et kart med 
inndelinger i ulike områder for samarbeid mellom kommuner. For Helse Nords 
vedkommende, følger disse områdene i hovedsak inndelingene i 13 
regionråd/interkommunale politiske råd1. Det anbefales at disse områdene videreføres som 
valgkrets for oppnevning av medlemmer fra kommunene til de fire strategiske 
samarbeidsutvalg. Det kan i tillegg vurderes om større vertskommuner for sykehus 
(eksempelvis Tromsø og Bodø) bør være egne valgkretser for oppnevning av medlemmer til 
disse utvalgene.2  Det anbefales at kommunesiden og helseforetakene er likt representert i disse 
utvalgene, men antallet medlemmer kan tenkes tilpasset geografiske og andre forhold i de enkelte 
foretaksområder.  

I NSHP står det følgende om utvelgelse av fastleger til samarbeidsutvalget: «Ettersom kommunene 
har ansvaret for fastlegeordningen, bør de samarbeidende kommunene i helsefelleskapene utpeke 
fastleger som kan bidra med sin kompetanse, og ha en rådgivende rolle i samarbeidsutvalget.»  

Fastleger er per definisjon klinikere som behandler pasienter3. Det innebærer at kommuneoverleger 
på heltid ikke er å betrakte som fastleger. Heltids kommuneoverleger kan likevel være representert i 
utvalgene som representanter for fagadministrasjonen i kommunen. Fastlegerepresentantene kan 
velges blant rene fastleger og leger med kombinasjonsstilling som kommuneoverlege og fastlege, 
noe som er svært vanlig i Nord-Norge. Det anbefales at begge disse kategoriene av fastleger er 
representert i det strategiske samarbeidsutvalget. Ettersom det i NSHP legges vekt på å styrke 
samarbeidet om planlegging innen helsefellesskapene, blir det viktig å sikre tilstrekkelig 
samfunnsmedisinsk kompetanse blant legene i utvalget.  

                                                             
1 I Finnmark har det vært et regionråd i Indre Finnmark (Karasjok og Kautokeino), men dette rådet er ikke 
operativt i dag.  
2 I dag oppnevnes et ekstra medlem til OSO Troms/Ofoten fra Tromsø kommune (eget valgkrets).  
3 Fastlegeordningen er basert på at pasientene har en fast lege, og at alle fastlegene har en liste over disse 
pasientene, varierende i størrelse mht. antall pasienter som inngår i listen.  
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Som nevnt, er det Innen noen av OSO-områdene i dag etablert lokale utvalg for mer avgrensede 
geografiske områder. Det anbefales at det i arbeidet med å etablere helsefelleskapene vurderes å 
videreføre disse organer, der avstander og andre forhold kan tale for slike løsninger.  

 

 

Figur 2: Etablerte samarbeid mellom kommuner 
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Prioriterte oppgaver for arbeidet i helsefellesskapene                                                                               
Arbeidsoppgavene for de nye helsefelleskapene følger langt på vei av de målsettingene som er satt i 
nasjonal helse- og sykehusplan. Blant de nasjonale føringene som gis i planen, framheves her særlig 
1) bedre felles planlegging mellom kommuner og helseforetak, og 2) de pasientgruppene som skal 
prioriteres i planperioden (2020-2023): barn og unge, alvorlig psykisk syke og personer med 
rusproblemer, skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser.  

I den grad det lar seg gjøre, er det ønskelig at det i parallell med etablering av helsefellesskapene i 
inneværende år også startes et arbeid med de to ovennevnte oppgavene. Når helsefelleskapene er 
etablert, vil imidlertid forutsetningene for å gi kraft til arbeidet med disse oppgavene bli enda bedre. 
Etter hvert vil også våre nasjonale helsemyndigheter legge til rette for bedre styringsinformasjon og 
fremskrivingsverktøy for å løse disse oppgavene.   

En nærmere konkretisering og prioritering av arbeidsoppgavene for helsefellesskapene kan først 
gjøres når den nye ordningen er iverksatt.  

 

Sammenfattende vurderinger. 

1. Regionalt samarbeidsutvalg understreker at etableringen av helsefellesskapene skal 
skje i regi av kommunene og helseforetakene i de respektive områder, og uten 
bindende føringer fra Helse Nord RHF eller KS-Nord-Norge. 

2. Regionalt samarbeidsutvalg anbefaler at det i arbeidet med å etablere 
helsefellesskapene legges opp til en fremdriftsplan som tar hensyn til nødvendig 
drøftelse, forankring og beslutninger i kommunestyrer og helseforetak, og som sikrer 
endelig beslutning senest innen utgangen av 2020.  

3. Regionalt samarbeidsutvalg ser det som formålstjenlig at arbeidet med å utforme de 
nye helsefellesskapene bygger videre på de erfaringer som er gjort i de nåværende 
samarbeidsorganer mellom partene, men med de tilpasninger som vurderes som 
hensiktsmessige for å realisere mål og føringer i nasjonal helse- og sykehusplan.  

4. Regionalt samarbeidsutvalg ser det som viktig at de nye helsefelleskapene baseres på 
likeverdighet og gjensidig respekt mellom partene, og at begge parter bidrar til å 
stille nødvendige sekretariatsressurser til disposisjon for arbeidet.  

5. De resonnementer og drøftelser som er presentert i denne saken, har som formål å 
understøtte det lokale arbeidet i HF ‘ene og kommunene, men har utelukkende 
status som innspill og ikke som føringer.  
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Vedlegg 1: 

Erfaringer fra Østfold 
Sykehuset Østfold HF og 18 kommuner, som er organisert i fem legevakt-
/helsehussamarbeid, har siden inngåelse av samarbeidsavtaler i 2004 arbeidet systematisk 
med å etablere gode modeller og rutiner for samhandling. En evaluering av avtalene og det 
administrative samarbeidsutvalget i 2017 konkluderte med at det var behov for sterkere 
ledelsesforankring, bedre koordinering av kommunenes innsats, bedre sortering av 
problemstillingene og mer likeverdighet i samhandlingsutvalgene. Det ble derfor i 2017 
etablert en struktur med partnerskapsmøte, samarbeidsutvalg, samarbeidssekretariat og 
ulike faglige underutvalg. I det årlige partnerskapsmøtet møtes administrerende direktør ved 
helseforetaket, 18 rådmenn, pasientorganisasjonene og samarbeidsutvalget for å gi 
overordnende strategiske føringer og retning for samhandlingen. I forkant av 
partnerskapsmøtet arrangeres et dialogmøte der politisk og administrativ ledelse i alle 
kommunene møter styret og ledelsen i sykehuset for utveksling av informasjon og 
orientering om viktige saker av politisk betydning.  

Kommunene og helseforetaket har trukket frem at en av suksessfaktorene er at 
saksbehandlingen foregår i to trinn. En sak settes først opp til drøfting i 
samhandlingssekretariatet (enkelte ganger direkte i samhandlingsutvalget (SU)). Der drøftes 
den av de samarbeidende kommunene og i foretaket, og settes opp til beslutning i 
påfølgende møte i samhandlingsutvalget (SU) eller i samhandlingssekretariatet (SEKR), 
avhengig av sakstype. Dette gir forutsigbarhet og rom for forankring. Kommunene og 
sykehuset har avtalefestet at beslutninger er bindende ved konsensus. De som deltar i 
samarbeidsutvalget og samhandlingssekretariatet fra kommunene og sykehuset kan 
forplikte dem de representerer. Samhandlingsutvalget behandler saker med større 
administrative og økonomiske konsekvenser, mens saker av faglig karakter med mindre 
økonomiske og administrative konsekvenser håndteres i samhandlingssekretariatet. I begge 
disse organene stiller det fem representanter fra kommunene (én fra hvert legevakt-
/helsehussamarbeid), fem fra helseforetaket, en fastlege og en representant fra henholdsvis 
ansattorganisasjoner og pasient- og brukerorganisasjoner. Det er også faste faglige 
underutvalg samt faglige utvalg som settes ned ved behov for utredninger. I 2017 ansatte de 
samarbeidende kommunene en felles samhandlingssjef for å koordinere kommunene bedre 
og bidra til god og likeverdig samhandling.  
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Høringsuttalelse "fremtidig politistruktur" 

 

 

Uttalelse   

 

Til:  
Politimester Troms politidistrikt 

 
Kopi:  
Justis departementet 

Justiskomiteen  

Tromsbenken  

Media 

          2. mars 2020 

 
 
Midt- Tromsrådet krever stans i utredningsarbeidet i Troms politidistrikt.  

Politimesteren varsler i sitt brev til kommunene i Troms, datert 31.01.20 betydelige 

endringer i politiets struktur i Troms. Begrunnelsen ligger i budsjetturfordring på om lag 3 % i 

2020. En utfordring som vil øke i årene fremover om ikke politidistriktet får styrket 

grunnfinansiering. 

Politireformen var gjenstand for et betydelig engasjement og arbeid ute i kommunene. 

Vedtatt organisasjonsstruktur for Troms politidistrikt var en krevende prosess. Det ble gitt 

mange lovnader fra både politimesteren i Troms, Politidirektoratet og Justisdepartementet. 

Midt-Tromsrådet krever en forklaring på hvorfor det nå settes i gang en utredning på en 

struktur som enda ikke er fullført.  

Økonomiske rammer, lokalisering og struktur er et politisk ansvar. Varslede utredninger 

ansees derfor å ligge utenfor politimesteren sitt mandat. Kongelig Resolusjon slår fast at alle 

lokaliseringsbeslutninger skal tas av det ansvarlige departement. Midt- Tromsrådet krevet at 

dette også skjer nå. 

En overveiende del av nye årsverk siden 2018 er plassert i Tromsø. Midt-Tromsrådet er 

derfor bekymret for at ytterligere strukturelle endringer vil føre til redusert tilstedeværelse 

og reduserte polititjenestene utenfor Tromsø by. Midt- Tromsrådet anser dette å være stikk i 

strid med intensjonen i politireformen, da et sentralt mål ved denne var mer like 

polititjenester over hele landet, og et mer tilgjengelig og synlig politi.  

Politiet er en svært viktig samarbeidspartner for kommunene, for å ivareta innbyggernes 

behov for trygghet og beredskap. Tilstedeværelse og forebyggende arbeid er svært 

avgjørende for gode resultater.  
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Fra: Louis S. Edvardsen (lse@midt-troms.no)
Sendt: 09.03.2020 17:06:43
Til: Marit Alvig Espenes; Jan- Eirik Nordahl; Toralf Heimdal; Tom-Rune Eliseussen; Bengt- Magne Luneng; Sigrun
Wiggen Prestbakmo; Hogne Eidissen; Frode Skuggedal; Håvard Gangsås; Tore Uthaug; Stig Jonny Haugen; Lars
Strøm
Kopi: Postmottak Bardu kommune; Dyrøy kommune postmottak; Postmottak Målselv kommune; Postmottak
Sørreisa kommune; Post - Senja kommune; Salangen kommune postmottak

Emne: Protokoll fra Midt- Tromsrådets møte 17. februar i Salangen
Vedlegg: 17 02 protokollMTR- Salangen.pdf
 
Til           Ordførere og rådmenn i Midt‐ Troms
Kopi      Postmottak og media
 
Vedlagt følger protokoll fra møte i Midt‐ Tromsrådet 17. februar i Salangen.
 
 
 
 
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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Uttalelse   

 

Til:  
Justisdepartementet 
 
Kopi:  
Troms og Finnmark fylkeskommune 
Justiskomiteen  
Tromsbenken  
Media 
          11. mars 2020 
 
 
Uttalelse til departementets forslag til strukturendring i domstolene. 
 
Midt- Tromsrådets legger til grunn at domstolene er til for folket og samfunnsoppdraget er å bidra til 
at domstolene settes i stand til å gjøre en best mulig jobb for folket. Midt- Tromsrådet vil i den 
sammenheng spesielt trekke frem St. Meld nr. 23, og forutsetter at stortinget fortsatt vil legge denne 
til grunn for fremtidig domstolstruktur.  
 

«Departementet vil, presisere at domstolenes viktigste oppgave er å fylle de krav og oppgaver 
samfunnet har lagt til en domstol. Domstolene skal primært betjene brukerne, de skal være 
tilgjengelige og holde høy faglig kvalitet.» 

 
Midt- Tromsrådet er derimot bekymret for at regjeringens forslag vil føre til en nedleggelse av to 
tredjedeler av landets tingretter. Dette hevdes på bakgrunn av følgende:  
  
Av domstolloven §22 fremgår det følgende: 
  

"Rikets inndeling i domssogn for tingrettene (rettskretser) bestemmes av Kongen." En 
tingretts embetskrets (jurisdiksjonsområde) kalles et "domssogn" eller en "rettskrets". 
Inndeling i "rettskretser", vil si fastlegging av grensene mellom de forskjellige 
førsteinstansdomstolenes stedlige domsmyndighet. Innenfor hver "rettskrets" kan det 
således bare være én tingrett. 

  
Regjeringens forslag om å bare beholdt 22 "rettskretser" innebærer derfor at man bare kan beholde 
22 av dagens 60 tingretter. Forslaget fra regjeringen innebærer således at 38 av dagens tingretter 
utvilsomt vil bli lagt ned. 
  
Dette hevdes på bakgrunn av at begrepet "rettssted" er ingen "domstol" men bare et geografisk sted 
med et ledig rettslokale: 
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Et "rettssted" er bare angivelse av et sted med et ledig rettslokaler som kan benyttes av tingretten 
innenfor "rettskretsen" hvis det skulle være behov for dette, jfr. domstolloven §25, annet ledd, og 
noe helt annet en "domstol" eller "tingrett". 
 
Midt- Tromsrådet ser med stor bekymring på at regjeringens forslag således vil innebære en 
umiddelbar nedleggelse av førsteinstansdomstolen Senja tingrett med ni ansatte. Som en kortvarig 
kompensasjon vil man i stedet kunne bli tilgodesett med "rettsstedet" Finnsnes med en 
minimumsbemanning på én embetsdommer. Noe som i neste omgang kan føre til at 
Domstoladministrasjonen eller departementet rent administrativt til slutt fjerner hele rettsstedet fra 
kartet grunnet liten aktivitet.   
 
Midt- Tromstinget vil bemerke at en ved å sentralisere domstolene trolig på sikt vil kunne oppnå en 
viss besparelse for selve administrasjonen av domstolen. Men ser en dette i et samfunnsregnskap 
hvor også de totale kostnadene for økte reiseavstander, tapt arbeidsfortjeneste og øvrig tidsbruk 
både for tiltalte, fornærmede og vitner, kan ikke Midt- Tromstinget se at dette på noen måte vil være 
samfunnsøkonomisk forsvarlig og tilrådelig. 
 
Regjeringens forslag om bare å beholde 22 «rettskretser» innebærer, at man nå rent administrativt 
vil forsøke å legge ned to tredjedeler av tingrettene i Norge, og da trolig uten å måtte legge dette 
frem for Stortinget til votering. Dette var neppe lovgivers tanke at domstollovens regler om 
fastsettelse av "rettskretsgrenser" noen gang skulle blir brukt i et forsøk på å nedlegge to tredjedeler 
av landets tingretter. 
 
Midt- Tromsrådet henstiller derfor de politiske partiene på Stortinget om å arbeide for at samtlige 
tingretter/ domstoler i Norge opprettholdes slik at Stortingsmelding nr 23 punkt 8.4 også i praksis 
etterleves. «Departementet vil, presisere at domstolenes viktigste oppgave er å fylle de krav og 
oppgaver samfunnet har lagt til en domstol. Domstolene skal primært betjene brukerne, de skal være 
tilgjengelige og holde høy faglig kvalitet.» 
 
Med vennlig hilsen 
Midt-Tromsrådet 
 
 
 

 
Tom- Rune Eliseussen     Louis S. Edvardsen 
rådsleder      daglig leder  
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Fra: Marit Alvig Espenes (marit.espenes@dyroy.kommune.no)
Sendt: 11.03.2020 11:16:47
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: VS: Uttalelse til departementets forslag til strukturendring i domstolene fra Midt- Tromsrådet
Vedlegg: 2020 11 02 Uttalelse til Justisdepartementets forslag til strukturendring av domstolene.pdf
 

Fra: Louis S. Edvardsen <lse@midt‐troms.no> 
Sendt: 11. mars 2020 11:10
Til: postmottak@tffk.no
Emne: FW: Uttalelse til departementets forslag til strukturendring i domstolene fra Midt‐ Tromsrådet
 
 
Til Troms og Finnmark fylkeskommune
 
Det bes om at vedlagte uttalelse oversendes samtlige fylkestingsrepresentanter i fylkeskommunen.
 
 
 
 
Med hilsen 
 

 
Louis S. Edvardsen  |  daglig leder
 
E‐post lse@midt‐troms.no
Telefon +47 901 36 676
Postboks 609, 9306 Finnsnes
#midttroms
 
 

Fra: "Louis S. Edvardsen" <lse@midt‐troms.no>
Dato: onsdag 11. mars 2020 11:06
Til: "postmottak@jd.dep.no" <postmottak@jd.dep.no>
Kopi: "kari‐kjonaas.kjos@stortinget.no" <kari‐kjonaas.kjos@stortinget.no>, "maria.aasen‐
svensrud@stortinget.no" <maria.aasen‐svensrud@stortinget.no>, "solveig.schytz@stortinget.no"
<solveig.schytz@stortinget.no>, "frida.melver@stortinget.no" <frida.melver@stortinget.no>,
"emilie.enger.mehl@stortinget.no" <emilie.enger.mehl@stortinget.no>, "Ingunn.Foss@stortinget.no"
<Ingunn.Foss@stortinget.no>, "petter.eide@stortinget.no" <petter.eide@stortinget.no>,
"jan.bohler@stortinget.no" <jan.bohler@stortinget.no>, "Peter.Christian.Frolich@stortinget.no"
<Peter.Christian.Frolich@stortinget.no>, "jenny.klinge@stortinget.no" <jenny.klinge@stortinget.no>,
"lene.vagslid@stortinget.no" <lene.vagslid@stortinget.no>, "Louis S. Edvardsen" <lse@midt‐troms.no>,
Marit 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>, Kent Gudmundsen
<kent.gudmundsen@stortinget.no>, Martin Henriksen <martin.henriksen@stortinget.no>, Torgeir Knag
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Fylkesnes <Torgeir‐Knag.Fylkesnes@stortinget.no>, Cicilie Myrseth <cecilie.myrseth@stortinget.no>, Sandra
Borch <sandra.borch@stortinget.no>, Per Willy Amundsen <per‐willy.amundsen@stortinget.no>
Emne: Uttalelse til departementets forslag til strukturendring i domstolene fra Midt‐ Tromsrådet
 
 
Til:
Justisdepartementet
 
Kopi:
Troms og Finnmark fylkeskommune
Justiskomiteen
Tromsbenken
Media
Ordførere i Midt‐ Troms
 
 
Midt‐ Tromsrådet ber om at uttalelsen tas med i det videre arbeidet med saken. 
 
 
 
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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Retur:  Husbanken 
 Postboks 1404, 8002 BODØ 

Vår dato 
25.02.2020 

Vår referanse 
2020/3463- 3 
610/15323532 

Vår kontaktperson Besøksadresse Sentralbord Kontonr. 
Ann-Karin Bergland Torvgata 2, Bodø 22 96 16 00 6345.05.03594 
Tlf.  75 54 93 24   Org.nr. 
ann-karin.bergland@husbanken.no post@husbanken.no www.husbanken.no 942 114 184 

 
DYRØY KOMMUNE  
Dyrøytunet 1  

 

9311  BRØSTADBOTN   
 
 
 
Behovsmelding 2020 og tilsagn om startlån til videreutlån 
 
Husbanken takker for innsendt behovsmelding og søknad om startlån til videreutlån. Vi ser fram til 
videre samarbeid i 2020.  
 
Vi minner om at behovsmeldingen kartlegger kommunens behov, men er ingen søknad. Eventuelle 
forespørsler og søknader om annet enn startlån fra Husbanken, må sendes inn på vanlig måte.   
 
Husbankens vedtak 
Husbanken har bevilget kommunen: 
 

 5 000 000 kr i startlånsramme   
 
Husbanken tildeler hele beløpet med en gang.  
 
Nedbetalingsvilkår 
Kommunens ønske om lånetype og nedbetalingstid er imøtekommet. Låneavtale med lånevilkår og 
simulert betalingsplan følger vedlagt.  
 
Alle lån utbetales med flytende rente. Renten kan endres fra flytende til fast etter utbetaling. Ved 
ønske om rentebinding, kan kommunen hente fastrenteavtale på Ekstranettet. Se informasjon om 
Husbankens rentetilbud på Husbanken.no/rente. Fastrenteavtalen signeres av ordfører eller 
person med delegert fullmakt.  
 
Hva må kommunen gjøre for å få midlene utbetalt? 
En forutsetning for dette tilsagnet er at kommunen har sendt Husbanken:  

 Låneavtale underskrevet av ordfører eller den med delegert fullmakt. Kopi av fullstendig 
delegasjonsfullmakt må vedlegges.  

 Kopi av kommunestyrets lånevedtak.   
 Dokumentasjon for at lånevedtaket er bevilget i kommunens investeringsbudsjett. (Nytt krav i 

kommunelovens § 14-14 om at kommunene skal dokumentere overfor långiver at tiltaket har hjemmel i en 
bevilgning i investeringsbudsjettet.) 

 
Hvis kommunen er oppført i registeret for godkjenning og kontroll (ROBEK), må også 
Fylkesmannens godkjenning legges ved som dokumentasjon.  
 
Låneavtale og eventuelle vedlegg sendes til:  
 
Husbanken, Postboks 1404, 8002 BODØ 
 
Frist for utbetaling er tre måneder fra dato. Dersom Husbanken ikke har mottatt signert låneavtale 
og nødvendige vedlegg innen fristen, vil tilsagnet bortfalle.   
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Rapportering og kontroll 
Kommunen skal rapportere om bruken av startlån. Alle avslag og saker som blir satt utbetalt 
rapporteres automatisk i Startskudd. En ny forenklet årsrapportering er planlagt i 
Behovsmeldingen.  
 
Kommunens tildeling av startlån skal være i samsvar med regelverket Forskrift om lån fra 
Husbanken, § 7-10. 
 
 
Personrettede tilskudd er overført til kommunerammen 
Kommunene bør planlegge og budsjettere nødvendige tilskuddsmidler til  
 

 Etablering  
 Tilpasning  
 Utredning og prosjektering  
 Avsetning til tapsfond til dekning av fremtidige tap på Startlån 

 
Både søknader om startlån og kommunale boligtilskudd til etablering og tilpasning kan fortsatt 
behandles i Startskudd.  
 
Tilskudd til utredning og prosjektering er en ny oppgave for kommunene 
Det er ikke lagt til rette for elektronisk søknad og saksbehandling i Startskudd av disse tilskuddene, 
men dere finner veiledning og forslag til søknadskjema på Husbanken.no: 
https://husbanken.no/tilskudd/kommune/ny-oppgave-for-kommunene-fra-2020 
 
 
Hva skal startlånet brukes til? 
Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en 
egnet bolig og beholde den. Barnefamilier er en prioritert målgruppe for startlånordningen. Ett av 
målene for 2020 er at flere vanskeligstilte barnefamilier skal gå fra å leie til å eie en egnet bolig. I 
mange tilfeller vil dette kreve tilskudd i kombinasjon med lang nedbetalingstid for startlånet. 
Tilskudd kan erstatte redusert avdragsbetaling. Unge uføre er en annen gruppe som skal 
prioriteres innenfor ordningen. 
 
 
Aktuelt regelverk 

 Husbanken gir lån til kommuner for videre utlån av startlån til enkeltpersoner i samsvar med 
Forskrift om lån fra Husbanken, kap 5 Startlån. Denne erstatter tidligere forskrift om 
startlån. 

 Veileder for lån fra Husbanken  
 Rente- og avdragsvilkårene er regulert i Forskrift om lån fra Husbanken, kap 8. Rente- og 

avdragsvilkår.   
 Veileder om tapsdeling og administrering av startlån (HB 7 B.15) 

 
 
Informasjon 
Det er press på Husbankens låneramme og kommunene kan ikke påregne ytterligere Startlån ved 
søknad senere i år.  
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Ta gjerne kontakt med regionkontoret dersom dere ønsker mer informasjon. Dere kan også lese 
mer om ordningene på www.husbanken.no.  
 
Klageadgang 
Husbankens avgjørelse er ikke et enkeltvedtak, og dere kan derfor ikke klage på dette vedtaket. 
 
 
Med hilsen 
HUSBANKEN 
  
  
  
Lena Elisabeth Jørgensen Ann-Karin Bergland 
Avdelingsdirektør Seniorrådgiver 
  
Vedlegg:  
Låneavtale 
Simulert betalingsplan 
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  Låneavtale - Alminnelige vilkår 
 Kommune - Videretildeling 
Saksnr.: 15323532 Utskriftsdato: 26.02.2020  

 

Postadresse  Org.nr. Saksnr Side 1 av 2 
Postboks 1404 post@husbanken.no 942 114 184 15323532 
8002 BODØ www.husbanken.no 

 

Undertegnede  Dyrøy kommune, org.nr. 864994032, 

erkjenner å skylde Husbanken, org.nr. 942114184, 

 

kr 5 000 000 ,- femmillionerkroner. 

 

Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av Kommunal- og moderinseringsdepartementet og Husbanken etter retningslinjer 

vedtatt av Stortinget. For tiden fastsettes renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet. Stortinget kan endre 

retningslinjene. 

 

 

Rentevilkår 

Flytende rente -  nominell rente  1,992 % pr. år. -  effektiv rente  2,076 % pr. år. 

 

Den oppgitte renten er gyldig fram til neste justering. Den flytende renten i Husbanken kan endres inntil seks ganger i året. 

Renten beregnes og forfaller til betaling etterskuddsvis. I beregning av effektiv rente inngår for tiden termingebyr. Effektiv 

rente beregnes i samsvar med Forskrift om låneavtaler. 

 

Husbanken kan ensidig endre renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet og/eller etter vedtak av departementet eller 

Stortinget. Ved renteendringer reguleres terminbeløpet slik at avtalt løpetid opprettholdes. Renteendringer varsles minst 6 uker 

før iverksettelse. Renteendringer, som skjer før lånet er utbetalt, må låntaker selv holde seg orientert om på www.husbanken.no 

eller ved å kontakte Husbanken. 

 

Nedbetalingsvilkår 

Lånet gis som annuitetslån uten avdragsfri periode og med en total løpetid på 25 år. Etter avtale med Husbanken kan 

nedbetalingsvilkårene eventuelt endres. Ytterligere opplysninger om nedbetaling av lånet framgår av vedlagte betalingsplan. 

 

Renter og avdrag betales uoppfordret innen forfallsdager som banken bestemmer. Lån med flytende rente kan til enhver tid 

innfris helt eller delvis uten at det påløper ekstra kostnader. 

 

 

Gebyrer 

Hver termin belastes med et gebyr. Gebyret er for tiden kr 40,- for papirvarsel og kr 30,- for elektronisk varsel  

 

Husbanken kan ensidig endre og innføre nye gebyrer når endringen er saklig begrunnet ut fra endringer i bankens kostnader 

eller i omlegging av bankens gebyrstruktur. Endringer varsles minst 6 uker før iverksettelse. 

 

 

Forsinket betaling 

Innbetalinger anses først å være skjedd når beløpet er godskrevet Husbankens konto. Betales ikke renter og avdrag i rett tid, 

skal det fra forfall svares forsinkelsesrente fastsatt med hjemmel i forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976. 

 

Låntakerens plikter 

Låntakeren forplikter seg til å oppfylle de vilkår som fremgår av tilsagnsbrev og låneavtale. Mottatte avdrag og innfrielser på 

startlån kan ikke benyttes til andre formål enn nedbetaling av videretildelingsmidler fra Husbanken. 

 

Husbankens rett til å kreve full innfrielse 

Husbanken har rett til å kreve full innfrielse straks hvis 

• låntaker vesentlig misligholder låneavtalen 

• det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til Husbanken som låntaker forsto eller burde ha forstått kunne ha 

vesentlig betydning for Husbanken 

 

Dersom låntaker ikke straks betaler Husbankens kostnader, herunder gebyrer ved eventuell inndrivelse av gjelden (purregebyr 

og lignende), kan banken belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve utgiftene dekket på annen måte. 

 

Utbetalingsfullmakt 

Husbanken har ugjenkallelig fullmakt til å utbetale lånet til kommunen på konto nr. 4796.07.00003. 
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Aksept av lånevilkår 

Vedlagt betalingsplan er en del av låneavtalen. Undertegnede bekrefter å ha mottatt betalingsplan.  

 

Denne låneavtalen er utferdiget i to eksemplarer hvorav låntaker beholder det ene. Undertegnede aksepterer med dette 

vilkårene i denne avtalen. 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------- --------------------------------------------- 

 (Sted)  (Dato) 

 

 

 

 

--------------------------------------------- --------------------------------------------- 

 (Stempel og underskrift av ordfører)  (Gjentas med blokkbokstaver) 

 

 

Dersom andre enn ordføreren undertegner avtalen, skal det legges ved dokumentasjon som viser at vedkommende kan forplikte 

kommunen. 

 

Ved retur av låneavtalen skal kommunen legge ved: 

Utskrift av kommunestyrets lånevedtak datert ……...……….., sak nr.………….…… 

Kopi av Fylkesmannens godkjenning datert ................……….., hvis kommunen i henhold til kommuneloven §60 nr. 1 er 

oppført i registeret om betinget godkjenning og kontroll. 

 

 

 

 

 

Vedlegg: Betalingsplan 
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Dato: 25.02.2020       HNAB 
 
 
 
 

Dyrøy kommune                                                  
Saksnr 

Dyrøytunet 1                                                 
15323532 0 

9311 BRØSTADBOTN 
 
 

STARTLÅN - ANNUITETSLÅN - FLYT 
 
 

Lånebeløp i kr    5,000,000 
Effektiv rente i %                    

2.076 
Løpetid i år             25    Gebyr pr. termin i kr                 

40.00 
Avdragsfri periode i år   0    Totalkostnad                   

6,404,724.08 
Terminer pr år           12    Herav renter og gebyrer        

1,404,724.08 
 
 

For tiden er den flytende renten 1,992%. Fra 01.03.2020 er renten 
fastsatt til 2,041%. Denne betalingsplanen forutsetter uendret rente 
resten av lånets løpetid. Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av 
departementet og Husbanken etter retningslinjer vedtatt av Stortinget. 
For tiden fastsettes renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet. 

 
Betalingsplanen viser terminbeløp/årlige beløp for et lån som blir 
utbetalt inneværende måned. Endelig betalingsplan utstedes først ved 
utbetaling av lånet. 

 
Tabellen nedenfor viser hva som må betales i renter, avdrag og evt. 
gebyrer for hver termin i hele lånets løpetid. 

 
 

TERMIN/ÅR   RENTER/GEBYR       AVDRAG     Å BETALE    RESTGJELD 
----------   ------------    ---------    ---------    --------- 
01.05.2020         18,408       12,982       31,390    4,987,018 
01.06.2020          8,661       12,726       21,387    4,974,292 
01.07.2020          8,361       13,025       21,386    4,961,267 
01.08.2020          8,616       12,771       21,387    4,948,496 
01.09.2020          8,594       12,792       21,386    4,935,704 
01.10.2020          8,297       13,090       21,387    4,922,614 
01.11.2020          8,549       12,837       21,386    4,909,777 
01.12.2020          8,253       13,134       21,387    4,896,643 
01.01.2021          8,504       12,882       21,386    4,883,761 
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01.02.2021          8,505       12,881       21,386    4,870,880 
01.03.2021          7,666       13,721       21,387    4,857,159 
01.04.2021          8,459       12,927       21,386    4,844,232 
01.05.2021          8,166       13,221       21,387    4,831,011 
01.06.2021          8,414       12,972       21,386    4,818,039 
01.07.2021          8,122       13,265       21,387    4,804,774 
01.08.2021          8,368       13,018       21,386    4,791,756 
01.09.2021          8,346       13,041       21,387    4,778,715 
01.10.2021          8,056       13,331       21,387    4,765,384 
01.11.2021          8,300       13,086       21,386    4,752,298 
01.12.2021          8,012       13,375       21,387    4,738,923 
01.01.2022          8,254       13,132       21,386    4,725,791 
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SIDE  2 

 
 

15323532   forts. ANNUITETSLÅN 
 

TERMIN/ÅR   RENTER/GEBYR       AVDRAG     Å BETALE    RESTGJELD 
----------   ------------    ---------    ---------    --------- 
01.02.2022          8,231       13,155       21,386    4,712,636 
01.03.2022          7,418       13,969       21,387    4,698,667 
01.04.2022          8,184       13,202       21,386    4,685,465 
01.05.2022          7,900       13,487       21,387    4,671,978 
01.06.2022          8,138       13,248       21,386    4,658,730 
01.07.2022          7,855       13,532       21,387    4,645,198 
01.08.2022          8,092       13,295       21,387    4,631,903 
01.09.2022          8,069       13,318       21,387    4,618,585 
01.10.2022          7,787       13,599       21,386    4,604,986 
01.11.2022          8,022       13,365       21,387    4,591,621 
01.12.2022          7,742       13,644       21,386    4,577,977 
01.01.2023          7,975       13,411       21,386    4,564,566 
01.02.2023          7,952       13,435       21,387    4,551,131 
01.03.2023          7,165       14,221       21,386    4,536,910 
01.04.2023          7,904       13,483       21,387    4,523,427 
01.05.2023          7,628       13,758       21,386    4,509,669 
01.06.2023          7,857       13,530       21,387    4,496,139 
01.07.2023          7,582       13,805       21,387    4,482,334 
01.08.2023          7,809       13,577       21,386    4,468,757 
01.09.2023          7,786       13,601       21,387    4,455,156 
01.10.2023          7,513       13,873       21,386    4,441,283 
01.11.2023          7,738       13,648       21,386    4,427,635 
01.12.2023          7,467       13,920       21,387    4,413,715 
01.01.2024          7,690       13,696       21,386    4,400,019 
01.02.2024          7,646       13,740       21,386    4,386,279 
01.03.2024          7,133       14,254       21,387    4,372,025 
01.04.2024          7,597       13,789       21,386    4,358,236 
01.05.2024          7,331       14,056       21,387    4,344,180 
01.06.2024          7,549       13,837       21,386    4,330,343 
01.07.2024          7,284       14,103       21,387    4,316,240 
01.08.2024          7,501       13,885       21,386    4,302,355 
01.09.2024          7,477       13,910       21,387    4,288,445 
01.10.2024          7,214       14,172       21,386    4,274,273 
01.11.2024          7,429       13,958       21,387    4,260,315 
01.12.2024          7,167       14,220       21,387    4,246,095 
01.01.2025          7,380       14,007       21,387    4,232,088 
01.02.2025          7,376       14,011       21,387    4,218,077 
01.03.2025          6,644       14,743       21,387    4,203,334 
01.04.2025          7,326       14,060       21,386    4,189,274 
01.05.2025          7,067       14,320       21,387    4,174,954 
01.06.2025          7,277       14,110       21,387    4,160,844 
01.07.2025          7,019       14,367       21,386    4,146,477 
01.08.2025          7,227       14,159       21,386    4,132,318 
01.09.2025          7,203       14,184       21,387    4,118,134 
01.10.2025          6,948       14,439       21,387    4,103,695 
01.11.2025          7,153       14,233       21,386    4,089,462 
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01.12.2025          6,900       14,487       21,387    4,074,975 
01.01.2026          7,103       14,283       21,386    4,060,692 
01.02.2026          7,079       14,308       21,387    4,046,384 
01.03.2026          6,375       15,012       21,387    4,031,372 
01.04.2026          7,028       14,359       21,387    4,017,013 
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SIDE  3 

 
 

15323532   forts. ANNUITETSLÅN 
 

TERMIN/ÅR   RENTER/GEBYR       AVDRAG     Å BETALE    RESTGJELD 
----------   ------------    ---------    ---------    --------- 
01.05.2026          6,778       14,608       21,386    4,002,405 
01.06.2026          6,977       14,409       21,386    3,987,996 
01.07.2026          6,729       14,657       21,386    3,973,339 
01.08.2026          6,927       14,459       21,386    3,958,880 
01.09.2026          6,902       14,485       21,387    3,944,395 
01.10.2026          6,656       14,730       21,386    3,929,665 
01.11.2026          6,851       14,535       21,386    3,915,130 
01.12.2026          6,607       14,780       21,387    3,900,350 
01.01.2027          6,801       14,586       21,387    3,885,764 
01.02.2027          6,775       14,611       21,386    3,871,153 
01.03.2027          6,101       15,286       21,387    3,855,867 
01.04.2027          6,723       14,663       21,386    3,841,204 
01.05.2027          6,483       14,903       21,386    3,826,301 
01.06.2027          6,672       14,714       21,386    3,811,587 
01.07.2027          6,434       14,953       21,387    3,796,634 
01.08.2027          6,621       14,766       21,387    3,781,868 
01.09.2027          6,595       14,791       21,386    3,767,077 
01.10.2027          6,359       15,028       21,387    3,752,049 
01.11.2027          6,543       14,843       21,386    3,737,206 
01.12.2027          6,309       15,078       21,387    3,722,128 
01.01.2028          6,492       14,895       21,387    3,707,233 
01.02.2028          6,448       14,938       21,386    3,692,295 
01.03.2028          6,011       15,376       21,387    3,676,919 
01.04.2028          6,396       14,991       21,387    3,661,928 
01.05.2028          6,166       15,220       21,386    3,646,708 
01.06.2028          6,344       15,043       21,387    3,631,665 
01.07.2028          6,115       15,272       21,387    3,616,393 
01.08.2028          6,291       15,095       21,386    3,601,298 
01.09.2028          6,265       15,121       21,386    3,586,177 
01.10.2028          6,039       15,348       21,387    3,570,829 
01.11.2028          6,212       15,174       21,386    3,555,655 
01.12.2028          5,988       15,399       21,387    3,540,256 
01.01.2029          6,160       15,227       21,387    3,525,029 
01.02.2029          6,150       15,236       21,386    3,509,793 
01.03.2029          5,535       15,852       21,387    3,493,941 
01.04.2029          6,096       15,290       21,386    3,478,651 
01.05.2029          5,875       15,512       21,387    3,463,139 
01.06.2029          6,043       15,344       21,387    3,447,795 
01.07.2029          5,823       15,563       21,386    3,432,232 
01.08.2029          5,989       15,397       21,386    3,416,835 
01.09.2029          5,962       15,424       21,386    3,401,411 
01.10.2029          5,745       15,642       21,387    3,385,769 
01.11.2029          5,909       15,477       21,386    3,370,292 
01.12.2029          5,693       15,694       21,387    3,354,598 
01.01.2030          5,855       15,532       21,387    3,339,066 
01.02.2030          5,828       15,559       21,387    3,323,507 
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01.03.2030          5,243       16,143       21,386    3,307,364 
01.04.2030          5,773       15,614       21,387    3,291,750 
01.05.2030          5,562       15,825       21,387    3,275,925 
01.06.2030          5,718       15,668       21,386    3,260,257 
01.07.2030          5,509       15,878       21,387    3,244,379 

  

53



 
SIDE  4 

 
 

15323532   forts. ANNUITETSLÅN 
 

TERMIN/ÅR   RENTER/GEBYR       AVDRAG     Å BETALE    RESTGJELD 
----------   ------------    ---------    ---------    --------- 
01.08.2030          5,663       15,723       21,386    3,228,656 
01.09.2030          5,636       15,750       21,386    3,212,906 
01.10.2030          5,429       15,958       21,387    3,196,948 
01.11.2030          5,581       15,805       21,386    3,181,143 
01.12.2030          5,376       16,011       21,387    3,165,132 
01.01.2031          5,526       15,860       21,386    3,149,272 
01.02.2031          5,499       15,888       21,387    3,133,384 
01.03.2031          4,945       16,441       21,386    3,116,943 
01.04.2031          5,443       15,944       21,387    3,100,999 
01.05.2031          5,242       16,145       21,387    3,084,854 
01.06.2031          5,387       16,000       21,387    3,068,854 
01.07.2031          5,188       16,198       21,386    3,052,656 
01.08.2031          5,331       16,056       21,387    3,036,600 
01.09.2031          5,303       16,083       21,386    3,020,517 
01.10.2031          5,107       16,280       21,387    3,004,237 
01.11.2031          5,247       16,139       21,386    2,988,098 
01.12.2031          5,052       16,335       21,387    2,971,763 
01.01.2032          5,191       16,195       21,386    2,955,568 
01.02.2032          5,149       16,238       21,387    2,939,330 
01.03.2032          4,793       16,594       21,387    2,922,736 
01.04.2032          5,092       16,294       21,386    2,906,442 
01.05.2032          4,902       16,485       21,387    2,889,957 
01.06.2032          5,035       16,351       21,386    2,873,606 
01.07.2032          4,847       16,540       21,387    2,857,066 
01.08.2032          4,979       16,408       21,387    2,840,658 
01.09.2032          4,950       16,436       21,386    2,824,222 
01.10.2032          4,764       16,622       21,386    2,807,600 
01.11.2032          4,893       16,494       21,387    2,791,106 
01.12.2032          4,709       16,677       21,386    2,774,429 
01.01.2033          4,836       16,551       21,387    2,757,878 
01.02.2033          4,820       16,567       21,387    2,741,311 
01.03.2033          4,332       17,054       21,386    2,724,257 
01.04.2033          4,762       16,625       21,387    2,707,632 
01.05.2033          4,582       16,805       21,387    2,690,827 
01.06.2033          4,704       16,683       21,387    2,674,144 
01.07.2033          4,525       16,861       21,386    2,657,283 
01.08.2033          4,646       16,740       21,386    2,640,543 
01.09.2033          4,617       16,770       21,387    2,623,773 
01.10.2033          4,441       16,946       21,387    2,606,827 
01.11.2033          4,558       16,828       21,386    2,589,999 
01.12.2033          4,384       17,002       21,386    2,572,997 
01.01.2034          4,500       16,887       21,387    2,556,110 
01.02.2034          4,470       16,916       21,386    2,539,194 
01.03.2034          4,015       17,372       21,387    2,521,822 
01.04.2034          4,411       16,975       21,386    2,504,847 
01.05.2034          4,241       17,145       21,386    2,487,702 
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01.06.2034          4,352       17,035       21,387    2,470,667 
01.07.2034          4,184       17,202       21,386    2,453,465 
01.08.2034          4,292       17,094       21,386    2,436,371 
01.09.2034          4,263       17,124       21,387    2,419,247 
01.10.2034          4,098       17,289       21,387    2,401,958 

  

55



 
SIDE  5 

 
 

15323532   forts. ANNUITETSLÅN 
 

TERMIN/ÅR   RENTER/GEBYR       AVDRAG     Å BETALE    RESTGJELD 
----------   ------------    ---------    ---------    --------- 
01.11.2034          4,203       17,183       21,386    2,384,775 
01.12.2034          4,040       17,347       21,387    2,367,428 
01.01.2035          4,143       17,243       21,386    2,350,185 
01.02.2035          4,113       17,273       21,386    2,332,912 
01.03.2035          3,692       17,694       21,386    2,315,218 
01.04.2035          4,053       17,334       21,387    2,297,884 
01.05.2035          3,894       17,492       21,386    2,280,392 
01.06.2035          3,992       17,394       21,386    2,262,998 
01.07.2035          3,836       17,551       21,387    2,245,447 
01.08.2035          3,932       17,455       21,387    2,227,992 
01.09.2035          3,902       17,485       21,387    2,210,507 
01.10.2035          3,748       17,639       21,387    2,192,868 
01.11.2035          3,841       17,545       21,386    2,175,323 
01.12.2035          3,689       17,698       21,387    2,157,625 
01.01.2036          3,780       17,607       21,387    2,140,018 
01.02.2036          3,739       17,648       21,387    2,122,370 
01.03.2036          3,472       17,914       21,386    2,104,456 
01.04.2036          3,678       17,709       21,387    2,086,747 
01.05.2036          3,531       17,856       21,387    2,068,891 
01.06.2036          3,616       17,771       21,387    2,051,120 
01.07.2036          3,471       17,916       21,387    2,033,204 
01.08.2036          3,554       17,832       21,386    2,015,372 
01.09.2036          3,524       17,863       21,387    1,997,509 
01.10.2036          3,381       18,005       21,386    1,979,504 
01.11.2036          3,461       17,925       21,386    1,961,579 
01.12.2036          3,321       18,065       21,386    1,943,514 
01.01.2037          3,399       17,988       21,387    1,925,526 
01.02.2037          3,377       18,009       21,386    1,907,517 
01.03.2037          3,026       18,360       21,386    1,889,157 
01.04.2037          3,314       18,073       21,387    1,871,084 
01.05.2037          3,178       18,208       21,386    1,852,876 
01.06.2037          3,251       18,135       21,386    1,834,741 
01.07.2037          3,117       18,269       21,386    1,816,472 
01.08.2037          3,188       18,198       21,386    1,798,274 
01.09.2037          3,157       18,230       21,387    1,780,044 
01.10.2037          3,026       18,361       21,387    1,761,683 
01.11.2037          3,093       18,293       21,386    1,743,390 
01.12.2037          2,964       18,423       21,387    1,724,967 
01.01.2038          3,030       18,357       21,387    1,706,610 
01.02.2038          2,998       18,388       21,386    1,688,222 
01.03.2038          2,683       18,704       21,387    1,669,518 
01.04.2038          2,934       18,453       21,387    1,651,065 
01.05.2038          2,809       18,578       21,387    1,632,487 
01.06.2038          2,869       18,517       21,386    1,613,970 
01.07.2038          2,747       18,639       21,386    1,595,331 
01.08.2038          2,805       18,582       21,387    1,576,749 
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01.09.2038          2,773       18,614       21,387    1,558,135 
01.10.2038          2,653       18,733       21,386    1,539,402 
01.11.2038          2,708       18,678       21,386    1,520,724 
01.12.2038          2,591       18,796       21,387    1,501,928 
01.01.2039          2,643       18,744       21,387    1,483,184 
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SIDE  6 

 
 

15323532   forts. ANNUITETSLÅN 
 

TERMIN/ÅR   RENTER/GEBYR       AVDRAG     Å BETALE    RESTGJELD 
----------   ------------    ---------    ---------    --------- 
01.02.2039          2,611       18,776       21,387    1,464,408 
01.03.2039          2,332       19,054       21,386    1,445,354 
01.04.2039          2,545       18,842       21,387    1,426,512 
01.05.2039          2,433       18,954       21,387    1,407,558 
01.06.2039          2,479       18,907       21,386    1,388,651 
01.07.2039          2,369       19,017       21,386    1,369,634 
01.08.2039          2,414       18,973       21,387    1,350,661 
01.09.2039          2,381       19,006       21,387    1,331,655 
01.10.2039          2,273       19,113       21,386    1,312,542 
01.11.2039          2,315       19,072       21,387    1,293,470 
01.12.2039          2,209       19,177       21,386    1,274,293 
01.01.2040          2,248       19,138       21,386    1,255,155 
01.02.2040          2,209       19,177       21,386    1,235,978 
01.03.2040          2,038       19,349       21,387    1,216,629 
01.04.2040          2,143       19,243       21,386    1,197,386 
01.05.2040          2,043       19,344       21,387    1,178,042 
01.06.2040          2,076       19,311       21,387    1,158,731 
01.07.2040          1,978       19,408       21,386    1,139,323 
01.08.2040          2,009       19,378       21,387    1,119,945 
01.09.2040          1,976       19,411       21,387    1,100,534 
01.10.2040          1,881       19,506       21,387    1,081,028 
01.11.2040          1,908       19,478       21,386    1,061,550 
01.12.2040          1,815       19,571       21,386    1,041,979 
01.01.2041          1,841       19,546       21,387    1,022,433 
01.02.2041          1,812       19,574       21,386    1,002,859 
01.03.2041          1,610       19,777       21,387      983,082 
01.04.2041          1,744       19,643       21,387      963,439 
01.05.2041          1,656       19,731       21,387      943,708 
01.06.2041          1,675       19,711       21,386      923,997 
01.07.2041          1,590       19,797       21,387      904,200 
01.08.2041          1,607       19,780       21,387      884,420 
01.09.2041          1,573       19,814       21,387      864,606 
01.10.2041          1,490       19,896       21,386      844,710 
01.11.2041          1,504       19,883       21,387      824,827 
01.12.2041          1,423       19,963       21,386      804,864 
01.01.2042          1,435       19,952       21,387      784,912 
01.02.2042          1,400       19,987       21,387      764,925 
01.03.2042          1,237       20,149       21,386      744,776 
01.04.2042          1,331       20,056       21,387      724,720 
01.05.2042          1,255       20,131       21,386      704,589 
01.06.2042          1,261       20,126       21,387      684,463 
01.07.2042          1,188       20,199       21,387      664,264 
01.08.2042          1,191       20,195       21,386      644,069 
01.09.2042          1,156       20,231       21,387      623,838 
01.10.2042          1,086       20,301       21,387      603,537 
01.11.2042          1,086       20,300       21,386      583,237 
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01.12.2042          1,018       20,369       21,387      562,868 
01.01.2043          1,015       20,371       21,386      542,497 
01.02.2043            980       20,407       21,387      522,090 
01.03.2043            857       20,530       21,387      501,560 
01.04.2043            909       20,477       21,386      481,083 
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SIDE  7 

 
 

15323532   forts. ANNUITETSLÅN 
 

TERMIN/ÅR   RENTER/GEBYR       AVDRAG     Å BETALE    RESTGJELD 
----------   ------------    ---------    ---------    --------- 
01.05.2043            847       20,540       21,387      460,543 
01.06.2043            838       20,549       21,387      439,994 
01.07.2043            778       20,609       21,387      419,385 
01.08.2043            766       20,620       21,386      398,765 
01.09.2043            731       20,656       21,387      378,109 
01.10.2043            674       20,712       21,386      357,397 
01.11.2043            659       20,728       21,387      336,669 
01.12.2043            604       20,782       21,386      315,887 
01.01.2044            587       20,800       21,387      295,087 
01.02.2044            550       20,836       21,386      274,251 
01.03.2044            483       20,904       21,387      253,347 
01.04.2044            477       20,909       21,386      232,438 
01.05.2044            428       20,958       21,386      211,480 
01.06.2044            405       20,982       21,387      190,498 
01.07.2044            358       21,028       21,386      169,470 
01.08.2044            332       21,054       21,386      148,416 
01.09.2044            296       21,090       21,386      127,326 
01.10.2044            253       21,134       21,387      106,192 
01.11.2044            223       21,164       21,387       85,028 
01.12.2044            182       21,205       21,387       63,823 
01.01.2045            150       21,236       21,386       42,587 
01.02.2045            113       21,274       21,387       21,313 
01.03.2045             73       21,313       21,386            0 

 
 
 
 

Lengden på første termin avhenger av utbetalingsdato og vil variere fra 
1. til  2 måneder. Renten beregnes etterskuddsvis. 

 
 

Av renter og avdrag som ikke betales i rett tid, betales det 
forsinkelsesrente. 
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8002 BODØ                 Org. nr: 942 114 184    Fax: 75549399 
Besøk: Torvgata 2                post@husbanken.no 
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
972 417 858 
 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Siri Halvorsen 
22 24 69 13 

Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og 
fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har på bakgrunn av situasjonen og vedtatte 

tiltak for å hindre spredning av Covid-19, i dag fastsatt midlertidig forskrift som skal lette 

gjennomføringen av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner. 

Som følge av situasjonen med utbrudd av koronasmitte har helsemyndighetene iverksatt en 

rekke tiltak med hjemmel i smittevernloven for å redusere smitten fra person til person i 

samfunnet, og dermed beskytte de sårbare gruppene. Blant de tiltakene som iverksettes er å 

stenge eller begrense møter og ansamlinger der mange mennesker møtes.  

Gjeldende rett om bruk av fjernmøter 

Kommuneloven har regler om møter i folkevalgte organer og andre kommunale organer. 

Møtene holdes som hovedregel ved fysisk oppmøte og de folkevalgte har møteplikt. I tillegg 

har allmennheten rett til å være til stede i møter i folkevalgte organer.   

Kommuneloven § 11-7 åpner for at møter kan avholdes som fjernmøter. Det er en 

forutsetning for å avholde fjernmøte at kommunestyret eller fylkestinget selv har besluttet at 

(andre) folkevalgte organer i kommunen eller fylkeskommunen skal ha adgang til å avholde 

fjernmøte. Videre skal alle deltakerne se, høre og kommunisere med hverandre. Det er ikke 

adgang til å avholde møter som lukkes på grunn av taushetsplikt etter § 11-5 andre ledd som 

et fjernmøte. Møter som er lukket etter § 11-5 tredje ledd (kan-bestemmelsene) kan imidlertid 

avholdes som fjernmøter.  

Når det gjelder kommunestyrets adgang til selv å avholde fjernmøter, krever ikke loven at 

kommunestyret har vedtatt slik adgang på forhånd i et alminnelig møte. Kommunestyret selv, 

i et fjernmøte må kunne bestemme at møtet avholdes i slik form. 

Alle landets kommuner og fylkeskommuner  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/1476 

Dato 

13. mars 2020 
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Side 2 
 

Midlertidig forskrift – utvidet adgang til å avholde fjernmøter  

Den midlertidige forskriften åpner for at folkevalgte organer kan avholde sine møter som 

fjernmøter, selv om kommunestyret ikke har gitt dem adgang til det etter § 11-7 første ledd. 

Forskriften gir videre unntak fra regelen om at møtedeltakerne må kunne se hverandre. Det 

betyr at møter i utgangspunktet kan avholdes som rene telefonmøter uten bruk av kamera. Så 

lenge kommunen har tekniske løsninger, skal allmennheten ha rett til å følge forhandlingene i 

slike telefonmøter, men her kan unntaket i forskriftens § 3 komme til anvendelse. Det vil også 

være adgang til å behandle saker som inneholder taushetsbelagte opplysninger eller saker om 

en arbeidstakers tjenstlige forhold i lukkede fjernmøter, noe som i utgangspunktet ikke er 

tillatt etter § 11-7 tredje ledd. Av pedagogiske hensyn presiserer vi at også lukkede møter etter 

§ 11-5 tredje kan behandles i fjernmøter.    

 

Fjernmøter i folkevalgte organer skal være offentlige, og alle skal som nevnt kunne følge 

forhandlingene selv om det er fjernmøter. I forskriften gjør departementet unntak for 

prinsippet om åpne møter, ved at folkevalgte organer kan avholde møter som fjernmøte i de 

tilfellene kommunen faktisk ikke har det tekniske utstyret på plass for at allmennheten kan 

følge forhandlingene i møtet. Bakgrunnen for denne bestemmelsen i forskriften er at også 

kommuner som ikke har de nødvendige tekniske løsninger skal kunne ha fjernmøter for å 

unngå fysiske møter og dermed redusere mulighetene for smitte.  

Den midlertidige forskriften er fastsatt som en hasteforskrift. Kommunal- og 

moderniseringsministeren har besluttet at det gjøres unntak fra kravet om høring, fordi det 

ikke er praktisk gjennomførlig jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav a og 

utredningsinstruksen. Forskriften trer i kraft straks og gjelder fram til 1. august 2020. 

Forskriften blir kunngjort i Norsk Lovtidend og publisert på Lovdata i dag. 

Møteoffentlighet og demokratisk innsyn  

Møteoffentligheten og allmennhetens adgang til møter i folkevalgte organer er grunnleggende 

for lokaldemokratiet. Forskriftshjemmelen til å ha fjernmøte uten innsyn fra allmennheten bør 

brukes med varsomhet. Kommunene oppfordres til å gjøre lydfiler eller video fra møtene 

tilgjengelig for allmennheten der det ikke finnes tekniske løsninger til for eksempel 

strømming.  

 

Kommunelovens regler om hastesaker 

Departementet har de siste dagene fått flere henvendelser om kommuneloven § 11-8 

(hastesaker). Vi vil derfor gjøre kommunene oppmerksomme på enkelte forhold ved denne 

bestemmelsen. 

 

Departementet legger til grunn at hasteparagrafen bare kan brukes når kommunestyret selv 

har delegert myndighet til de organer eller personer som er nevnt i bestemmelsen. 

Bestemmelsen åpner for at saker kan delegeres til folkevalgte organer og ordføreren, og 

ordføreren kan også få hastekompetanse til å behandle saker av prinsipiell betydning. 

Sammen med de vanlige reglene om delegering i f.eks. § 5-6 fjerde ledd og § 5-7 fjerde ledd, 

gir hastefullmakter etter § 11-8 kommunene et stort handlingsrom til å organisere seg slik at 

det er mulig å treffe nødvendige vedtak for håndtere utbruddet av Covid-19.   
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Side 3 
 

 

Vi vil også minne om at hasteparagrafen inneholder regler om skriftlig saksbehandling, se 

bestemmelsens andre og fjerde ledd. Dette er en saksbehandlingsform som kan være et 

alternativ til hastefjernmøter. Særlig vil skriftlig saksbehandling være egnet hvis det er grunn 

til å tro at samtlige medlemmer av det folkevalgte organet slutter seg til forslaget, og det ikke 

vil være særlig behov for en verbal meningsutveksling blant organets medlemmer. 

 

Det kan være tilfeller hvor kommunestyret pr. nå ikke har vedtatt delegering i samsvar med § 

11-8 første ledd, og det kan være et presserende behov for å vedta slik delegering. I et slikt 

tilfelle kan kommunen ved ordfører vurdere om et slikt delegeringsvedtak kan treffes i form 

av skriftlig saksbehandling, noe som bør kunne gjøres raskt.    

 

 

Med hilsen 

 

 

Sølve Monica Steffensen (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Siri Halvorsen 

avdelingsdirektør 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Vedlegg: Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og 

fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19  

 

Kopi 

KS 

Alle fylkesmannsembeter 
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postmottak@nittedal.kommune.no; postmottak@nome.kommune.no; nak@nord-aurdal.kommune.no; post@nord-
fron.kommune.no; postmottak@nordkapp.kommune.no; post@nfk.no; postmottak@nord-odal.kommune.no;
postmottak@ski.kommune.no; postmottak@nordre-land.kommune.no; postmottak@nordreisa.kommune.no;
postmottak@nore-og-uvdal.kommune.no; postmottak@notodden.kommune.no; post@naroysund.kommune.no;
post@oppdal.kommune.no; postmottak@orkland.kommune.no; Postmottak@Os.kommune.no;
postmottak@osen.kommune.no; postmottak@oslo.kommune.no; post@osteroy.kommune.no;
postmottak@overhalla.kommune.no; postmottak@porsanger.kommune.no; postmottak@porsgrunn.kommune.no;
postmottak@royrvik.kommune.no; postmottak@rakkestad.kommune.no; postmottak@rana.kommune.no;
post@randaberg.kommune.no; post@rauma.kommune.no; postmottak@rendalen.kommune.no;
postmottak@rennebu.kommune.no; post@rindal.kommune.no; post@ringebu.kommune.no;
postmottak@ringerike.kommune.no; postmottak@ringsaker.kommune.no; postmottak@risor.kommune.no;
firmapost@rogfk.no; postmottak@rollag.kommune.no; postmottak@ralingen.kommune.no;
postmottak@rodoy.kommune.no; postmottak@roros.kommune.no; postkasse@rost.kommune.no;
postmottak@rade.kommune.no; postmottak@salangen.kommune.no; postmottak@saltdal.kommune.no;
postmottak@samnanger.kommune.no; sande.kommune@sande-mr.kommune.no;
postmottak@sandefjord.kommune.no; postmottak@sandnes.kommune.no; postmottak@sarpsborg.com;
post@sauda.kommune.no; postmottak@sel.kommune.no; postmottak@selbu.kommune.no;
post@seljord.kommune.no; post@senja.kommune.no; post@sigdal.kommune.no; post@siljan.kommune.no;
post@sirdal.kommune.no; postmottak@skaun.kommune.no; skien.postmottak@skien.kommune.no;
postmottak@skiptvet.kommune.no; post@skjervoy.kommune.no; post@skjaak.kommune.no;
postmottak@smola.kommune.no; postmottak@snasa.kommune.no; postmottak@sogndal.kommune.no;
postmottak@sokndal.kommune.no; epost@sola.kommune.no; post@solund.kommune.no;
postmottak@sortland.kommune.no; post@stad.kommune.no; post@stange.kommune.no;
postmottak@stavanger.kommune.no; postmottak@steigen.kommune.no; postmottak@steinkjer.kommune.no;
postmottak@stjordal.kommune.no; post@stord.kommune.no; postmottak@stor-elvdal.kommune.no;
post@storfjord.kommune.no; postmottak@strand.kommune.no; post@stranda.kommune.no;
postmottak@stryn.kommune.no; post@sula.kommune.no; postmottak@suldal.kommune.no;
post@sunndal.kommune.no; postmottak@sunnfjord.kommune.no; post@surnadal.kommune.no;
postmottak@sveio.kommune.no; postmottak@sykkylven.kommune.no; post@somna.kommune.no; epost@sondre-
land.kommune.no; postmottak@sor-aurdal.kommune.no; post@sorfold.kommune.no; postmottak@sor-
fron.kommune.no; postmottak@sor-odal.kommune.no; postmottak@sorreisa.kommune.no; postmottak@sor-
varanger.kommune.no; post@time.kommune.no; postmottak@tingvoll.kommune.no; postmottak@tinn.kommune.no;
post@tjeldsund.kommune.no; postmottak@tokke.kommune.no; postmottak@tolga.kommune.no;
postmottak@tffk.no; postmottak@tromso.kommune.no; postmottak@trondheim.kommune.no;
postmottak@trysil.kommune.no; post@trana.kommune.no; postmottak@trondelagfylke.no;
postmottak@tvedestrand.kommune.no; postmottak@tydal.kommune.no; postmottak@tynset.kommune.no;
post@tysnes.kommune.no; post@tysver.kommune.no; postmottak@tonsberg.kommune.no;
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postmottak@ullensaker.kommune.no; postmottak@ullensvang.herad.no; postmottak@ulstein.kommune.no;
postmottak@ulvik.kommune.no; postmottak@nesseby.kommune.no; post@utsira.kommune.no;
postmottak@vadso.kommune.no; post@vaksdal.kommune.no; post@valle.kommune.no; post@vang.kommune.no;
postmottak@vanylven.kommune.no; postmottak@vardo.kommune.no; post@vefsn.kommune.no;
postkasse@vega.kommune.no; post@vegarshei.kommune.no; epost@vennesla.kommune.no;
postmottak@verdal.kommune.no; post@vestby.kommune.no; post@vtfk.no; post@vlfk.no;
postmottak@vestnes.kommune.no; post@vestre-slidre.kommune.no; post@vestre-toten.kommune.no;
postmottak@vestvagoy.kommune.no; post@vevelstad.kommune.no; postmottak@vik.kommune.no; post@viken.no;
postmottak@vindafjord.kommune.no; postmottak@vinje.kommune.no; postmottak@volda.kommune.no;
postmottak@voss.kommune.no; postmottak@varoy.kommune.no; postmottak@vagan.kommune.no;
postmottak@vaga.kommune.no; postmottak@valer-of.kommune.no; postmottak@vaaler-he.kommune.no;
postmottak@oksnes.kommune.no; postmottak@orland.kommune.no; postmottak@orsta.kommune.no;
postmottak@ostre-toten.kommune.no; post@ovre-eiker.kommune.no; postmottak@oyer.kommune.no;
postmottak@oygarden.kommune.no; post@oystre-slidre.kommune.no; postmottak@afjord.kommune.no;
postmottak@aal.kommune.no; postmottak@alesund.kommune.no; post@amli.kommune.no;
postmottak@amot.kommune.no; postmottak@ardal.kommune.no; post@as.kommune.no;
post@aseral.kommune.no; post@asnes.kommune.no
Kopi: fmagpost@fylkesmannen.no; fminpost@fylkesmannen.no; Fylkesmannen i Møre og Romsdal Postmottak;
Fylkesmannen i Nordland Postmottak; fmovpost@fylkesmannen.no; Fylkesmannen i Rogaland Postmottak;
fmtfpost@fylkesmannen.no; fmtlpost@fylkesmannen.no; fmvtpost@fylkesmannen.no; fmvlpost@fylkesmannen.no;
Kommunenes Sentralforbund

Emne: 20/1476-4 Informasjon om midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og
fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19
Vedlegg: Informasjon om midlertidig forskrift om gjennomføring av (1163763).pdf;Midlertidig forskrift om
gjennomføring av fjernmøter (1163640).pdf

Se vedlagte saksdokumenter.
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Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner 

og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19 

 

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 13. mars 2020 med hjemmel i lov 

22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 11-7 fjerde ledd. 

 

§ 1 Virkeområde 

Forskriften gjelder for gjennomføringen av fjernmøter i folkevalgte organer etter 

kommuneloven § 5-1. Bestemmelsene i denne forskriften gjelder også for andre kommunale 

organer etter § 5-2. 

 

§ 2 Unntak fra kravet om vedtak som vilkår for å kunne å ha fjernmøte 

Folkevalgte organer kan bestemme å holde møter som fjernmøte. Dette gjelder selv 

om kommunestyret eller fylkestinget ikke har truffet vedtak om at det folkevalgte organet skal 

ha adgang til å holde møter som fjernmøte, jf. kommuneloven § 11-7 første ledd. 

 

§ 3 Unntak fra kravet om møteoffentlighet ved fjernmøter 

Folkevalgte organer kan gjennomføre et fjernmøte selv om kommunen eller 

fylkeskommunen ikke har tekniske løsninger for å sikre at allmennheten får tilgang til møtet.  

 

§ 4 Unntak fra kravet om at medlemmene må se hverandre 

Folkevalgte organer kan gjennomføre et fjernmøte selv om alle medlemmene ikke 

kan se hverandre.  

 

§ 5 Utvidet adgang til å gjennomføre lukket møte som fjernmøte  

Folkevalgte organer kan gjennomføre fjernmøter også i de tilfellene møtet er lukket 

etter kommuneloven § 11-5 andre og tredje ledd. 

 

§ 6 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft straks. Forskriften gjelder frem til 1. august 2020.  
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TROMS POLITIDISTRIKT   

     
Post: Postboks 6132, 9291 Tromsø Tlf.: 77796000 Org. nr.: 974769425  
E-post: post.troms@politiet.no Faks: 77796001 www.politi.no 
 

UTREDNING AV INNSPARINGSTILTAK I TROMS POLITIDISTRIKT 
 
Kommunene i Midt-Troms har stilt oss ei rekke spørsmål i forbindelse med pågående 
utredningsarbeid med formål om å identifisere innsparings- og effektiviseringstiltak i 
politidistriktet. Vi forstår at prosessen engasjerer og bekymrer, og vi setter pris på 
spørsmålene og denne anledninga til å gi mer utfyllende informasjon. Informasjonen gjelder 
situasjonen i hele politidistriktet, og vi sender derfor dette svaret til alle kommunene i 
distriktet. 
 
Vi informerer om den generelle økonomiske situasjonen og bakgrunnen for den og svarer 
deretter på de konkrete spørsmålene. 
 
Den økonomiske situasjonen i Troms politidistrikt 
 
Budsjettet til Troms politidistrikt er ikke redusert. Vi har over år, også for 2020, fått økte 
budsjettrammer, men økte bindinger og kostnader på flere områder påvirker vårt 
handlingsrom og gir en strammere økonomisituasjon som krever kutt på andre områder. 
 
I arbeidet med politireformen har vi bygget opp en ny organisasjon. Det har vi gjort i tråd med 
nasjonale rammer og retningslinjer for hvordan norsk politi skal være organisert. Samtidig har 
vi hatt frihet til å fastsette deler av den interne organiseringa. Målene har vært ambisiøse, og 
myndighetene har investert mye i norsk politi. Også i Troms har vi investert i nye funksjoner 
og tjenester. Denne oppbygginga har vi gjort med forventning om en større vekst i 
bevilgningene enn det vi nå er forespeila. Utgiftene er større enn inntektene, og vi må derfor 
tilpasse drifta til de økonomiske rammene. 
 
Vi har iverksatt kortsiktige tiltak for å bringe 2020-budsjettet i balanse og vi utreder 
langsiktige tiltak for å sikre økonomisk handlingsrom på sikt. Det er dette arbeidet som er 
omtalt i brevet vårt av 31.1.2020. 
 
 
 
 
 

Kommunene i Troms politidistrikt  
 
  
 

TROMS POLITIDISTRIKT  

  
 

Deres referanse: 
 
 
 
 

 Vår referanse: 
20/17277-4 
 

Sted, Dato 
Tromsø, 4.3.2020 
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Svar på spørsmål om tiltak og utredninger 
 

"Hva ligger til politimesterens beslutningsmyndighet?" 

Politimester har budsjettansvar og må innfri de målene og kravene som politidistriktet får, 
innafor tildelt budsjettramme (jf. reglementet for økonomistyring i staten). Den interne 
organiseringa av politidistriktet tilligger delvis politimesterens beslutningsmyndighet. Det ligger 
i politimesterens mandat å utrede organisasjonen, og også å vurdere forslag og å iverksette 
eventuelle tiltak. 
 
Politimester beslutter ikke antallet tjenestesteder eller hvilke steder som skal utstede pass. 
Politimester beslutter heller ikke den organiseringa som er vedtatt sentralt, som at 
politidistriktet skal være organisert både geografisk og funksjonelt. 
 
Beslutning om antallet geografiske driftsenheter ligger til politidistriktet, med krav om 
forhandling etter hovedavtalen. 
 
Beslutning om grensene for lensmanns- og politistasjonsdistrikt ligger til Politidirektoratet. 
Kommunene har klageadgang, og klageinstans er Justis- og beredskapsdepartementet.  
 
Når det gjelder utredning om felles namsmyndighet, er det viktig å presisere at ei eventuell 
beslutning må tas av Politidirektoratet. Politidirektoratet har utarbeida retningslinjer for 
grenseregulering av namsdistrikt. Av disse går det fram at politidistriktene kan vurdere 
inndeling i namsdistrikt, og at eventuelle ønsker om endringer skal fremmes for 
Politidirektoratet. Berørte kommuner skal involveres i prosessen, men kommunene har ikke 
klageadgang. Vi vil følge disse retningslinjene i vår vurdering av organisering av namsdistrikt. 
 
"Er prosessen med utredning forankret i politidirektoratet og i justisdepartementet slik de nye 
retningslinjene forutsetter?" 

Politimesteren har orientert Politidirektoratet om konsekvensene av den forespeila 
budsjettsituasjonen. Dette var tema i den årlige styringsdialogen politidistriktet har med 
Politidirektoratet, seinest i september 2019, og i et eget møte mellom politimesteren og 
Politidirektoratets ledelse i januar. Politidirektoratet har gitt oss positive tilbakemeldinger på 
prosess og at vi vurderer målrettede tiltak basert på flerårig virksomhetsplan og den 
resultatavtalen politidistriktet har med Politidirektoratet. 
 
"Er politidistriktet i en budsjettmessig revisjonsfase for inneværende år. Er ikke rammene for 
inneværende budsjettår og den kommende 4-årsperioden for øvrig bestemt?" 
 
Troms politidistrikt fikk sin tildeling for 2020 fra Politidirektoratet i form av en resultatavtale 7. 
februar. 
 
I den statlige økonomimodellen er ikke budsjettene for den kommende fireårsperioden kjent. 
Utredningene av langsiktige tiltak er basert på dagens økonomiske situasjon, flerårig 
virksomhetsplan for 2021-2023 og det forventa budsjettnivået som går fram av denne planen. 
 
"Er disse utredningene et arbeide som pågår i alle landets politidistrikt? Hvis ikke, hvorfor er 
de startet opp i Troms?" 
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Flere politidistrikt gjennomfører innsparinger, effektivisering og liknende utredninger. Flere 
politidistrikt utreder eller har etablert felles namsmyndighet. Noen politidistrikt har vært 
igjennom innsparingsprosesser tidligere år. Politidistriktene er ulikt organisert og har derfor 
hatt ulike behov for å utrede intern organisering. Som eksempel har Finnmark politidistrikt 
organisert sine tjenestesteder i én geografisk driftsenhet, mens Troms har organisert sine ti 
tjenestesteder i fem geografiske driftsenheter. 
 
"Hvem skal beslutte ny organisering, og i hvilket tidsperspektiv snakker vi om?" 
 
Det tilligger politimesteren å beslutte den interne organiseringa som nå utredes, med unntak 
for ei eventuell beslutning om felles namsmyndighet og politistasjons- og lensmannsdistrikter, 
som tilligger Politidirektoratet. Kommunene vil få et eventuelt forslag om omorganiseringer på 
høring. 
 
De første utredningene skal være ferdig tidlig i april. Politimesteren vil deretter, sammen med 
ledergruppa, som blant annet består av de lokale lensmennene og politistasjonssjefene, 
vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes. Eventuelle forslag om endringer som berører 
kommunene, som f.eks. GDE-struktur, lensmanns- og politistasjonsdistrikt og namsmyndighet, 
vil bli til kommunene på høring før de sluttbehandles. Det er vanskelig å tidfeste ei eventuell 
implementering av tiltakene all den tid vi ikke vet hvilke tiltak det kan bli aktuelt å 
gjennomføre, men vårt utgangspunkt er at dette er tiltak som må gjennomføres tidsnok til å 
kunne ha økonomisk effekt i perioden 2021-2023. 
 
Jeg takker for invitasjon til å delta i felles politirådsmøte. Jeg stiller gjerne opp i felles 
politirådsmøter eller regionrådsmøter for å gi mer informasjon. Jeg oppfordrer dere i tillegg til 
å ha dialog med lokal lensmann/politistasjonssjef og å ta prosessene i politidistriktet opp som 
tema i politirådsmøter. 
 
Selv om utredningsarbeidet også omfatter vår framtidige organisering, struktur og 
oppgavefordeling, presiserer vi at antallet tjenestesteder og plassering av våre kontor står fast 
som i dag. Det samme gjelder også hvilke steder som skal utstede pass. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Astrid E. Nilsen  
politimester  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 
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Fra: Postmottak PDI Troms (post.troms@politiet.no)
Sendt: 05.03.2020 11:50:34
Til: 'postmottak@tromso.kommune.no'; 'postmottak@karlsoy.kommune.no'; 'post@skjervoy.kommune.no';
'postmottak@nordreisa.kommune.no'; 'post@kvanangen.kommune.no'; 'post@lyngen.kommune.no';
'post@kafjord.kommune.no'; 'post@storfjord.kommune.no'; 'postmottak@balsfjord.kommune.no';
'post@senja.kommune.no'; 'postmottak@dyroy.kommune.no'; 'postmottak@sorreisa.kommune.no';
'postmottak@malselv.kommune.no'; 'postmottak@bardu.kommune.no'; 'post@lavangen.kommune.no';
'postmottak@salangen.kommune.no'; 'postmottak@ibestad.kommune.no'; 'postmottak@harstad.kommune.no';
'postmottak@kvafjord.kommune.no'; 'post@tjeldsund.kommune.no'
Kopi: 

Emne: Informasjon til kommunene
Vedlegg: Innsparingstiltak i Troms politidistrikt - informasjon tilkommunene.pdf
Vedlagte brev sendes kun pr. e-post.
 
 
Med hilsen
Troms politidistrikt
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/112 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 18.03.2020 

 

 

Saksframlegg 

Retningslinjer for Samfunnsutviklingsfond i Dyrøy kommune 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 28/20 26.03.2020 
   

 

Vedlegg 
1 Retningslinjer - revidert etter f-møte 20.2 20 

 

Rådmannens innstilling: 

«Forslag til retningslinjer for Samfunnsutviklingsfondet vedtas» 
 

Kort sammendrag 

I formannskapsmøte 20.2 20 ble forslag til retningslinjer diskutert. Formannskapet innspill er nå tatt 
hensyn til i revidert forslag til retningslinjer for Samfunnsutviklingsfondet.  
 

Administrasjonens vurdering 

Som det framgår av rådmannens saksframlegg til f-møte 20.2 har rådmannen forsøkt å fange opp de pkt. 
som kan være relevante for et slikt fond. Rådmannen tilrår nå at justerte retningslinjer etter 
formannskapets innspill vedtas.  
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Retningslinjer  

for 
Samfunnsutviklingsfondet 

i 
Dyrøy kommune 

 
 
 

 

Vedtatt i kommunestyremøte ……..   sak……….. 
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§ 1 FORMÅL  
Samfunnsutviklingsfondet har som formål å bidra til positiv samfunnsutvikling i Dyrøy 
kommune. Fondet skal benyttes for å nå målsetninger i kommuneplanens samfunnsdel, 
økonomiplan samt øvrige overordnede styringsdokumenter.  
 

§2 KAPITAL OG AVKASTNING  
Samfunnsutviklingsfondet får tilført kapital gjennom kommunestyrets budsjettvedtak for det 
kommende år. Avsetningen til fondet kan variere. Kommunestyret setter ramme for tildeling 
for kommende år. Renter på fondet tilføres fondet.  
 

§ 3 BRUK AV SAMFUNNSUTVIKLINGSFONDET 
Bruk av fondet kan ikke finne sted utover det som kommunestyret til enhver tid setter av til 
formålet.  
 
Virkeområde: 

Kommunalt samfunnsutviklingsarbeid som; 
 Næringsplanlegging/forprosjekter 
 Kompetansehevingstiltak  
 Samarbeidsprosjekter  
 Stedsutviklingsprosjekter 
 Utredninger/analyser 
 Kommunale og private reguleringsplaner med samfunnsrettet hovedformål 
 Regionalt samarbeid 
 Samarbeid Skole/Næringsliv  
 Attraktivitet, omdømme og rekruttering 
 Kunst- og kulturprosjekter 
 Grunnlagsinvestering og tilrettelegging for næringsutvikling  
 Andre prosjekter som fremmer nærings- og samfunnsutvikling  

 
Samfunnsutviklingsfondet skal ikke nyttes til:  
Ordinære kommunale oppgaver og drift.  
 
Tiltak utover ordinær kommunal aktivitet som kan støttes kan være: 
 Innkjøp av spisskompetanse 
 Tidskrevende prosjektet som krever ekstraordinær innsats 
 Prosjekter som faller utenom øvrige finansieringskilder 

 

§ 4 STØTTEFORMER OG STØTTEVILKÅR  
Bruk av fond vedtas av Dyrøy formannskap som kan innvilge inntil 100% støtte til kommunalt 
utviklingsarbeid ihht. §3. 
 
Formannskapet kan i særlige tilfeller tegne aksjer i utviklingsselskap, utleiebygg og lignende 
næringsrettede selskap som helt eller i det vesentlige er eid eller initiert av kommunen eller 
annet offentlig organ, eller gi støtte til slik aksjetegning. 
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§5 FORVALTNING  
a. Fondet forvaltes av Dyrøy kommune 
b. Rådmannen har i særlige hastesaker fullmakt til å bevilge inntil kr. 75.000,- i samlet støtte 

til enkeltprosjekter. Slik støtte rapporteres til formannskapet. 
c. Fondets midler avsettes på egen rentebærende konto.  
d. Renter og avkasting tillegges fondet årlig.  
e. Rådmannen har avgjørelsesmyndighet ved forvaltning av fondet. 
f. Ved hvert års regnskapsavslutning settes opp en fortegnelse over bruk av fondet. Oppgaven 

følger kommunens regnskap som legges fram for kommunestyret. 
 
 

Vedtektene evalueres etter 2 år  
 

 
* * *
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: U01 

Saksmappe: 2020/131 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 16.03.2020 

 

 

Saksframlegg 

Søknad om tilskudd - Alstad gård 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 29/20 26.03.2020 
   

 

Vedlegg 
1 SØKNAD OM TILSKUDD-RePro 

 

Rådmannens innstilling: 
«Alstad Gård v/Erling Bratsberg og Nina Bolle innvilges 25 % tilskudd inntil kr. 31.000, 
i forbindelse med investering i VMS V310 Oppgraderingsskit Delaval RePro.  
 
Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes næringsfondet.» 

 

Kort sammendrag 
I søknad datert 19.2 søker Alstad gård v/Erling Bratsberg og Nina Bolle om tilskudd til VMS 
V310 Oppgraderingsskit Delaval RePro.  

Saksopplysninger 
Nærmere informasjon fremgår av vedlagte søknad. 
 

Administrasjonens vurdering 
Alle landbruksrelaterte søknader oversendes rådgiver hav og landbruk til uttalelse. Han uttaler:  
 

«Å ha god kontroll på brunstsyklus er viktig i melkeproduksjonen. Kyr som får omløp er 
med på å redusere driftsresultatet. Med stadig større besetning blir det mere utfordrende 
å ha god kontroll. Kommunen ser positivt på at ny teknologi tas i bruk på denne måten til 
hjelp i produksjonen.» 

 
Vedlagte kostnadsoverslag inkl. montering er totalt kr. 155.441,- inkl. mva.  
Mva. er ikke tilskuddsberettiget. Tilskuddsberettiget kostnadsoverslag reduseres etter dette til kr. 
124.353,- eks. mva. 
 
Ihht. næringsfondsvedtektene kan søknaden innvilges med inntil 25% lån eller tilskudd.  
Rådmannen tilrår at søknaden bifalles som omsøkt.
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SØKNAD OM TILSKUDD 
 
Alstad gård søker herved om tilskudd til VMS V310 Oppgraderingskit Delaval RePro. Dette 
er helt ny teknologi som måler progesteroninnholdet i melka til individuelle kyr for å gi 
presise tilbakemeldinger om hvor kua er i sin reproduksjonssyklus.  
Denne kan se om kua er i brunst, avvik i brunstsyklus som kan antyde cyster som kan kreve 
behandling. Denne kan se om kua er drektig og evt om den har kastet (abortert). Dette vil 
være en helt ny verden for melkebonden. 
 
Denne teknologien vil i høy grad påvirke den naturlige syklusen i melkeproduksjonen. Det 
vil være enkelt å følge med brunst og tilkalling av veterinær vil nå kunne planlegges på en 
helt annen måte enn pr i dag. ReProen vil fortelle oss når kua er drektig umiddelbart. Dette 
har tidligere vært nødvendig å tilkalle veterinær for å gjøre noe som ofte fører til en 
forlenging av tiden fram til kua tar kalv øker betraktelig. Dette har stor betydning for 
økonomien i drifta på gården. Jo kortere tid det tar for å få en ku drektig jo bedre resultat, 
og dermed også større økonomisk bærekraft for vår del. For mer detaljert informasjon se 
vedlegg om DeLaval RePro. 
 
Denne teknologien er i høyeste grad nyskapende og innovativ. Vår veterinær har uttrykt 
begeistring over teknologien selv om det fratar de noen oppgaver. For vår del, som bor helt 
ytterst i deres distrikt så får det altså flere positive ringvirkninger: 
 Kortere tid fra kalving til kua måles i brunst 
 Mer effektivitet siden kua teoretisk sett blir raskere drektig 
 Lavere kostnader knyttet til drektighet; inseminering, drektighetssjekk og omløp 
 Målet totalt sett en forbedring i den totale økonomien i bedriften 

 
Kostnadene knyttet til dette er vedlagt i tilbud men totalt sett ser det slik ut: 
RePro fra V300 til V310   117 353,00 
Mva        29 338,25 
Pris varen     146 691,25 
Beregnet monteringspris       7 000,00 
Mva          1 750,00 
Beregnet total pris med montering 155 441,25 
 
Hvis det er behov for utdypende informasjon så er det bare å ta kontakt. 
Alstad gård håper på en velvillig behandling av søknaden. 
 
Med vennlig hilsen 
Alstad gård 
Erling Bratsberg og Nina Bolle 
Faksfjordveien 106 
9311 Brøstadbotn  
Mail: alstadgard@hotmail.com 
Mobil: 918 66 465 (Erling) 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/187 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 19.03.2020 

 

 

Saksframlegg 

Visit Senja - samarbeidsavtale 2020-22 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 30/20 26.03.2020 

 

Vedlegg 
1 VISIT SENJA REGION SA 2020-22 

 

Rådmannens innstilling: 

«Eksisterende vertskapsavtale mellom Dyrøy kommune og Visit Senja forlenges ett år.  
For 2020 innvilges inntil kr. 83.000,- i vertskapsbidrag.» 

Kort sammendrag 

Viser til vedlagte søknad der Visit Senja søker et årlig vertskapsbidrag fra Senja kommune og Dyrøy 
kommune på totalt kr. 2.380.000,-  

Saksopplysninger 

Nærmere begrunnelse for søknaden fremgår av vedlegg. 

Administrasjonens vurdering 

Visit Senja har nå søkt om et adskillig høyere beløp enn det som har vært innvilget de senere år.  
For tidligere kommuner på Senja samt Dyrøy kommune forelå det en avtale ut 2019 om tilskudd basert på 
en fordelingsnøkkel etter antall innbyggere mm. Senja kommune har i budsjett for 2020 lagt til grunn det 
samme tilskuddet, men vil behandle søknaden i formannskapsmøte 31.mars. Foreliggende opplysninger 
tilsier at Senja kommune sannsynligvis blir å innstille på samme tilskudd som det de har hatt frem til i 
dag. 
I søknaden opplyses det at det må foretas en kostnadsfordeling mellom Senja og Dyrøy kommune. 
Dette er pr. dd ikke gjort.  
 
På overnevnte grunnlag tilrår rådmannen at eksisterende avtale forlenges ett år, og at Dyrøy kommunes 
vertskapsbidrag innvilges ihht. dette. Dette er for øvrig også ihht. vedtatt budsjett for 2020 der det er 
avsatt 83.000,- til formålet.  
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ANSØKAN OM BAS FINANSIERING AV VISIT SENJA REGION 
2020-22 
 
En kort beskrivning av dagslæget och vår framtid: 
 
Dagslæget: 
 
Visit Senja Region (VSR) per idag ær i grunden finansierad av de kommunala vertskaps 
bidragen, medlemsavgifter och ett årligt samarbetsavtal med SalMar (se bifogad budget 
nedan). Till detta kommer ett bidrag från Lenvik kommune før att ha en bemannad 
turistinformation under perioden 1 juni tom 31 augusti. 
 
Dessa intækter sammantaget ær inte tillræckliga før att driva ett effektivt och framgångsrikt 
destinations sællskap med en adekvat bemanning, marknadsføring, førsæljning och 
långsiktig strategi. 
Garanterade intækter, enligt ovan, tæcker helt enkelt inte de fasta kostnaderna vi har før att 
klara en basbemanning med 2 anstællda, lokaler, prosjektgenomførande resor etc 
 
I dagslæget ær VSR således helt beroende av att vi årligen kan sækra ett antal prosjekt med 
del-finansiering av Troms Fylkeskommune, Innovasjon Norge etc. Dessa ansøkningar ær 
tidskrævande i ansøkningsfasen, kræver en god uppføljning och icke minst årlig 
rapportering. Prosjekten skall också væxlas upp med ett korrekt antal arbetstimmar før att vi 
ska nå full finansiering i tillsagnen.  
Detta kræver externa timmar och delfinansiering i reducerade priser, från 
medlemsbedrifterna før journalistresor, visningsresor før turoperatører, workshops etc. 
Mycket tid går idag till att administrera prosjekten i førhållande till den tid vi behøver till 
genomførandefas och løpande uppgifter i VSR 
 
Vi ser också att det blir svårt att genomføra en effektiv handlingsplan då det ær en relativt 
lång behandlingstid før att få dessa ansøkningar beviljade. Dessutom ingen garanti før att de 
blir beviljade. 
 
Som ett exempel så beviljades tillsagnen før VSR ”Sustianable Future” prosjekt før 2019 først 
i maj/juni under samma år. Detta sætter stor press på genomførandet før att kunna leva upp 
till villkoren i tillsagnet.  
 
Med den ekonomiska situation VSR har idag med 2 anstællda (1,5 eftersom en halv tjænst 
ær knuten till ”Senjaregionen som attraktivt och bærekraftigt reisemål”) ser vi att vi helt 
enkelt har svårt att fullfølja vårt uppdrag och leva upp till de førvæntningar man har på VSR. 
Vi blir också vældigt sårbara vid tillfælle av tex sjukdom. 
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Framtiden 
 
VSR står infør en mycket ljus framtid i reiselivet. Vi har goda førutsættningar  att etablera 
VSR som en unik och bærekraftig destination. Vi kan genomføra en strategi dær vi sjælva 
riktar oss mot de kundgrupper vi ønskar och styra nya besøkare mot de delar av året och 
platser dær vi har kapacitet.  
Senare års utveckling visar att Senja regionen har en stark attraktionskraft och før att kunna 
nyttja denna potential på ett sætt som sækrar ett bærekraftigt bruk av natur och kultur och 
som leder till lokal værdiskapning och arbetsplatser, har VSR inlett arbetet med ”Senja som 
attraktivt och bærekraftigt reisemål” 
Vi vet också att vi står infør nya investeringar i reiselivet i regionen, som exempel kan 
næmnas både Finnsnes och Senja.  Allt detta kræver en långsiktig strategi i marknadsføring 
och førsæljning. Dessutom en stor uthållighet och konsekvent arbete. Hær har alla glædje av 
ett destinations sællskap som kan samordna och ena alla kring en uthållig och lønsam 
strategi. 
VSR har idag ett mycket bra utgångslæge i de stora prosjekt som startats under 2019 med 
hjælp av Troms Fylkeskommune, Innovasjon Norge Arctic och VOX Dyrøy.  
 
Detta ær per idag våra två stora satsningsområden: 
 
”Senjaregionen som attraktivt och bærekraftigt reisemål” och ”Sustainable Future”.  
I tillæg till att skapa en enhetlig strategi skall detta också leda till att Senja regionen får 
merket før bærekraftig reisemål. 
”Sustainable Future” har stort fokus på att uppnå bættre lønsamhet hos, inte bara våra 
medlemsbedrifter utan också i bredare bemærkelse i hela næringslivet, som gynnas av 
reiselivet. Hær ligger konkreta insatser med inbjudna køpare/turoperatører på visningsturer, 
kvalitetshøjning hos medlemsbedrifter och starkt økade marknadsinsatser 
 
 
Destinations sællskapets nuvarande och framtida funktion  
 
VSR ønskar vara den som genomfør Midt-Troms regionråds plan før utveckling av reiselivet i 
de berørda kommunerna Senja och Dyrøy. Vi bør också ha ett så næra samarbete med 
øvriga kommuner i Regionrådet som møjligt och på sikt se øver møjligheterna før att VSR 
kan omfatta ytterligare kommuner i Midt-Troms. 
 
VSR skall bistå i utvecklingen av både de større och mindre medlemsbedrifterna med ett 
klart fokus på førsæljning och marknadsføring. Hær krævs insatser før att gøra det stora 
flertalet av medlemsbedrifetrna i reiselivet ”exportmogna”før att kunna møta 
internationella gæsters olika krav. 
 
VSR skall driva større prosjekt som tex ”Senjaregionen som attraktivt och bærekraftigt 
reisemål” och ”Sustainable Future”. Prosjekt som omfattar alla i VSR och ligger i linje med 
vår långsiktiga strategi før hela Senja regionen. 
 
VSR driver en årlig løpande turistinformation via telefon, web, social media och en årligt 
bemannad turistinformation under perioden 1 juni tom 31 augusti.  
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VSR skall ha ett stort fokus på att øka antalet besøkare under ”skuldersæsongerna” dvs høst, 
vinter och vår. 
 
VSR skall marknadsføra destinationen på egen hand. Hær behøvs en specifik budget som 
inte ær knuten till något prosjekt och strikt tillsagn. VSR skall också samarbeta med 
NordNorsk Reiseliv, andra destinationer i Nordnorge, klynger och ingå internationella 
samarbeten som tex Visit Arctic Europe 
 
VSR skall ha en adekvat och løpande uppdaterad hemsida på två språk 
 
VSR skall vara rådgivande till medlemsbedrifterna. Icke minst i att øka deras exportmognad 
och kompetens 
 
VSR skall vara drivande på social media 
 
VSR skall genomføra visningsresor før inbjudna journalister 
 
VSR skall årligen arrangera workshops med speciellt utvalda turoperatører før att øka 
førsæljningen till regionen 
 
VSR skall årligen producera en adekvat trycksak som beskriver regionens medlemsbedrifter 
och attraktioner 
 
VSR skall representera reiselivet i alla adekvata politiska instanser 
 
VSR skall bidraga med kompetens gællande transporter till/från regionen 
 
VSR skall vara aktiva medlemmar i Midt-Troms Næringshage och Profilgruppa 
 
Finansiering från medlemsbedrifter under perioden 2020-2022  
 
I dagslæget, 2019, betalar alla medlemsbedrifter en årlig avgift på 5.000 kr. Totalt ca 250.000 
kr. Denna avgift gæller oberoende av bedriftens storlek och omsættning. VSR styrelse har 
beslutat att vi ska hitta en ny finansieringsmodell dær vi arbetar med en progressiv skala før 
avgiften baserad på omsættning. Vi måste dock gå lite varsamt fram eftersom Reiselivet i 
VSR fortsatt kænnetecknas av, med några undantag, småskalighet och vi ønskar kunna spela 
en framtida roll før æven dessa mindre aktører. 
Med dagens modell utgør intækterna från medlemsbedrifterna ett totalt beløp på ca 
250.000 årligen (ca 50 medlemsbedrifter) till VSR. 
Vi bedømer dock att det ær rimligt att høja kostnaden før serviceavgiften i den stund vi nu 
kraftfullt utvidgar verksamheten och førhoppningsvis skapar en god basfinansiering och 
dærmed medlemsnyttan  
Vi ønskar, næra førdubbla den intækten till 450.000 årligen i 2020-2022 års budget. 
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Finansiering från SalMar 
 
Samarbetsavtalet med SalMar gæller fram till den 31 augusti 2027 dvs 10 år från att det 
inleddes. VSR ser i dagslæget inga møjligheter att detta belopp skall højas/omførhandlas. 
SalMar betalar årligen 400.000 till VSR budget. 
 
Finansiering från kommunerna 
 
Kommunernas vertskapsfinansiering under 2019 utgick till ca 715.000 førdelat på de 4 Senja 
kommunerna och Dyrøy. Dærtill 258.000 kr i ersættning før Turistinformationen från Lenvik 
kommune. Nuvarande beræknings modell før hur ersættningen har ræknats fram kan 
møjligen fungera i framtiden men med tanke på nya Senja Kommune så kanske en annan 
metod blir mer adekvat. VSR ønskar således att det totala kommunala vertskapsbidraget 
skall uppgå till 2 380 000 inklusive ersættning før turistinformationen (258.000 år 2019). En 
adekvat førdelning mellan Senja och Dyrøy kommune måste också utarbetas. 
 
 
Vad ær en rimlig bærkraftig basfinansiering? 
 
Med detta avses att VSR kan genomføra sina åtaganden och førpliktelser enligt den 
strategiplan som årligen faststælles av styrelsen i VSR. En bemanning som gør att 
medarbetarna får en rimlig arbetsbørda och att det finns møjlighet till normala 
semesterperioder och ledigheter. På detta sætt skapar vi en attraktiv arbetsplats, dær vi kan 
locka kompetent personal øver tid och har en buffert mot att någon blir tex sjuk under en 
kortare period.  
 
VSR bedømning ær att det krævs en bemanning med 3 årsarbeten. Idag ær vi 2 årsarbeten 
varav en 50% stilling knuten till prosjekt d.v.s. totalt 1.5 årsarbeten i kærnverksamheten.  
 
Tillkommer en 3 månaders tjænst på turistinformationen. 
Vi har också tagit i beaktning de normala løpande utgifterna som føreligger i verksamheten. 
(se budget nedan) 
Det kanske mest betydelsefulla, førutom en økad bemanning ær att vi i Senja regionen 
skapar en långsiktig verksamhet, som inte ær beroende av prosjektmedel før sitt mål och 
arbete. En bærekraftig reiselivsnæring ær viktig før att nå dom lokalpolitiska målen om 
bosættning och sysselsættning. Før att VSR skall lyckas med detta krævs en långsiktighet och 
føutsægbara ekonomiska ramar. 
Eventuella prosjekt skall givetvis søkas och drivas, men dessa bidrar då till att vi kan øka 
verksamheten och utrætta mer før destinationen. Icke minst att vi har personal før att 
genomføra prosjekten med bæst resultat. 
Vi utnyttjar också potentialen i att, likt den framgångsrika sjømatnæringen, utveckla 
Reislivsnæringen så snabbt det bara går med stor samhællsnytta icke minst i nya 
arbetstillfællen och dærmed skatteintækter.  
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Sum inntekter årligen   2020-22 

Avtale sjømatnæringa SalMar   kr 400 000 

Medlemsintækter 50 medlemsbedrifter kr 450 000 

Vertskapskøp kommunene   2 380000kr  

TOTALA INNTEKTER   kr 3 230 000 

      

Sum utgifter årligen     

Lønn/personalutgifter; 3 heltid Inkl OTP/a.g.a/sosl.kostnader kr 2 070 000 
Husleie inkl turistinformation och parkering   kr 175 000 

Citibreak webkostnad   kr 40 000 

Medlemskap i lokala klynger/næringshage   kr 55 000 

Telefoni/data/internett/lisenser   kr 75 000 

Regnskap/prosjektredovisning   kr 175 000 

Reklame/Marknadsføringskostnader   kr 400 000 

NHO/turistinformation   kr 15 000 

Reisekostnader   kr 150 000 

Øvrige kostnader   kr 75 000 

TOTALA UTGIFTER   kr 3 230 000 

 
 
Summerat: VSR ansøker om ett årligt vertskapsbidrag från Senja kommune och Dyrøy 
kommune på 2.380.000 kr. Detta ær en højning från nuvarande nivå 973.000 kr (inklusive 
Lenvik kommunes biddrag till Turistinformationen). Parallellt højer vi insatsen från 
medlemsbedrifterna. 
 
Med bæsta hælsningar 
 
Dan Bjørk 
Visit Senja Region 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: N64 

Saksmappe: 2018/319 

Saksbehandler: Kjell-Jostein Lillegård 

Dato: 17.03.2020 

 

 

Saksframlegg 

Mobildekning Sørfjord/Faksfjord 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 31/20 26.03.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Formannskapet ser positivt på bruk av samfunnsutviklingsfondet for å møte krav om 
anleggsbidrag fra Dyrøy kommune i samarbeid med en telekom-aktør i området 
Sørfjord/Faksfjord. 

2. Det anmodes å invitere andre aktører, eksempelvis Akvafarm og Troms Kraft inn i et spleiselag. 
3. Det legges fram ny sak til behandling når kostnader er avdekket, og Dyrøy kommunes andel kan 

fastslås. 

Kort sammendrag 

Det har over flere år vært ønskelig fra beboere og bedrifter i området Sørfjord/Faksfjord å få en fullgod 
mobildekning i området. Rådmannen ønsker nå at saken kan komme til en løsning i løpet av 
sommerhalvåret. 

Saksopplysninger 

Saken var sist til behandling i 2018. Da innvilget formannskapet i Dyrøy et anleggsbidrag på 60.000 
eks.mva. Samme sum innvilget Akvafarm AS. Dette skulle utgjøre 50% av utgiftene til et anlegg som var 
planlagt etablert i et eksisterende bygg. Telia ville ta resten av utgiftene (120.000 eks.mva). Dessverre 
ønsket ikke grunneier å få etablert en slik mast på sitt bygg, og saken ebbet ut. 
 
Telia monterte likevel et anlegg hos Akvafarm, for å avhjelpe bedriften. Dette anlegget dekker 
Akvafarms behov samt en del av området langs Sørfjorden, men dekningen er trolig svak innendørs i 
husene. Dette var et anlegg Telia tok den fulle kostnaden med. 
 
Dersom området skal få en fullverdig mobildekning, må det etableres et anlegg med ei frittstående 
mast. Dette betyr at kostnadene vil bli langt større enn den opprinnelige planen på ca. 250.000 eks.mva. 
Trolig vil kostnaden dobles.  
 
Et tilsvarende anlegg ble etablert ved Skøvannet. Her var anleggsbidraget 400.000 eks.mva fordelt 
mellom Dyrøy og Sørreisa kommune. Trolig vil anlegget i Sørfjorden bli noe rimeligere, siden det ikke er 
behov for å ha like mye radioutstyr.  
 
Administrasjonen har for tiden en dialog med Telia. Telenor er også forespurt om å vise interesse for 
prosjektet, men har foreløpig ikke vært konkret i sin tilbakemelding.  
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Administrasjonens vurdering 

Skal området få en mobildekning vil det ikke skje uten at kommunen går inn med økonomisk bidrag. 
Saken ansees som viktig, både for innbyggere og næringsliv. I tillegg er det en samfunnsinteresse at det 
finnes mobildekning i området sett fra et sikkerhet- og beredskapsnivå. Hjemmetjenesten vil også dra 
nytte av å kunne bruke sine fagsystem når de er i området for tjenesteutførelse.  
 
Det har også vært uttrykt fra politisk hold at saken har prioritet. Med dette håper rådmannen at saken 
kan bringes til en ende, og at området er ute av dekningsskyggen i løpet av sommer/høst. 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: M20 

Saksmappe: 2020/148 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 05.03.2020 

 

 

Saksframlegg 

Behandling av søknad om kommunalt tilskudd - framlegging av stikkledning vann 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 32/20 26.03.2020 
   

 

Vedlegg 
1 Søknad om hjelp til kryssing av veg 
2 Kart Vanntrase 

 

Rådmannens innstilling: 

Ørjan Gamst og Bettina Hallangen innvilges tilskudd på kr. 26.345,- for delvis dekning av 
uforholdsmessige store kostnader til etablering av vannledning til deres eiendom gnr/bnr 2/18. 
Vedtaket er hjemlet i kommunestyrets vedtak 74/90. 

Saksopplysninger 

Ørjan Gamst og Bettina Hellangen søker om kommunal støtte til delvis dekning av uforholdsmessig store 
kostnader forbundet med framføring av vannledning til boligen på deres eiendom. Kostnaden kommer 
som følge av tilknytning til den nye kommunale vannledningen som er lagt til Øvre Espenes.  
Gamst / Hellangen bygde ny bolig i 2014, og dengang fikk de utført brønnboring for å finne vann. Denne 
løsningen, som forøvrig også var kostbar pga. renseanlegg, søkte de ikke om tilskudd til. Dette anlegget 
er forøvrig tatt ut av bruk etter at de fikk koblet boligen til det kommunale nettet. 
 
Den nye stikkledningen til deres bolig er lagt gjennom den kommunale veien og rundt boligen til det 
eksisterende inntaket og koblet til der. Se forøvrig vedlagte flybilde (fra Nibios gårdskartløsning) som 
viser hvor ledningen er lagt. Dokumentert kostnad for fremføring av stikkledningen er kr. 52.695,-. 
Søknaden gjelder dekning av inntil 50% av dette. 
 

Administrasjonens vurdering 

Ihht kommunestyrets vedtak 74/90 kan det søkes om utgiftsfordeling med inntil 50% dersom 
abonnenten blir påført uforholdsmessig store kostnader til etablering av stikkledning. I dette tilfellet har 
avstand fra påkobling kommunal trasè til huset kombinert med ekstra kostnad for å føre stikkledninga 
gjennom den kommunale veien gitt abonnenten en kostnad på kr. 52.695,-. Dette vurderes som en 
uforholdsmessig høy kostnad, og et tilskudd på inntil halve beløpet er rimelig.
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 082 

Saksmappe: 2019/85 

Saksbehandler: Kjell-Jostein Lillegård 

Dato: 19.03.2020 

 

 

Saksframlegg 

Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder i Dyrøy kommune 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 33/20 26.03.2020 
Kommunestyret   

 

Vedlegg 
1 Forskrift folkevalgtes godtgjørelser 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Forskriften legges ut på offentlig høring på kommunens nettside med svarfrist 22. april 
2. Forskriften erstatter «Reglement for godtgjørelse av tillitsverv/ombudsverv vedtatt 7.11.19, sak 

67/19 
3. Forskriften kunngjøres på Lovdata 

Kort sammendrag 

Ved en inkurie ble det lagt fram en sak om godtgjørelse for folkevalgte 7.11.19 som ikke var i tråd med 
ny kommunelov. For å rette opp i dette legges sak fram for behandling som er i tråd med 
kommunelovens kapittel VIII, hvor det framgår i flere av paragrafene at slik godtgjøring skal gjøres ved 
forskrift.  

Saksopplysninger 

Tidligere kommunelov fastslo at godtgjøring til folkevalgte kunne gjøres etter fastsatte regler. Den nye 
kommuneloven slår fast at det skal gjøres ved forskrift. Dette er en viktig nyanse, som blant annet 
bestemmer at det er bestemte formkrav til utforming, hvordan de skal vedtas og hvordan de skal 
kunngjøres. 
 
En forskrift omtales nærmere i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstavene a og c. Der defineres en 
forskrift som en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet, og som er bestemmende 
for rettigheter eller plikter til et ubegrenset antall eller en ubestemt krets av personer. Når 
kommunestyret skal gi bestemmelser som har et slikt innhold, må det skje i forskrifts form for at reglene 
skal forplikte de folkevalgte. 
 
Forvaltningsloven kapittel VII gjelder bare for forskrifter. Kapitlet inneholder regler om utredningsplikt, 
forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte (§ 37), om formkrav og kunngjøring (§ 38), om virkningen 
av forsømt kunngjøring (§ 39) og om adgangen til å fravike forskrifter (§ 40). Lovens alminnelige regler 
om habilitet og saksbehandling i kapitlene II og III gjelder også ved utarbeidelse av forskrifter. 
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Administrasjonens vurdering 

Forslag til denne forskrift er forsøkt lagt så nært opptil vedtatt reglement fra 7.11.19, men innenfor de 
formkrav som forvaltningsloven stiller.

91



Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Dyrøy kommune 

 

Fastsatt av Dyrøy kommunestyre 30. april 2020 i vedtak xx/20 med hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven) §§ 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8, 8-9 og 8-10 

 

§ 1. Formål 

Forskriften skal legge til rette for bred rekruttering til kommunale tillitsverv gjennom 
økonomiske ordninger som gjør det mulig for alle å delta i lokalpolitikken i Dyrøy kommune. 

 

§ 2. Lovgrunnlag 

Kapittel 8 i kommuneloven omtaler rettigheter og plikter for folkevalgte. Herunder rett og 
plikt til å delta i møte, rett til fri fra arbeid, dekning av utgifter og økonomisk tap, arbeidsgodtgjøring, 
godtgjøring ved frikjøp m.v. 

 

§ 3. Generelle bestemmelser 

Folkevalgte har ikke et tilsettingsforhold i kommunen. Folkevalgtes godtgjøring gir ikke rett til 
feriepenger.  

Godtgjøringen er ikke å anse som lønn. Godtgjøring og utbetaling av tapt arbeidsinntekt er 
likevel innberetningspliktig og skattepliktig som inntekt. Det trekkes skatt i samsvar med skattekort.  

Kommunen skal etablere rutiner som sikrer at den folkevalgte mottar riktig beløp til rett tid. 
Den folkevalgte har på sin side et selvstendig ansvar for å kontrollere utbetalingen. Ved eventuelle 
feilutbetalinger melder representanten fra til politisk sekretariat og feilen rettes. 

 

§ 4. Godtgjørelse til ordfører 

a) Av hensyn til ordførers habilitet i andre saker som vedrører lønnsforhandlinger, fastsettes 
ordførers godtgjørelse til å utgjøre 80% av godtgjørelse til stortingsrepresentanter og 
reguleres årlig i takt med Stortingets behandling av godtgjørelser. 

b) Godtgjørelsen dekker all kommunal virksomhet som vervet medfører, inkludert 
møtevirksomhet og eventuelle styreverv.  

c) Ordfører følger pensjonsordning og tariff- og lovbestemte personforsikringer som gjelder 
kommunalt ansatte i Dyrøy kommune.  

d) Ordfører får utbetalt godtgjøring under sykdom på lik linje med sykelønnsordningen for 
kommunalt ansatte, jfr. KL § 8-8 og 8-9  

e) Ordfører kan gis permisjon i samsvar med KL § 8-10.  

 

§ 5. Godtgjørelse til varaordfører og ledere i kommunale utvalg, styrer og råd 
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a) Godtgjørelsen til varaordfører skal utgjøre 3% av ordførers godtgjørelse. 

b) Ledergodtgjørelsen i Oppvekst- og Omsorgsutvalget (OpOm) og Plan- og Naturutvalget (PNU) 
skal utgjøre 2% av ordførers godtgjørelse.  

c) Ledergodtgjørelse i Kontrollutvalget skal utgjøre 1,5% av ordførers godtgjørelse. 

d) Ledergodtgjørelsen i Eldrerådet, Ungdomsrådet og Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne skal utgjøre 0,4% av ordførers godtgjørelse.  

e) Ledergodtgjørelsen i Viltutvalget settes til kr. 3 000 pr. år. 

f) Godtgjørelse til styreleder for heleide kommunale aksjeselskap settes til kr 7 500 pr år. 
Beløpet belastes selskapene. Styret i selskapene kan selv vedta å redusere godtgjørelsen. 

Faste godtgjørelser i denne paragraf kommer i tillegg til møtegodtgjøring. 

 

§ 6. Møtegodtgjøring 

Arbeid i forbindelse med møtevirksomhet m.m. godtgjøres med følgende satser: 
  
a) Medlemmer i kommunestyret, formannskapet, OpOm og PNU Kr 500 pr møte. 
b) I andre utvalg - møter over 4 timer * Kr 500 pr møte.  
c) I andre utvalg - møter under 4 timer * Kr 300 pr møte.  
  
* Gjelder også styremøter i heleide aksjeselskaper og stiftelser, mv. 
* Gjelder også politisk oppnevnt representant i samarbeidsutvalg barnehage/skole. 
 
Administrasjonsutvalget gis godtgjørelse i hht forskriftens pkt 6c, men politisk valgte 

medlemmer av administrasjonsutvalget skal ikke utbetales godtgjørelse når møtet avholdes samme 
dag som møter i punktene over. 

Det utbetales ikke godtgjørelse for ansettelsesutvalg og arbeidsmiljøutvalg.  
 

§ 7. Tapt arbeidsfortjeneste 

Den folkevalgte er selv ansvarlig for å kreve erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. Som 
vedlegg til kravet må en av følgende dokumenteres: 

 
- Bekreftelse fra arbeidsgiver om trekk i lønn. 
- Selvstendig næringsdrivende som har hatt vikar/avløser, må framlegge godkjent 

dokumentasjon på dette. 
- Ved krav om ulegitimert tap fylles ut egenerklæring om inntektstap, forsømt arbeid eller 
studium. 
 
a) Tapt arbeidsfortjeneste i hovedansettelsesforhold, samt tap i feriegodtgjørelsen utbetales 

med maks. kr 2.500 per møte. Beløpes størrelse må dokumenteres og bekreftes av 
arbeidsgiver.  

b) Ulegitimert tap av arbeidsinntekt utenom ansettelsesforhold dekkes med inntil kr. 1.500 per 
møte.  
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c) Legitimerte utgifter som tillitsvervet nødvendiggjør, kan erstattes med inntil kr. 1.000 per 
møte. Dette gjelder utgifter til stedfortreder, barnepass, stell av syke og eldre og lignende. 
Utgifter til barnepass kan dekkes for barn opp til 12 år. 

 

§ 8. Skyssgodtgjøring 

For innehavere av kommunale verv gis det skyssgodtgjøring etter det kommunale 
reiseregulativet i forbindelse med deltaking på møter, befaringer og lignende. Ved bruk av egen bil 
forutsettes det at reisene samordnes i størst mulig grad. Høyeste beløp som utbetales er kr. 1.000 
per person per møte.  

 

§ 9. Ettergodtgjøring ved fratredelse av verv 

Folkevalgte som har et vervet som sin hovedbeskjeftigelse, kan søke om ettergodtgjøring når de 
fratrer vervet.  

Søknad om ettergodtgjøring avgjøres av kommunestyret selv. 

Kommunen kan ikke gi ettergodtgjøring for lenger tid enn 3 måneder fra vervet som folkevalgt 
opphørte. For øvrig gjelder reglene i kommuneloven § 8-6. 

 

§ 10. Avgjørelsesmyndighet 

Rådmann administrerer ordningen. Krav etter punkt 7 rettes alltid til rådmann. 
Møtegodtgjørelse utbetales 2 ganger årlig etter frammøteprotokoll. 

Blir et krav ikke imøtekommet, avgjør formannskapet kravet med endelig virkning.  

Oppståtte situasjoner som ikke kommer inn under forskriften, behandles og avgjøres av 
rådmann.  

Tvist om forståelse av forskriften avgjøres av formannskapet.  

 

§ 11. Bespisning 

Kommunen bekoster ikke bespisning på møter i de kommunale nemnder, styrer og råd. Dette 
forutsettes inkludert i møtegodtgjørelsen/tapt arbeidsfortjeneste.  

 

§ 12. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1. mai 2020.
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/161 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 04.03.2020 

 

 

Saksframlegg 

Vertskommunesamarbeid Kommunepsykolog 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Eldrerådet 3/20 12.03.2020 
Formannskapet 34/20 26.03.2020 

 

Vedlegg 
1 utredning KOMMUNEPSYKOLOG I MIDT-TROMS 
2 vertskommuneavtale kpsyk 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Dyrøy kommune ønsker å inngå et interkommunalt samarbeid om kommunepsykologfunksjonen 
med Sørreisa kommune. Samarbeidet opprettes i medhold av kommunelovens § 20-2 
(administrativt vertskommunesamarbeid), med Dyrøy kommune som vertskommune. 

2. Samarbeidet legges i hovedsak opp slik at Kommunepsykologen skal ha kontorsted i Dyrøy to dager i 
uka og i Sørreisa kommune tre dager. 

 
 

Rådmannens innstilling: 

1. Dyrøy kommune ønsker å inngå et interkommunalt samarbeid om kommunepsykologfunksjonen 
med Sørreisa kommune. Samarbeidet opprettes i medhold av kommunelovens § 20-2 
(administrativt vertskommunesamarbeid), med Dyrøy kommune som vertskommune. 

1. Samarbeidet legges i hovedsak opp slik at Kommunepsykologen skal ha kontorsted i Dyrøy to dager i 
uka og i Sørreisa kommune tre dager. 

 
 
Behandling i Eldrerådet – 12.03.2020:  
 
 
 
 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 12.03.2020  
 
 
 
 

Kort sammendrag 

Nytt lovkrav om at kommunene skal ha psykologkompetanse trådte i kraft fra 2020. 
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Rådmannen mener at kommunepsykologfunksjonen best kan løses gjennom et interkommunalt 
samarbeid. Sammen med Sørreisa kommune har man derfor sett på mulighetene for å inngå et formelt 
samarbeid om kommunepsykologfunksjonen.  
Rådmennene i Dyrøy og Sørreisa foreslår med bakgrunn i dette at kommunene inngår et administrativt 
vertskommunesamarbeid, hvor Dyrøy er vertskommune. 
Forslaget til avtale legges fram for politisk behandling. 
 

Saksopplysninger 

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og 
omsorgstjenester. 
Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller 
psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. 
Lovens § 3-2 første ledd tydeliggjør hvilke funksjoner kommunen blant annet skal tilby for å oppfylle 
ansvaret, mens § 3-2 andre ledd omhandler kompetansekrav og lyder slik; «For å oppfylle ansvaret etter 
§ 3-1 skal kommunen ha knyttet til seg lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor, helsesykepleier, 
ergoterapeut og psykolog.»  
Lovkravet om at kommunene skal ha psykologkompetanse trådte i kraft fra 2020. 
 
 
Om dimensjonering og rekruttering: 
Loven stiller ingen spesifikke krav til dimensjonering av kommunepsykologfunksjonen, utover lovens 
ordlyd. 
LØKTA (interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse- og omsorgstjenesten i Midt- Troms) 
utarbeidet i 2017 et drøftingsnotat ang. Kommunepsykolog i Midt-Troms (vedlegg 1). I dette 
drøftingsnotatet skisseres det at en løsning hvor et befolkningsgrunnlag på rundt 5 000 per 
psykologstilling vil være en god start i etableringen av kommunepsykologfunksjonen i kommunene. 
Dyrøy og Sørreisa kommuner har samla et befolkningsgrunnlag på rundt 4 600 innbyggere. 
 
Drøftingsnotatet peker videre på at det er press på å rekruttere psykologer og at mange arbeidsgivere 
sliter med å rekruttere og behold psykologene sine.  
 
Vertskommuneavtalen: 
Rådmannen har gjennomført forhandlinger rundt forslag til vertskommuneavtale mellom Dyrøy og 
Sørreisa (vedlegg 2). 
Det legges opp til at vertskommuneavtalen er gyldig i det øyeblikk kommunestyrene har godkjent 
avtalen.  
 
Forslaget til avtale legges fram for politisk behandling.  
 
Kommunepsykologens oppgaver:  
I oppstarten legges følgende oppgaver til grunn for tjenesteinnholdet:  
a. Veiledning og undervisning av ansatte i kommunene, da spesielt innen barnehage, skole og     
               helse. 
b. Delta i tverrfaglige team, veiledning og tiltak i samarbeid med helsestasjon og  
               skolehelsetjenesten, psykisk helse- og rus tjenesten, legetjenesten, barnevern, psykososialt   
               krisearbeid, i noen grad samarbeid med øvrige omsorgstjenester i enkeltsaker. 
c. Individuelle konsultasjoner og oppfølging der dette vurderes som hensiktsmessig. 
d. Delta i den enkelte kommunes fagutvikling, samt videreutvikling av lavterskel- og 
               gruppetilbud i kommunen. 
e. Være rådgiver og høringsinstans i forhold til samfunnsstrategi og kommunalt planarbeid. 
 
Økonomi:  
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Sørreisa dekker 60% og Dyrøy 40% av personalutgifter for stillingen som kommunepsykolog ansatt i 
Dyrøy kommune. I utgiftsfordelingen skal inngå lønn, sosiale utgifter, kurs- og reiseutgifter. 10% 
administrasjonsutgifter legges til. 
 
Antatt årlig merkostnad ved å etablere en kommunepsykologfunksjon vil samla utgjøre ca kr.  
1 000 000,-. Dyrøy kommunes andel vil da, fra og med år 2021, beløpe seg til rundt kr. 400 000,-. 
 
For inneværende år (2020) forventes merkostnadene delvis dekt gjennom tilskuddsordning fra 
helsedirektoratet og resterende ved omdisponering av avsatte midler i budsjett til andre 
interkommunale tjenester.  
 

Administrasjonens vurdering 

Med bakgrunn i det utfordringsbildet som er skissert med tanke på å rekruttere og beholde 
psykologkompetanse til kommunene, vurderer Rådmannen det som viktig å legge til rette for ordninger 
som kan bidra til å stimulere til gode tilsettingsvilkår. Mulighet for tilsetting i heltidsstilling vurderes å 
være en viktig faktor i så måte. 
For å lykkes med å rekruttere og beholde kommunepsykologkompetansen, tilråder derfor rådmennene i 
Dyrøy og Sørreisa at man går sammen om å etablere kommunepsykologfunksjonen.  
Rådmannen vurderer at et administrativt vertskommunesamarbeid, med Dyrøy som vertskommune, vil 
være en god organisering av samarbeidet. 
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Samarbeidsavtale om vertskommunesamarbeid -
kommunepsykolog 

Mellom Dyrøy og Sørreisa kommuner er det inngått avtale om 
administrativt vertskommunesamarbeid om kommunale 
psykologtjenester. Samarbeidsordningen er hjemlet i 
kommuneloven (LOV-2018-06-22-83) § 20-2. 

 

1 Bakgrunn for avtalen 

Dyrøy og Sørreisa kommuner vil inngå et formelt vertskommunesamarbeid om 
kommunepsykolog med virkning fra psykologens ansettelse. 

    

Dyrøy kommune er vertskommune for psykologtjenesten, mens Sørreisa er 
samarbeidskommune.  

 

2 Allmenne bestemmelser 

2.1 Rettsgrunnlag 

Samarbeidsløsningen er opprettet og organisert med hjemmel i kommunelovens § 20-2, jmf. 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 andre ledd (LOV-2011-06-24-30, sist 
endret i LOV-2019-06-21-45) 

 

2.2 Formål 

For å oppfylle lov om kommunale helse- og omsorgstjenester er kommunene pålagt å ha 
knyttet til seg blant annet kommunepsykolog. 

Formålet med å inngå et vertskommunesamarbeid og samarbeide om denne funksjonen er å 
skape gode og likeverdige tjenester til innbyggerne i de to kommunene: 

• Styrke muligheten for å rekruttere fagpersoner 
• Effektiv og stabil drift  
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2.3 Tjenestens oppgaver 

Det ansvar og de oppgaver som til enhver tid er gitt kommunene etter lov om kommunale 
helse- og omsorgstjenester. 

2.4 Kontorsted 

Tjenesten har kontorsted i Sørreisa (3 dager) og Dyrøy (2 dager).   

 

3 Administrasjon 

3.1 Arbeidsgiverforhold 

Vertskommunen er arbeidsgiver for kommunalt tilsatte i tjenesten. Som arbeidsgiver skal 
vertskommunen ivareta partenes rettigheter og plikter i henhold til lov- og avtaleverk.  

3.2 Organisering av tjenesten 

Kommunepsykologen er administrativt underlagt rådmannen i Dyrøy, i henhold til 
kommunens organisasjonsstruktur.  

De(n) ansatte har kommunene Dyrøy og Sørreisa som sitt tjenesteområde og utfører 
oppgaver i hele det geografiske området.   

Med utgangspunkt i stillingsbeskrivelsen legges følgende oppgaver til grunn for 
tjenesteinnholdet:  

a. Veiledning og undervisning av ansatte i kommunene, da spesielt innen 
barnehage, skole og helse. 

b. Delta i tverrfaglige team, veiledning og tiltak i samarbeid med helsestasjon 
og skolehelsetjenesten, psykisk helse- og rus tjenesten, legetjenesten, 
barnevern, psykososialt krisearbeid, i noen grad samarbeid med øvrige 
omsorgstjenester i enkeltsaker. 

c. Individuelle konsultasjoner og oppfølging der dette vurderes som 
hensiktsmessig. 

d. Delta i den enkelte kommunes fagutvikling, samt videreutvikling av 
lavterskel- og gruppetilbud i kommunen. 

e. Være rådgiver og høringsinstans i forhold til samfunnsstrategi og 
kommunalt planarbeid. 
 

Oppgavene løses i samarbeid med den enkelte kommunes tjenesteapparat. Der det er mest 
hensiktsmessig å løse oppgaver for begge kommuner samtidig, gjøres det. 
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3.3 Prinsipper for tilsetting 

Tilsetting av ledere og medarbeidere skjer etter retningslinjer som gjelder for 
vertskommunen. Samarbeidskommunen skal tilbys å delta ved utvelgelse av kandidater. 

 

4 Delegasjon og kontroll 

Etter instruksjon fra respektive kommunestyrer delegerer rådmannen i 
samarbeidskommunen til rådmannen i vertskommunen å løse samarbeidskommunens 
oppgaver på sine vegne.  

Det forutsettes at rådmannen i vertskommunen videre delegerer myndighet i 
overensstemmelse med vertskommunens organisasjonsstruktur og reglement.  

Saker som etter samarbeidskommunens delegeringsreglement og organisasjonsstruktur 
forutsetter politisk behandling utredes av vertskommunen for beslutning i 
samarbeidskommunen. 

4.1 Delegering til vertskommunen gjelder følgende myndighet og tjenester: 

Delegeringen omfatter den berørte myndighet som til enhver tid er delegert fra politisk nivå 
til administrasjon i samarbeidskommunene.  

Delegeringen gjelder ikke saker av prinsipiell karakter.  

4.2 Internt tilsyn og kontroll 

Bestemmelsene i kommuneloven, arkivloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder 
med den presisering at vertskommunes kontrollutvalg er kontrollutvalg for tjenesten. 

4.3 Samarbeid 

Tjenesten skal holde god kontakt med deltagerkommunene og tilgrensende fagorganer. Tiltak 
som blir iverksatt i den enkelte kommune, skal så langt det er formålstjenlig samordnes med 
kommunens øvrige tjenesteproduksjon og ressursinnsats. 

To ganger årlig skal det avholdes samarbeidsmøter mellom kommunenes 
rådmannsrepresentanter og kommunepsykolog.  

5 Økonomi 

5.1 Budsjett 

Vertskommunen utarbeider årlige driftsbudsjett for tjenesten. Ønske om endring for neste års 
budsjett tas opp med kommunene i samarbeidet innen 1. oktober foregående år.  

Deltakerkommunene vedtar tjenestens budsjett. Budsjett og økonomiplan er gyldig når 
deltakerkommunene har vedtatt dette.  
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5.2 Regnskap 

Vertskommunen fører regnskap for tjenestens drift. Regnskapet følger bestemmelsene som 
gjelder for interkommunalt samarbeid og føres i vertskommunens driftsregnskap.  

5.3 Fordeling av utgifter 

Driftsutgiftene til fellesløsningen fordeles slik mellom deltakerkommunene: 

Sørreisa dekker 60% og Dyrøy 40% av personalutgifter for stillingen som kommunepsykolog 
ansatt i Dyrøy kommune. I utgiftsfordelingen skal inngå lønn, sosiale utgifter, kurs- og 
reiseutgifter. 10% administrasjonsutgifter legges til. 

Kjøring/transport mellom arbeidssted avtales nærmere når arbeidskontrakt inngås. 
Nødvendig kontorhold dekkes av kommunene hver for seg. 
 

Vertskommunen fakturerer halvårig akonto med utgangspunkt i vedtatt budsjett, mens 
endelig avregning skjer ved fakturering for 2. halvår.  

Avtalen kan endres ved enighet mellom partene. Endringene skal gjøres skriftlig, dateres og 
underskrives av partene 

5.4 Ansvar 

Den enkelte kommune står rettslig og økonomisk ansvarlig overfor egne innbyggere. 

6 Informasjon, rapportering og evaluering 

6.1 Rapportering 

Tjenesten skal rapportere til deltagerkommunene om ressursbruk, tilstand og prioriteringer i 
forbindelse med kommunens budsjettbehandling og gjennom de årlige regnskaper og 
årsmeldinger. Øvrig rapportering skjer etter vertskommunens retningslinjer. 

Vertskommunen har ansvar for innrapportering av all statistikk, brukerdata og andre 
opplysninger knyttet til tjenesten til statlige myndigheter og SSB. 

6.2 Informasjon 

Deltakerkommunene har individuelt ansvar for å gjøre tjenesten kjent overfor brukerne i 
deltakerkommunene og andre relevante instanser. 

Det tilligger vertskommunen å gi melding til fylkesmannen i Troms om opprettelsen av 
vertskommunesamarbeidet. 
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7 Kontor- og møterom i kommunene  

Begge kommunene har selvstendig ansvar for å holde kontor, kontorrekvisita og møterom.  
 

 

8 Endringer og oppløsning av samarbeidet 

8.1 Uttreden av samarbeidet 

Kommunene kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i 
vertskommunesamarbeidet og kreve seg utløst. Ved oppløsing gjelder kommunelovens 
bestemmelser.  

8.2 Endring av avtalen 

Denne avtalen kan endres dersom krav om dette fremsettes av en av kommunene i 
samarbeidet. Eventuelle endringer krever godkjenning av deltakerkommunenes 
kommunestyrer.  

8.3 Utvidelse 

Utvidelse av samarbeidet med flere deltakerkommuner krever godkjenning i 
deltakerkommunenes kommunestyrer. Vertskommunen forestår forhandlingene med 
eventuelle nye kommuner om betingelsene for inntreden i samarbeidet. 

8.4 Ikrafttredelse 

Avtalen er gyldig i det øyeblikk kommunestyrene har godkjent avtalen.  

Avtalen trer i kraft  

 

Dyrøy kommune     Sørreisa kommune 

dd.md.20xx      dd.md.20.xx 

 

Tore Uthaug                  Stig Jonny Haugen 

Rådmann i Dyrøy kommune                Rådmann Sørreisa kommune 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/192 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 20.03.2020 

 

 

Saksframlegg 

Småjobbsentral i Dyrøy 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 35/20 26.03.2020 
Kommunestyret   

 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Dyrøy kommune etablerer en småjobbsentral som tilrettelegges av Frivillighetssentralen 
2. Dyrøy kommune skal kun forestå formidling mellom de som har behov og de som tilbyr 

tjenester (kun privatpersoner) 
3. Det etableres retningslinjer som ivaretar berørt lovverk, bla. a. lønn/skatt, taushetsplikt 

osv., samt timepris på utførte tjenester, 

 

Saksopplysninger 

Dyrøy kommune vedtok i budsjettbehandling (verbalforslag 13) at administrasjonen skal 
legge frem sak til politisk behandling knyttet til mulig etablering av ”Småjobbsentral” i 
Dyrøy. Vedtaket er formulert som følgende: 
 
Det er mange i vårt lokalsamfunn som har ønske om og evne til å bidra. Det er viktig å 
legge til rette for at alle gode krefter kan kobles i hop, og at de som har behov kan få utført 
oppdrag. Det kan f. eks. være seniorer eller ungdom som ønsker å gjøre en frivillig innsats. 
Dyrøy kommune utreder etablering av en ”småjobbsentral” gjennom frivilligsentralen, og 
tilrettelegger slik for at kompetanse og frivillige ressurser kan brukes til glede for 
lokalsamfunnet. 
 

Administrasjonens vurdering 

Småjobbsentral: 
Det er mange i vårt lokalsamfunn som har ønske om og evne til å bidra. Det er viktig å legge til 
rette for at alle gode krefter kan kobles ihop, og at de som har et behov kan få utført enkle 
oppdrag. Det kan f.eks være seniorer eller ungdom som ønsker å gjøre en frivillig innsats. 
Dyrøy kommune utreder etablering av en "småjobbsentral" gjennom frivilligsentralen, og 
tilrettelegge slik for at kompetanse og frivillige ressurser kan brukes til glede for 
lokalsamfunnet. 
 
Oppdrag: 
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Det må vurderes hvilke oppdrag som en småjobbsentral skal utføre. Viktig at det settes en 
grense slik at det er «småjobb» som er bestillingen. Det bør også begrenses hvem som kan 
motta arbeid fra sentralen. F.eks at det er beregnet til eldre og uføre. Jobbene må ikke ha et 
slikt omfang at det blir klassifisert som næring eller har varig, regulær karakter. Arbeid som 
krever autorisasjon, eller er kommunen sitt ansvar ligger ikke under kategorien «småjobb» Det 
mulig å begrense med antall timer f.eks 2 – 3 timer, eller mengden «snømåking» kan begrenses 
til trapp og X antall meter utenfor trapp.  
 Det må også tas hensyn til sikkerhet for den som utfører jobben. (Kommunen ansvarlig) 
Transport av småjobber må også vurderes. Har personen egen bil som kan benyttes blir 
aksjonsradius noe større. En må likevel anta at det må tas med om hvor i kommunen bestiller er 
bosatt og om sentralen har noen i området som kan utføre jobben. For unge uten sertifikat og 
bil vil aksjonsradius være forholdsvis liten. Det vil være en fordel om det er mulig å opprette en 
«småjobbpool» som kan operere ut fra den enkelte bygd/krets. 
Det må også forutsettes at oppdragsgiver har det utstyr som er nødvendig for å utføre arbeidet.  
Eksempel fra andre sentraler: 
  

 Klippe plen, hagearbeid.         
 Stable ved.           
 Snømåking, strøing.           
 Vask av vinduer.           
 Vask av gulv samt støvsuging.         
 Transport av søppel.           
 Små reparasjoner i utenfor hus.         
 Mindre maler arbeid.           
 Handlerunde          

           
Formidle       
En småjobb er korte arbeidsoppgaver, som det ikke er naturlig at andre profesjonelle, offentlige 
eller frivillige tar seg av og ikke konkurrerer med næringsvirksomhet. Småjobberen registrerer 
seg for småjobboppdrag ved å fylle ut et registreringsskjema, taushetserklæring og eventuell 
politiattest. Her registreres hvilke oppdrag den enkelte småjobber kan ta og i hvilket område 
som er aktuelt for den enkelte. Sentralen fordeler oppdrag på alle som har meldt seg. 
Småjobberen representerer seg selv og er fult ut ansvarlig overfor oppdragsgiver.  Dersom 
kommunens heimeside skal nyttes til oppdragsbestilling må det etableres et enkelt 
bestillingskjema. Dette skjemaet bør også benyttes dersom oppdraget mottas på andre måter 
f.eks tlf. «Småjobbsentralen må da ta kontakt med utførere for å sjekke om noen kan ta på seg 
oppgaven. Dersom sentralen får kontakt med utfører opplyser sentralen dette tilbake til 
oppdragsgiver og det knyttes kontakt mellom partene. De kan da gjøre avtaler direkte med 
hverandre. Sentralen har ikke noe ansvar for jobben en selve formidlingen. Dersom bestilling av 
oppdrag skjer pr. tlf bør det settes av tidsrom der sentralen tar imot oppdrag. 
 
Frivillig / betalt oppdrag: 
Bruker av sentralen vil i hovedsak være eldre mennesker og mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. Å «småjobber» er ikke noe en blir rik av og det er det heller ikke meningen at en 
skal bli. Men de trenger hjelp kan få det. Den som har arbeidslyst og kapasitet får noe å gjøre. 
Erfaringsmessig viser det seg vanskelig å få «småjobbere» uten at det gis en viss kompensasjon/ 
godtgjørelse. Av de småjobbsentraler som er sammenlignbar opereres det med en timepris på 
mellom kr. 120,- og 175,- pr. time. Oppgjør skjer direkte mellom oppdragsgiver og småjobber. 
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Slik inntekt er fritatt for skatt og arbeidsgiveravgift dersom den ikke overstiger kr. 6000,- pr. 
oppdragsgiver for privatpersoner (kr. 1000,- for næringsdrivende).    
 
Aktivitetspliktige 
1. januar 2017 innførte NAV vilkår om aktivitet (aktivitetsplikt) ved tildeling av økonomisk støtte 
til personer under 30 år. Formålet med aktivitetsplikten er å styrke den enkeltes mulighet for 
overgang til arbeid eller utdanning. Kommunene har plikt til å ta i mot personer på 
aktivitetsplikt og gi disse et tilbud, og her kan en småjobbsentralen ha ei viktig funksjon.  
 
Økonomi 
For oppgaven med organisering og gjennomføre formidling av oppdrag, forutsettes dette å 
løses innenfor de ressurser som eksisterer innenfor kultur/Frivillighetssentralen. Dersom man 
etter hvert ser for seg at man også kan leie ut utstyr (som enkelte småjobbsentraler gjør), så vil 
det måtte finansieres utenom.
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 024 

Saksmappe: 2017/1183 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 20.03.2020 

 

 

Saksframlegg 

Politirådet for Sørreisa og Dyrøy - samarbeidsavtale 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 36/20 26.03.2020 
Kommunestyret   

 

Vedlegg 
1 Samarbeidsavtale 

 

Rådmannens innstilling: 

Forslag til samarbeidsavtale mellom Dyrøy kommune og Finnsnes lensmannsdistrikt om 
politiråd og politikontakt for perioden 01.01.20 – 31.12.21, vedtas. 

 

Saksopplysninger 

Politirådet er et formalisert samarbeid mellom øverste ledelse i kommunen og lokalt politi. 
Rådet skal være et strategisk organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre 
utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. En sentral tanke bak 
politirådene er at kunnskap om lokale problemer skal omsettes til samordnet innsats. Rådets 
medlemmer består av ordfører, rådmann, lensmann og politikontakt.  
 
Typiske saksfelter for politirådet kan dreie seg om oppvekst og levekår, barn og ungdom, 
barnevern, fritid, organisert kriminalitet, ordenssituasjonen, planlegging av fysiske omgivelser/ 
reguleringsplaner, trafikkforhold og samferdsel, forhold rundt skjenking og utelivsbransjen, 
narkotikasituasjonen, integreringsspørsmål, prostitusjon og menneskehandel samt store 
arrangementer der politiet skal involveres. 
 
Dyrøy og Sørreisa har felles politiråd innenfor Finnsnes lensmannsdistrikt. 
 

Administrasjonens vurdering 

Politirådene skal være strategiske organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og 
sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. Samarbeidet gjennom 
politiråd skal bidra til å involvere og ansvarliggjøre lokale folkevalgte i det kriminalitets-
forebyggende arbeidet, og samtidig støtte opp under målsetningen om et lokalt forankret 
politi. Politirådet skal ha et avklart ansvar og mål om å bidra til å skape trygghet og trivsel i 
kommunen.  
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Forslaget til avtale har vært sendt på en enkel administrativ høring i kommunens organisasjon, 
og har i tillegg vært gjennomgått og bearbeidet i politirådets møte den 6. mars 2020. Samlet 
har dette bidratt til en avtale som vil være en god ramme for et målrettet arbeid i politirådet og 
for kommunens politikontakt. 
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Mål med samarbeidet

Samfunnsutviklingen kjennetegnes ved at verden knyttes tettere sammen og norske forhold påvirkes

i  langt større grad av hendelser langt utenfor landets grenser. Den teknologiske utviklingen går raskt

og kriminaliteten lokalt påvirkes i større grad av utenforliggende faktorer. Itakt med dette vil også

publikums forventninger til politiet og andre samfunnsaktører endre seg. Politi, kommuner og

samfunnet for øvrig står overfor store utfordringer som betinger et kriminalitetsforebyggende fokus.

Forebygging av kriminalitet handler både om forhold i det brede lag av befolkningen og tiltak rettet

direkte inn mot grupper, individ eller situasjoner med høy risiko. Kommunen har ansvaret for en

rekke oppgaver av stor betydning for forebygging av kriminalitet som barnehage, grunnskole,

barnevern, primærhelsetjeneste, arealplanlegging og kontroll med alkoholomsetning. Det forutsettes

at kommunen aktivt etterspør og anvender kunnskap for å bidra til et best mulig felles

situasjonsbilde.

Politiets hovedoppgave er å forebygge og motvirke straffbare handlinger. Politiet skal også

organisere og drive forebyggende virksomhet for å påvirke forhold som utløser ulovlige handlinger

eller tilstander. Vi skal sammen skape både faktisk trygghet og trygghetsfølelse blant publikum.

Dette krever en kommune som satser systematisk på å unngå kriminalitet og et politi som er

operativt, synlig og tilgjengelig etter publikums behov. Igjennom et felles situasjonsbilde av

kriminaliteten skal politiet og kommunen sammen jobbe kunnskapsbasert med forebyggende

strategier. Politiet og kommunen skal legge til rette for tverretatlig samarbeid og involvere

samfunnsaktørene igjennom politiråd og politikontakter.

Politirådet er politiets og kommunens formaliserte samarbeidsforum for det lokale

kriminalitetsforebyggende arbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med

samfunnssikkerhet. Gjennom utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune skal

politirådet bidra til involvering og gjensidig ansvarliggjøring av lokale myndigheter, næringsliv og

frivillighetssektoren.

Hovedoppgaver i politirådet:

. Inngå avtale om politiråd for å forplikte deltakernes organisasjoner i politirådet til samhandling

og sikre at arbeidet som iverksettes, blir samordnet og gjennomført.

. Utvikle forpliktende handlingsplaner slik at befolkningen er sikret helhetlig forebyggende

tjeneste i sitt lokalsamfunn.

' Bruke kommunens politivedtekter som et aktivt verktøy for å ivareta kriminalitetsforebygging og

trygge lokalsamfunn.

. Jevnlig revisjon av kommunens politivedtekter.

. Sørge for helhetlig samhandling mellom politi, kommune, næringsliv og frivillige

organisasjoner/interesseorganisasjoner.

. Sørge for felles forståelse av trender og utviklingstrekk i det lokale kriminalitetsbildet, felles

forståelse av bakenforliggende og utløsende årsaker, og målrettede forebyggende tiltak knyttet

til kriminalitet, utrygghet og sårbarhet.

' Samordne strategiske beslutninger for kriminalitetsforebyggende arbeid, beredskap og

samfunnssikkerhet samt utarbeide felles handlingsplaner innen disse temaene.
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Deltagelse  og organisering

Politirådet er som et minimum sammensatt av representanter fra ledelsen  i  kommunen og ledelsen  i

lokalt politi, hvor begge parter kan forplikte egne organisasjoner.

Faste medlemmer

. Ordfører

0  Rådmann

. Lensmann

. Polltikontakten

Møteavvikling

Til aktuelle saker kan partene ta med fagpersoner tll saksfremlegg eller som observatør. Dette kan

være representanter fra næringslivet, frivillige organisasjoner, interesseorganlsasjoner eller andre

offentlige etater.

Det avholdes to faste møter pr. år. Ved oppdukkende behov kan rådet møtes på kort varsel. Agenda

til møtene sendes ut seneste en uke før møtet avholdes.

Sekretariatsfunksjon ivaretas av kommunen. Det utarbeides referat som arkiveres.

Lokale mål og oppfølging

Basert på en felles situasjonsforståelse, forventede utfordringer og annen kunnskap har politirådet

for perioden blitt enige om følgende satsningsområder.

. Vold og seksuelle overgrep mot barn: Samarbeid og samordning av innsats slik at vold og

seksuelle overgrep mot barn forebygges  i  alle samfunnslag. lden forbindelse også iverksette

tiltak mot risikoatferd på nett.

. Forebyggende tiltak knyttet til barn og unge: Rusforebygging og oppfølging av barn og unge  i

risikogrupper.

. Beredskap og krisehåndtering: ldentifisere samarbeidsområder innenfor beredskap og

samfunnssikkerhet.

. Felles innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet og sosial dumping: Samarbeid og samordning av

innsats. Kontaktpersoner hos politiet er næringslivskoordinator og polltikontakt.

. Skjenking og ruspolitikk: Forebygge over-skjenking og bruk av illegale stoffer, skjenking til

mindreårige, vold og ordensforstyrrelser, og gi økt trygghetsfølelse for befolkningen.

. Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme: Utvikle handlingsveileder for samarbeid

og følge opp denne for felles forebyggende innsats. Kontaktpersoner hos politiet er

radikaliseringskoordinator og politikontakt.

Kartlegging og analyse er sentralt for å sikre et kunnska psbasert grunnlag for det tverretatlige

samarbeidet. Politirådet skal bidra til et best mulig felles sltuasjonsbilde som grunnlag for de tiltak
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som iverksettes innen kriminalitetsforebygging, samfunnssikkerhet og beredskap.

I lys av satsingsområder og innhentet kunnskapsgrunnlag, skal politivedtektene jevnlig revideres, slik

at strategiske satsninger også gjenspeiles her. I den grad utfordringene berører næringsliv,

organisasjoner m.m., skal også de involveres  i  arbeidet.

Rådmann og politikontakt eller andre utpekte ansvarlige, gis ansvaret for at anbefalinger  i  politirådet

blir fulgt opp av kommunen, politiet og andre.

Politikontakten

Polltikontakten blir bindeleddet mellom kommunens innbyggere/ kommunale etater og det lokale

politiet. Politirådet må sammen utvikle politikontaktfunksjonen og hvordan man praktisk oppnår best

mulig ordning. Det forventes at de samlede polititjenestene leveres gjennom ordinær tjenesteyting.

Hovedoppgaver:

. Sørge for daglig oppfølging av helhetlig kriminalitetsforebyggende strategi.

. Være kontaktpunkt mellom politi, befolkningen og de ulike aktørene i kommunen.

. Gi råd om å følge opp rett bruk av kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak.

. Presentere politiets etterretningsprodukter for kriminalitetsbilde og sammenholde dette med

kommunens egne analyser og funn.

' Etablere kontakt med andre offentlige myndigheter og næringsliv.

. Politikontakt for Dyrøy kommune er: Roger Magnussen

Politiets tjenestetilbud

Finnsnes lensmannsdistrikt har ansvar for polititjenesten  i  Dyrøy, Sørreisa, Lenvik, Berg, Torsken og

Tranøy kommuner, med omtrent 19.600 innbyggere. Lensmannsdistriktet betegnes som en

Geografisk driftsenhet (GDE) og har sitt kontor på Finnsnes. Det leveres heldøgns vakt- og

beredskapstjeneste  i  tillegg til ulike servicefunksjoner.

Åpningstid og sted

Finnsnes lensmannskontor

0  0800 -1430 mandag, tirsdag, onsdag og fredag

0  0800-1800 torsdag

Tjenestetilbud

o Passutstedelse og dokumenter for utlendinger (timebestilling)

o Sivil rettspleie (forliksråd, samt namsmann inkludert gjeldsordning)

. Hittegods

. Dødsfallsmeldinger (herunder veiledning arv og skifte)

. Mottak og videre-ekspederlng av forvaltningsoppgaver(våpen, kjøresedler, utlending m.m.)
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. Politi: Politipatruljer, etterforskere, forebygging og etterretning.

. UP: En patrulje stedsplassert ved lensmannskontoret

o Påtalemyndigheten: Tre påtalejurister stedsplassert på Finnsnes.

Kunnskapsgrunnlag

Tverretatlig kartlegging og analyse er sentralt for å sikre et kunnskapsbasert grunnlag for målrettet

samarbeid med lokalsamfunnet. Analyser av lokale kriminalitetsområder er viktig og politirådet skal

bidra til felles kunnskapsdeling som gir et felles kunnskapsgrunnlag for samarbeidet. Både kommune

og politi skal ta i bruk teknologi og prioritere aktiviteter som skal sikre kriminalitetsforebyggende

tilstedeværelse på digitale plattformer og digitale møteplasser.

Det anbefales at kommunen gjennomfører "ungdataundersøkelse" jevnlig.

Forpliktelser

Kommunen og politiet forplikter seg til å følge opp de beslutninger som politirådet fatter.

Beslutninger må fattes som konsensusvedtak. Partene binder ellers bare sin egen organisasjon i

forhold til tiltak. Tiltak og aktiviteter må samordnes på best mulig måte for å øke kvaliteten på

trygghetsskapende og kriminalitetsforebyggende oppgaver.

Ved årets slutt skal politirådet evaluere effekten av iverksatte tiltak opp mot avdekkede

kriminalitetsutfordringer og tiltak iverksatt innen beredskap og samfunnssikkerhet. Eventuelle

læringspunkter videreføres til neste års arbeid.

Gyldighet:

Avtalen revideres hvert annet år.

Dyrøy kommune viderefører ordningen med felles politiråd med Sørreisa kommune.

Denne avtalen gjelder for perioden 01.01.20 - 31.12.21

Sted og dato

Ordfører Lensmann
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