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Saksopplysninger 
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Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller 
innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19  
Tiltak etter smittevernloven § 4-1 bokstav d  
 

Departementet gjør i denne veilederen rede for rammene i smittevernloven og hvilke hensyn 
som etter loven skal vurderes. Veilederen gir også anbefalinger for hvordan eventuelle 
kommunale vedtak bør utformes ut fra dagens situasjon. 

 

1. Innledning 
Regjeringen har som mål at færrest mulig personer skal bli syke, uten at tiltakene får for 
store uønskede konsekvenser. Utbruddet av Covid-19 er definert som et alvorlig utbrudd av 
allmennfarlig smittsom sykdom etter smittevernloven. Dette medfører at samtlige regler i 
loven kan komme til anvendelse, blant annet kommunens adgang til å vedta egne regler om 
smitteverntiltak etter § 4-1, dette er en forutsetning for det lokale og nasjonale smittevernet. 
Kommunene har viktige oppgaver i arbeidet med  samfunnssikkerhet og beredskap, blant 
annet gjennom sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt. Kjennskap 
til lokale forhold er grunnleggende for at smittevernet skal fungere godt.  

Kommunens og kommunelegens ansvar fremgår av smittevernloven §§ 7-1 og 7-2. Den 
enkelte kommune er selv ansvarlig for at egne smitteverntiltak er i samsvar med regelverket. 
Som det fremgår av kommuneloven § 2-1 er kommunene egne rettssubjekter som tar 
avgjørelser på eget initiativ og ansvar.  
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Side 2 
 

I forbindelse med utbruddet av Covid-19 er det iverksatt en rekke nasjonale tiltak1, blant 
annet nasjonale tiltak om stenging av en rekke virksomheter og andre tiltak som skal 
begrense at folk samles. Det er også gitt nasjonale regler om karantene. De nasjonale 
reglene har bestemmelser om isolering av bekreftet smittede, karantene for personer som 
har hatt nær kontakt med smittede (smittekarantene) og karantene for personer som 
ankommer Norge fra utlandet (reisekarantene). Det er gitt enkelte unntak fra de nasjonale 
karantenereglene. Disse unntakene skal sikre at viktige samfunnsfunksjoner og 
befolkningens grunnleggende behov ivaretas, for eksempel å opprettholde forsyning av 
matvarer mv. Unntakene legger også til rette for at arbeidstakere som pendler mellom Norge 
og Sverige eller Norge og Finland kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere sikres 
arbeidskraft.  

Helse- og omsorgsdepartementet mener på nåværende tidspunkt at de samlede nasjonale 
tiltakene er strenge, og vil fortløpende vurdere om det er nødvendig med ytterligere 
nasjonale tiltak. Det er et mål at samfunnet kan drives mest mulig normalt innenfor det som 
gir et forsvarlig smittevern. Helse- og omsorgsdepartementet mener det ikke er behov for at 
kommunene innfører egne karanteneregler i tillegg til de til enhver tid gjeldende nasjonale 
reglene. Vi anbefaler derfor ikke kommunene å innføre egne generelle regler om karantene 
eller reiserestriksjoner.   

For kommuner som likevel beslutter å innføre slike regler må det gjøres en selvstendig 
vurdering av om vilkårene i smittevernloven er oppfylt.  

Veilderen gir i punkt 3 anbefalinger om hvilke tiltak som bør unngås i lokale karanteneregler. 
Veilederen gir også i punkt 4 råd om hvordan kommunene bør involvere berørte parter for å 
sikre tilstrekkelig kunnskap om tiltakenes virkninger. I veilederen punkt 5 gjøres det rede for 
hvilke vurderinger som kreves etter smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d. Veilederen 
tar ikke stilling til hvilke tiltak som kan fastsettes.  

 

2. Nasjonale og kommunale smitteverntiltak skal virke sammen   
Smittevernloven har som formål å sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i 
verk nødvendige smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet. Tiltakene 
som iverksettes lokalt og nasjonalt av helsemyndigheter og andre myndigheter må virke 
sammen i en helhet, slik at tiltakene gir en samlet respons på situasjonen vi står i. 

En rekke kommuner har vedtatt lokale karantene- og innreiseregler med hjemmel i 
smittevernloven § 4-1. Dette er inngripende tiltak, både for privatpersoner, arbeidstakere, 
næringsdrivende og offentlig sektor. Det har vært en del debatt og oppmerksomhet rundt 
tiltakene som er iverksatt i en del kommuner.  

Folkehelseinstituttet følger som statens smitteverninstitutt den epidemiologiske situasjonen 
og gir faglige råd om håndteringen av utbrudd. Folkehelseinstituttet viser i sin risikovurdering 

                                                
 
1 Tiltakene som er gjeldende per 29. mars 2020 følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved 
koronautbruddet (Covid-19-forskriften) https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470 
 Tiltakene vil endres ettersom situasjonen utvikler seg.  
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Side 3 
 

24. mars 2020 til at det er ulike tiltak som er egnet til å bruke i ulike faser.2 Ulike regioner i 
landet kan være i ulike faser i pandemien. I en tidlig fase av utbruddet med begrenset 
spredning kan reiserelaterte tiltak ha effekt. Folkehelseinstituttet anbefalte imidlertid den 19. 
mars 20203 at kommunene ikke bør innføre egne karantenevedtak eller stenge 
kommunegrensene. Videre uttalte instituttet at "Det er mulig at stenging av kommunegrenser 
enkelte steder kan forsinke epidemien for noen kommuner. Den største effekten vil antakelig 
allerede være tatt ut i de generelle tiltakene som er innført på befolkningsnivå. I forhold til 
dette vil effekten av å stenge kommunegrensene i de fleste tilfeller være liten." 

Fylkesmennene har et generelt oppdrag i å gi råd og veiledning til kommunene om 
helselovgivningen, herunder smittevernloven. Fylkesmennene har også gjennom 
Helsedirektoratet fått i oppdrag å følge med på og veilede om lokale karanteneregler. 
Fylkesmennene er videre bedt om å vurdere lovlighetskontroll med kommunale vedtak etter 
kommuneloven kapittel 27 dersom det er kommunale vedtak som ikke er i samsvar med 
loven. 

Nasjonale karanteneregler og andre nasjonale smitteverntiltak gjelder for hele landet. En 
effektiv nasjonal strategi for å møte situasjonen forutsetter at nasjonale og kommunale tiltak 
virker sammen for å motvirke smittespredning, og at tiltakene avveies mot andre viktige 
samfunnshensyn.  

 

3. Tiltak som bør unngås i lokale karantene- og innreiseregler 
Tiltakene som iverksettes må oppfylle vilkårene i smittevernloven, og denne veilederen gjør i 
punkt 5 rede for det rettslige grunnlaget for tiltakene etter smittevernloven § 4-1 første ledd 
bokstav d. Helse- og omsorgsdepartementet mener smittevernloven § 4-1 første ledd 
bokstav d åpner for å innføre kommunale karanteneregler som kan pålegge en ubestemt 
krets av personer begrensninger i deres bevegelsesfrihet. Om de enkelte karantenereglene 
er lovlige eller ikke, er avhengig blant annet av utformingen og begrunnelsen. Lovens § 1-5 
oppstiller de grunnleggende krav ved iverksetting av smitteverntiltak.  

For å sikre forholdsmessighet og samordning mellom nasjonale og lokale tiltak mener 
departementet at det ut fra situasjonen per i dag er viktig at følgende tiltak unngås: 

• Tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid 
gjeldende nasjonale bestemmelser4  

• Tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern 
• Tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen 

                                                
 
2 https://www.fhi.no/contentassets/c9e459cd7cc24991810a0d28d7803bd0/covid-19-epidemien-risiko-prognose-og-
respons-i-norge-etter-uke-12.--med-vedlegg.-24.mars-2020.pdf side 16. 
3 Vurdering fra Folkehelseinstituttet fra 19. mars 2020. https://www.fhi.no/sv/smittsomme-
sykdommer/corona/meldinger/folkehelseinstituttets-anbefaling-om-lokale-karantener-og-innreiseregler/ 
4 Tiltakene som er gjeldende per 28. mars 2020 følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved 
koronautbruddet (Covid-19-forskriften) https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470. I rundskriv I-3/2020 er 
det gitt en omtale av hvordan kritiske samfunnsfunksjoner skal vurderes etter Covid-19-forskriften § 6. 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/i-32020-rundskriv-om-forskrift-om-karantene-mv.-ved-ankomst-til-
norge/id2694716/ 
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• Tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i 
familielivet 

• Tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig 
og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at 
arbeidstakere kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft 

• Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø eller bane eller i luften) 
• Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet 

vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv. 
 
Personer som får unntak fra karanteneregler i forbindelse med arbeid kan ilegges 
restriksjoner når de ikke utfører arbeid eller gjennomfører reise som er nødvendig i 
forbindelse med arbeid, på samme måte som i forskrift om smitteverntiltak mv. ved 
koronautbruddet (Covid-19-forskriften) § 6.5  
 
Personer som er på gjennomreise i kommunen må kunne gjøre opphold som er nødvendige 
for å ivareta grunnleggende behov som for eksempel innta mat og drikke.  
 
Barn som har delt bosted mellom to kommuner bør ikke ilegges plikter utover det som følger 
av de nasjonale reglene. 
 
Det er gitt egne regler om at forsvaret skal kunne forflytte seg uhindret i Norge for å 
gjennomføre ordre eller oppdrag knyttet til operasjoner, beredskap, krisehåndtering eller 
styrkeproduksjon.6  
 
Kommunene anbefales å lage regler som ikke krever at det i en beredskapssituasjon brukes 
ressurser på å gi dispensasjoner eller tillatelser. Det bør ikke kreves skriftlig dokumentasjon 
for å kunne godtgjøre at man er omfattet av unntak fra lokale karantene- og innreiseregler.7  
 

4. Involvering av berørte parter 
Kommunene oppfordres til å etablere god dialog med næringslivet i forkant av og i 
gjennomføringen av denne typen smitteverntiltak. Parter som i særlig grad berøres av 
tiltakene bør så langt det lar seg gjøre involveres i samsvar med forvaltningsloven § 37 andre 
ledd. Lokale avdelinger av NHO og LO og hjørnesteinsbedrifter bør involveres så langt det er 
mulig og gis anledning til å uttale seg. Kommuner som deltar i interkommunale politiske råd 
kan benytte disse til å sikre samordning. 

Dette kan legge til rette for at det kan iverksettes avbøtende tiltak som avdemper negative 
konsekvenser av smitteverntiltakene. 

Kommuner innenfor samme bo- og arbeidsmarkedsregion bør sikre at kommunale 
karantene- og reiserestriksjoner er samordnet. Dersom det ikke er særskilte forhold i en 

                                                
 
5 Fram til 27. mars 2020 fulgte dette av ankomstforskriften § 2 
6 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-460?q=midlertidig forskrift om forsvaret 
7 Rundskriv I-3/2020 gir en anvisning på reglene om unntak fra karantene i Covid-19-forskriften 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/i-32020-rundskriv-om-forskrift-om-karantene-mv.-ved-ankomst-til-
norge/id2694716/ 
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enkelt kommune, bør man som hovedregel unngå reiserestriksjoner mellom kommuner i 
samme region.  

 

5. Det rettslige grunnlaget for vedtak etter smittevernloven § 4-1 første 
ledd bokstav d 

Når det er nødvendig for å forebygge eller motvirke spredning av en allmennfarlig smittsom 
sykdom, kan kommunen fatte vedtak om «isolering av personer i geografisk avgrensede 
områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen», jf. 
smittevernloven § 4-1 bokstav d. Det kan videre gis regler om stans eller begrensninger i 
kommunikasjoner i bokstav c. Karantene- og innreiseregler som er rettet mot enhver, anses 
som inngripende tiltak. Tiltakene må vurderes og begrunnes i lys av den konkrete 
situasjonen i den enkelte kommune. Kommunene har etter loven selvstendig kompetanse og 
kan fatte vedtak etter loven også der det er iverksatt nasjonale tiltak. Et kommunalt tiltak kan 
generelt være strengere enn nasjonale tiltak, men man kan ikke dispensere fra et nasjonalt 
tiltak med mindre det rettslig adgang til det. 

Tiltak etter smittevernloven skal oppfylle de grunnleggende kravene i § 1-5. For det første 
skal smitteverntiltak være basert på en «klar medisinskfaglig begrunnelse», for det andre 
være «nødvendig av hensyn til smittevernet» og for det tredje fremstå «tjenlig etter en 
helhetsvurdering». Utgangspunktet er at smitteverntiltak skal baseres på frivillighet og i 
forståelse med den som tiltaket retter seg mot. Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter 
sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep. Etter smittevernloven § 
4-1 stilles det krav om at tiltaket må være nødvendig. Vurderingen av om tiltaket er 
nødvendig etter §§ 4-1 og 1-5 vil i utgangspunktet være det samme. 

Smittevernloven er en beredskaps- og fullmaktslov. Den gir nasjonale og lokale myndigheter 
hjemmel til å sette inn tiltak raskt når en beredskapssituasjon oppstår. Når det vurderes å 
iverksette et smitteverntiltak, må vurderingene ta utgangspunkt i situasjonen og tilgjengelig 
informasjon på vedtakstidspunktet. Kravene til å utrede konsekvenser og til nødvendighets- 
og helhetsvurderinger vil slå sterkere inn etter en viss tid når man får mer oversikt og en mer 
klarlagt situasjon. Når et tiltak ikke lenger er nødvendig, skal det straks oppheves eller 
begrenses, jf. smittevernloven § 4-1 femte ledd. Smittevernloven er også en 
rettssikkerhetslov, hvilket fremgår av § 1-1 tredje ledd. Hensynet til samfunnets interesser 
må veies mot enkeltmenneskets personlige integritet og rettsvern. 

 

"Isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i 
deres bevegelsesfrihet" i § 4-1 første ledd bokstav d 

Etter ordlyden gir bestemmelsen kommunen hjemmel til «isolering av personer i geografisk 
avgrensede områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet». Ordlyden omfatter 
befolkningsrettede tiltak som går ut på at personer hindres i å bevege seg fritt. Dette kan 
være tiltak som medfører at større eller mindre grupper må holde seg innenfor et område, 
eller plikter som pålegges tilreisende til et geografisk område.  
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Tiltak i lovens kapittel 4 gjelder tiltak som retter seg mot en ubestemt krets av personer 
(befolkningsrettede tiltak), mens tiltakene etter kapittel 5 retter seg mot plikter for 
enkeltpersoner. 8  

Nødvendighetskravet i §§ 1-5 og 4-1 første ledd  
Smitteverntiltak må være nødvendige av hensyn til smittevernet og for å forebygge eller 
motvirke smittespredning. Det innebærer at tiltaket må være egnet til å forebygge eller hindre 
smittespredning. Samtidig som man ikke kan kreve at man på forhånd vet at det vil ha effekt. 
Tiltaket skal være så lite inngripende som mulig, ut fra den smitteverneffekten man søker å 
oppnå. Lokale tiltak som er strengere enn nasjonale tiltak, må begrunnes nærmere for 
eksempel i stort lokalt smittepress eller mangel på ressurser.  

Vurderingen må bygge på tilgjengelig kunnskap om smitterisiko og hvordan smitten kan 
begrenses, risikoen for smittespredning i de enkelte kommunene og når smitte oppstår. I 
situasjonen med Covid-19 har det vært og er foreløpig fortsatt stor grad av usikkerhet og 
sykdommen synes å ha stor skadeevne. Flere kommuner har for eksempel begrunnet 
vedtakene sine i mangel på smittevernutstyr. Dersom vedtaket ikke er nødvendig, skal det 
ikke settes i verk. Nødvendighetskravet følger også av § 4-1 femte ledd  som forutsetter at 
det gjøres en løpende vurdering og når tiltaket ikke lenger er nødvendig, skal det straks 
oppheves eller begrenses.  

Krav til medisinskfaglig begrunnelse i § 1-5 
Smitteverntiltak skal ha en klar medisinskfaglig begrunnelse. Kravet til medisinskfaglig 
begrunnelse skal ikke tolkes for strengt. Det er for eksempel ikke krav til vitenskapelig bevist 
effekt, men tiltaket må være egnet til å ha en ønsket effekt. Smitteverntiltaket må sees i 
forhold til både grad av smittetrussel og hvor inngripende tiltaket er. Det sentrale i denne 
situasjonen er at tiltaket skal være relevant for å motvirke spredning av Covid-19.  

I den medisinskfaglige begrunnelsen må det tas utgangspunkt i smittevernfaglige vurderinger 
fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og lokale medisinskfaglige vurderinger av 
kommunelegen. Dersom det vurderes at det er nødvendig å fravike fra nasjonale 
anbefalinger ved å innføre strengere tiltak, må det gis en særskilt begrunnelse med 
utgangspunkt i lokale konkrete forhold.  

Krav til helhetsvurdering i § 1-5 
Smitteverntiltak skal fremstå som tjenlig etter en helhetsvurdering. Dette innebærer at den 
helsemessige nytten av tiltaket må stå i forhold til tiltakets øvrige samfunnsmessige 
konsekvenser. Det må altså gjøres vurderinger av nytten ved tiltaket opp mot de negative 
konsekvensene eller belastningen tiltaket medfører, for eksempel om man hindrer prosesser 
som er nødvendig for å holde samfunnet i gang. Dersom nytten av tiltaket er liten eller 

                                                
 
8 I NOU 1990:2 på side 107 første spalte pekes det på at det "kan være aktuelt med tiltak som hindrer nærkontakt 
mellom et større antall personer, og spesielt hvis det gjelder personer som ikke omgås til daglig. Det kan tenkes 
at slike tiltak kan vise seg nødvendige, f.eks. ved utbrudd av ondartet influensa, eller ved utbrudd fremkalt av 
farlige smittestoffer som er fullstendig fremmede for den norske befolkningen, som man ikke kan beskytte seg 
mot ved vaksinasjon og som det ikke fins behandlingsmuligheter for. Såfremt smitteoverføringen skjer ved 
inhalasjonssmitte, dvs. dråpesmitte, kan tiltakene ha sin klare berettigelse". Helsedirektoratets forslag i NOU 
1990:2 var begrunnet med at smittevernloven må gi et rettslig grunnlag som gir en forholdsvis vid adgang til å 
fastsette restriksjoner på kontakten mennesker imellom. Sosialdepartementet sa seg enig i direktoratets 
vurderinger og foreslo lovbestemmelser som svarte til Helsedirektoratets utkast, jf. Ot.prp. 91 (1992-93) s. 62. 
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Side 7 
 

tvilsom, mens skadevirkningene er store, bør ikke tiltaket iverksettes. Lokale tiltak som har 
liten smitteverneffekt, men som har negative konsekvenser for privatpersoner, næringslivet 
og offentlig tjenesteyting vil være problematiske. Helhetsvurderingen vil omfatte 
konsekvenser også utenfor egen kommune.  

Tiltak som iverksettes for å avdempe negative konsekvenser, kan gjøre at tiltakene allikevel 
fremstår som tjenlig etter en helhetsvurdering.  

Vedtakets varighet i § 4-1 første ledd bokstav d 
Vedtak etter § 4-1 første ledd bokstav d kan bare gjelde for opptil sju dager om gangen. Hvis 
det er nødvendig å opprettholde tiltaket utover dette, må kommunen fatte et nytt vedtak. 
Dersom et vedtak fornyes, må det gjøres en ny vurdering av blant annet tiltakets 
medisinskfaglige begrunnelse og forholdsmessighet. Det er ikke satt noen begrensninger for 
hvor mange ganger det kan gjøres et nytt vedtak. Forarbeidene viser til at det i praksis etter 
en tid vil være aktuelt å gå over til andre avbøtende tiltak. Det følger av § 4-1 femte ledd at 
vedtak skal oppheves når det ikke lenger er nødvendig.9 

En person kan være underlagt begrensninger i mer enn 7 dager dersom det kommunale 
karantenevedtaket forlenges.  

Hvem bør fatte vedtakene? Bruk av hastekompetanse 
Det er kommunestyret som har myndigheten til å fatte vedtak etter § 4-1 første ledd. 
Kommunestyret kan etter § 7-1 sjette ledd delegere sin myndighet etter reglene i 
kommuneloven eller til et interkommunalt organ. I hastesaker kan kommunelegen etter § 4-1 
femte ledd utøve den myndighet kommunestyret har etter bestemmelsen. Kommunelegens 
hastekompetanse skal sikre at det kan innføres tiltak "uten særlig forsinkelse som skader 
den interessen bestemmelsen skal beskytte".10 

Også kommuneloven § 11-8 gir muligheter for å kunne fatte hastevedtak. Forarbeidene11 sier 
at kommunene i størst mulig grad bør vurdere om det er mulig å treffe en avgjørelse i et 
fjernmøte framfor at saken behandles som en hastesak. Den 13. mars 2020 fastsatte 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet en midlertidig forskrift som skal lette 
gjennomføringen av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner. En konsekvens av dette er 
at det nå har blitt enklere for folkevalgte organer å avholde fjernmøter etter § 11-7.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet mener at kommuner som har innført karantene- eller 
innreiseregler ved bruk av hastekompetanse, ikke kan videreføre vedtak ved fortsatt bruk av 
hastekompetanse. At en eventuell videreføring av vedtak når tidsfristen går ut ikke bør anses 
å være en hastesak, betyr at saken bør behandles av kommunestyret eller etter ordinær 
delegering av myndighet i samsvar med kommunelovens regler. Det kan vurderes om saken 
er av en slik karakter slik at den bør behandles av kommunestyret. Dersom situasjonen 
endres, kan imidlertid hastekompetanse igjen være aktuelt. 

                                                
 
9 Ot.prp. nr. 91 (1992-93) side 144. 
10 Ot.prp. nr. 91 (1992-1993) side 146 
11 Prop. 46 L (2017–2018) Ny kommunelov, merknaden til § 11-8 
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Vedtak skal kunngjøres 
Vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av 
personer er forskrifter. Forvaltningslovens hovedregel er at forskrifter skal kunngjøres i Norsk 
Lovtidend12 og ikke kan påberopes overfor den enkelte før slik kunngjøring, jf. 
forvaltningsloven § 38, jf. § 39. For forskrifter som knytter seg til bestemte hendelser eller 
bare skal gjelde for kort tid, og kunngjøring på Lovdata ikke er formålstjenlig kan kunngjøring 
i stedet foregå på annen måte, for eksempel gjennom kommunens nettsider, jf. 
forvaltningsloven § 38 tredje ledd. Kunngjøring sikrer at reglene er tilgjengelige og kjent for 
befolkningen. Vedtak bør også formidles til kommunens innbyggere, fylkesmannen og 
nabokommuner eller nabofylker. 

 
Med hilsen 
 
 
Kari Sønderland (e.f.) 
Ekspedisjonssjef 
 
 

Ragnhild Angell Holst 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
Adresseliste:  
Landets kommuner 
Fylkesmennene 
 
Kopi: 
Departementene 
 
Folkehelseinstituttet  
Helsedirektoratet 
Mattilsynet 
Statens helsetilsyn 
 
KS 
Kystrederiene 
LO 
NHO 
NHO Mat og Drikke 
Norsk industri 
Sjømatbedriftene 
Sjømat Norge 
Virke 

                                                
 
12 Se Lovdata.no 
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Fra: Postmottak HOD (postmottak@hod.dep.no)
Sendt: 29.03.2020 18:07:24
Til: 
Kopi: 

Emne: Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av
Covid-19
Vedlegg: Rundskriv om kommunale vedtak.pdf
Se vedlagte dokumenter
 
 
Adresseliste:
Landets kommuner
Fylkesmennene
 
Kopi:
Departementene
 
Folkehelseinstituttet
Helsedirektoratet
Mattilsynet
Statens helsetilsyn
 
KS
Kystrederiene
LO
NHO
NHO Mat og Drikke
Norsk industri
Sjømatbedriftene
Sjømat Norge
Virke
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Fra: Rune Bjørkli (Rune.Bjorkli@ks.no)
Sendt: 08.04.2020 11:31:28
Til: 
Kopi: 

Emne: Coronasituasjonen: Krisepakker - kartlegging av muligheter og behov i kommunene i Troms og Finnmark
Vedlegg: Krisepakker - kartlegging av muligheter og behov i kommunene.pdf
Vedlagt oversendes brev fra KS Troms og Finnmark til behandling.
Innspill sendes marion.hogmo@ks.no , helst innen 22. april.
 
 
Med hilsen
Rune Bjørkli
Spesialkonsulent KS Nord-Norge

E-post: rune.bjorkli@ks.no
Mobil: 91805993
www.ks.no

 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
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 Vår referanse: 20/01120-3 
Kommuner i Troms og Finnmark  
   
   
   
 
 

Arkivkode: 0 

Saksbehandler: 
Tom Mikalsen,  
         

Deres referanse:    
Dato: 08.04.2020 
  

  

Krisepakker - kartlegging av muligheter og behov i kommunene i Troms og 

Finnmark 

Coronasituasjonen har stor innvirkning på næringslivet i hele landet. Vi vet det jobbes med å få på plass 
motkonjunkturtiltak både på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå. 
Flere kommuner og fylkeskommunen har startet arbeidet med å utforme tiltakslister og tiltakspakker, slik 
at samfunnet kommer i gang igjen når situasjonen etter hvert normaliserer seg. Tiltakene skal utformes 
slik at de gir størst mulig sysselsettingsvirkning, og kan dreie seg om vedlikehold, mindre utbygginger, 
gang- og sykkelveier, miljøtiltak osv.  
 
KS følger opp overfor regjeringen både når det gjelder å sikre finansiell trygghet for de tiltakene som nå 
iverksettes i kommunene og fylkeskommunen. I tillegg vil spørsmålet om «krisepakker» for finansiering av 
prosjekter som raskt kan realiseres, følges opp. Dette vil kunne avhjelpe den ledigheten vi nå ser komme, 
og samtidig bidra til nødvendig vedlikehold og andre tiltak i kommunene og fylkeskommunen.  
 
Kommunene med sin lokalkunnskap bør involveres for å gi innspill. 
 
For å ha et utgangspunkt for å vurdere hensiktsmessigheten av slike pakker, vil det være nødvendig å ha 
et visst bilde av omfang og tidshorisont. Jeg ber dere derfor, med utgangspunkt i den oversikten dere har 
om dette i dag i egen kommune, å gi tilbakemelding på: 
 

1. om det er prosjekter som kan være aktuelle (kommunale, fylkeskommunale eller statlige) 
2. hva slags prosjekter det vil kunne være snakk om 
3. hvilket omfang prosjektene har, både kostnadsmessig og i tid 
4. hvor raskt prosjektene kan settes i gang 

 
Prosjektene skal ikke være de som allerede er vedtatt i budsjett, men som er utredet og «gryteklar» til å 
settes i gang om midler stilles til rådighet. 
 
Informasjonen blir kun brukt på aggregert nivå som grunnlag for de innspill og krav KS Troms og Finnmark 
vil følge opp overfor KS sentralt, samarbeidspartnere (herunder fylkeskommunen) og regjeringen. Jeg ber 
om at innspill sendes marion.hogmo@ks.no , helst innen 22. april. 
 
Mvh 
 
Kari-Anne Opsal 
Fylkesstyreleder KS Troms og Finnmark 
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Statsråden 

 

 

Postadresse: Postboks 8007 Dep 0030 Oslo 
Kontoradresse: Teatergata 9 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 972 417 874 

Svar på henvendelse angående beitekrisen i reindriftsnæringen 

Jeg viser til henvendelsen fra fylkesordfører og ordførere i Troms og Finnmark angående 

den pågående beitekrisen i reindriftsnæringen datert 20. mars 2020.  

 

Som dere skriver er det en ekstraordinær beitekrise i reindriften, i tillegg til at landet nå 

håndterer den krevende sitasjonen med det pågående utbruddet av covid-19. Jeg kan 

forsikre dere om at beitekrisen i reindriften har høy prioritet i departementet. Selv har jeg fulgt 

nøye med på utviklingen av krisen. Jeg har blant annet vært i direkte kontakt med lederen av 

beredskapsutvalget i Finnmark, og har løpende og tett kontakt med reindriftsmyndighetene 

og Norske reindriftsamers landsforbund (NRL). Jeg har også gjennomført et møte med 

Sametingspresidenten hvor beitekrisen var ett av flere tema.  

 

I forbindelse med årets reindriftsavtaleforhandlinger er det lagt et løp for håndtering av 

beitekrisen av avtalepartene. Gjennom vinteren har departementet hatt et godt samarbeid 

med NRL. Enighet fra forhandlingene følges opp av Landbruksdirektoratet og fylkesmennene 

som operative enheter. 

 

Under forhandlingene om Reindriftsavtalen 2020/2021 ble avtalepartene enige om å 

omprioritere 10 millioner kroner fra Reindriftens utviklingsfond til kriseberedskapsfondet for å 

håndtere den pågående beitekrisen. Disse midlene har i hovedsak blitt benyttet til å dekke 

deler av reindriftens fôringsutgifter for mars måned. 

 

Utviklingen av beitekrisen har gått i negativ retning gjennom vinteren. Den siste vurderingen 

fra reindriftsmyndighetene tilsier at krisen vil vedvare til månedsskiftet april/mai. 

 

Ifølge liste  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/244-17  

Dato 

7. april 2020 
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Side 2 
 

For å avhjelpe reineierne i en svært vanskelig situasjonen, og for å legge til rette for god 

dyrevelferd og framtidig produksjon, oversendte regjeringen den 3. april et forslag til 

Stortinget om å øke kriseberedskapsfondet over reindriftsavtalen med 20 mill. kroner. 

Forslaget ble behandlet av Stortinget den 7. april. ( https://stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Saker/Sak/?p=79332). Stortinget fulgte opp regjeringens forslag, og 

kriseberedskapsfondet er dermed økt med 20 mill. kroner.  

 

Transport av fôr ut til reinflokkene har vært en stor utfordring. I tillegg til kostnadene ved 

transport, er det også utfordringer med å få gjennomført transporten. Mange reinflokker 

befinner seg langt fra vei. Den 3. april gjennomførte avtalepartene et møte hvor beitekrisen 

var tema. Dette møtet var en oppfølging av årets reindriftsavtaleforhandlinger. På dette 

møtet vedtok avtalepartene å sette av midler til uttransportering av fôr med helikopter fra 

Kautokeino og Karasjok til foringsstedet. Helikoptrene startet uttransportering fredag 

ettermiddag. Det tas sikte på å frakte ut om lag 250 tonn reinfôr før påske.   

 

Jeg setter stor pris på det engasjementet som vises overfor reindriftsnæringen. Samtidig vil 

jeg benytte anledningen til å be om at dere som reindriftskommuner bruker de virkemidlene 

og verktøy dere har tilgjengelig for å støtte opp om reindriften i denne vanskelige situasjonen 

som næringa nå er i. Fylkesmannen har blant annet besluttet å stenge scooterløyper, samt 

pålegge ekstraordinær båndtvang i enkelte områder. Reinen kan nå trekke mot nye områder, 

og man vil kunne se rein i områder der det vanligvis ikke er rein. Dette kan føre til økt 

konfliktnivå mellom reindriften og det øvrige samfunnet. Jeg ber dere derfor legge til rette for 

at kommunene aktivt bidrar til konfliktdemping gjennom informasjon og oppfordring til å vise 

hensyn. Særlig vil jeg understreke betydningen av at kommunene er tydelig i sin 

kommunikasjon om at alle må rette seg etter instrukser og pålegg som blir gitt av 

myndighetene for å avhjelpe situasjonen, både for reinen og for reindriftsutøverne.  

 

Med hilsen 

 

 
Olaug Vervik Bollestad 
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Adresseliste 

 

Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 

Balsfjord kommune Rådhuset 9050 STORSTEINNES 

Bardu kommune Altevannsveien 16 9360 BARDU 

Berlevåg kommune Rådhusgata 2 9980 BERLEVÅG 

Båtsfjord kommune Hinderberggata 18 9990 BÅTSFJORD 

Dyrøy kommune  9311 BRØSTADBOTN 

Gamvik kommune  9770 MEHAMN 

Gratangen kommune  9470 GRATANGEN 

Hammerfest 

kommune 

Postboks 1224 k 9616 HAMMERFEST 

Harstad kommune Hans Egedes gate 14 9479 HARSTAD 

Hasvik kommune Fjellveien 6 9593 BREIVIKBOTN 

Karasjok kommune / 

Karasjoga gielda 

Raddeviessogeaidnu 

4 

9730 KARASJOK 

Karlsøy kommune  9130 HANSNES 

Kautokeino 

kommune/ 

Guovdageaidnu 

suohkan 

Bredbuktnesveien 6 9520 KAUTOKEINO 

Kvænangen 

kommune 

 9161 BURFJORD 

Kåfjord kommune  9146 OLDERDALEN 

Lavangen kommune Postboks 84 9358 TENNEVOLL 

Lebesby kommune Strandveien 152/154 9790 KJØLLEFJORD 

Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 ØKSFJORD 

Lyngen kommune Kjosveien 8 9060 LYNGSEIDET 

Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 

Nesseby 

kommune/Unjargga 

gjelda 

Rådhuset 9840 VARANGERBOTN 

Nordkapp kommune Rådhusgata 12 9750 HONNINGSVÅG 

Nordreisa kommune Sentrum 17 9151 STORSLETT 

Porsanger kommune  9712 LAKSELV 

Salangen kommune postboks 77 9355 SJØVEGAN 

Skjervøy kommune Postboks 74 9189 SKJERVØY 

Storfjord kommune Kommunehuset 9046 OTEREN 

Sør-Varanger 

kommune 

Postboks 406 9915 KIRKENES 

Tana 

kommune/Deanu 

gielda 

Rådhusveien 3 9845 TANA 
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Side 4 
 

 

Troms og Finnmark 

fylkeskommune 

Postboks 701 9815 VADSØ 

Tromsø kommune Fredrik Langes gate 

19/21 

9008 TROMSØ 

Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 

Vardø kommune Kirkegata 4 9950 VARDØ 
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Fra: Floor Morten (Morten.Floor@lmd.dep.no)
Sendt: 07.04.2020 18:11:11
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: 20/244 Svar på henvendelse fra ordførere i Troms og Finnmark - Beitekrisen i reindriftsnæringen
Vedlegg: Svar på henvendelse fra ordførere i Troms og Finnmark - B(985_8_P .pdf
Se vedlagte saksdokument(er).
 
Denne e‐posten er sendt på vegne av Landbruks‐ og matdepartementet. Vennligst ikke svar direkte tilbake til
avsender, men bruk postmottak@lmd.dep.no som mottaker dersom det er behov for å svare på denne e‐posten.
 
Med hilsen
Landbruks‐ og matdepartementet
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Protokoll  
Midt- Tromsrådet  

2. april – via Teams 

1 
 

     
      
 

PROTOKOLL FRA EKS.ORD. MØTE I MIDT-TROMSRÅDET 02.04.20 
 
Tid:   Torsdag 2. april kl. 09.00 - 1100  
Sted:  via Teams 
 
 
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  
Frode Bruvoll   for rådmann Bardu   
Hogne Eidissen   rådmann Senja 
Stig- Jonny Haugen  rådmann Sørreisa 

  
Andre:   Louis S. Edvardsen  Midt- Tromsrådet 

Åsta Sortland   Næringshagen Midt- Troms 
  Ingvild Haugli Endresen  NAV Senja 
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2 
 

Innkalling til ekstraordinært møte i Midt- Tromsrådet 
 
Leder for rådet Tom- Rune Eliseussen tok på møtet med styringsgruppen for attraktive Midt- 
Troms opp spørsmålet om det ikke burde gjennomføres et møte i Midt- Tromsrådet før 
påske, hvor kommunene i Midt- Troms sammen kan drøfte hvordan en fra kommunalt hold 
best kan bistå næringslivet i den vanskelige situasjonen de opplever, som følge av 
koronasmitten og de tiltak som fra nasjonalt hold er iverksatt. 
 
De tilstedeværende ordførere støttet dette, og de øvrige er i ettertid blitt orientert om 
dette. 
 
Det innkalles med dette til møte via Teams, (via link i innkallingen). 
 
Innledningsvis i møtet er det satt av totalt 30 min med orientering fra NAV og Næringshagen 
i Midt- Troms. 
 
NAV v/ leder Ingvild Haugli Endresen 
Vil blant annet orientere om følgende: 

• Antall permitterte i området og kommunevis  
• Antall bedrifter som har permittert 
• Antall søknader om dagpenger i området, fordelt pr kommune 
• Økning i sykmeldinger 
• Økning i sosialhjelp 
• Digisos 
• Markedsarbeid/rekrutteringsbistand 
• Antall økning i brukere i området 

 
 
Næringshagen i Midt- Troms v/ leder Åsta Sortland  
Vil blant annet orientere om følgende: 
 
Næringshagen Midt-Troms har sendt ut en spørreundersøkelse for å kartlegge effekter 
koronasituasjonen har for bedriftene, og få innspill fra næringslivet på hvilke tiltak de vil 
benytte seg av og hvilken bistand de har behov for fremover. Undersøkelsen er sendt ut til 
bedrifter i Senja, Dyrøy, Sørreisa og Målselv, i samarbeid med kommunenes 
næringsavdeling. Vi har foreløpig fått svar fra 220 bedrifter. Presentasjon av resultatene for 
spørreundersøkelsen vil bli fremlagt i møtet. 
 
Næringshagene har fra 24.mars fått endrede rammebetingelser for å kunne bistå berørte 
bedrifter best mulig: 
Siva har i samråd med kommunal- og Næringsdepartementet besluttet at det innenfor 
næringshageprogrammet kan ytes innovasjonsstøttetjenester uten å kreve egenandel fra 
bedriftene. Det betyr at Næringshagen Midt-Troms kan gi gratis rådgivning og bistand til 
bedrifter som er og blir påvirket av koronasituasjonen. Ordningen er i tråd med 
statsstøtteregelverket. 
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Attraktive Midt-Troms 
I tillegg utarbeider prosjektledelsen i Attraktive Midt-Troms et innspillnotat til Midt-
Tromsrådet med forslag til regionalt næringssamarbeid. 
Innspillnotatet vil bli ettersendt mandag ettermiddag eller tirsdag formiddag. 
 
Etter at de to innledningene er gitt og evt spørsmål besvart, «kobles» lederne av hhv 
Næringshagen og NAV fra møtet, og Midt- Tromsrådet diskuterer saken videre. 
 
 
Behandling: 

 
17/20 Kommunal statusoppdatering og innspill for det videre 

næringsarbeidet som følge av Covid-19 

 
MTR har følgende innspill til regjering og Stortinget vedr tiltak som en anser som avgjørende for å 
få opp aktiviteten hos lokalt næringsliv som nå har stoppet opp. 

• Mindre vedlikeholdstiltak på fylkes- og kommuneveier  
o Midt- Tromsrådet ber om at det bevilges midler slik at det kan iverksettes mindre tiltak på 

fylkes- og kommuneveier som ikke vil kreve større utredninger eller reguleringsarbeid, men 
kan iverksettes/ konkurranseutsettes under forutsetning av at finansiering kommer på plass. 
Det nevnes i denne sammenheng kurvaturutbedring på vei, asfaltering, styrking av bæreevne, 
skifting av stikkrenner og utbedring av drenering langs veiene. Noe som vil bidra til at lokalt 
næringsliv kan opprettholde sin aktivitet, samtidig som samferdselsutfordringer lokalt løses. 

• Husbanken og målretting av bankes virkemidler 
o Midt- Tromsrådet ber om at det bevilges midler slik at Husbanken kan tilrettelegge for økt 

boligbygging i tiden fremover. En ser at behovet for boliger er stort i mange kommuner, 
samtidig som private bankers utlånsiver i enkelte områder av regionen kunne vært bedre. Om 
en tilrettelegger gjennom Husbanken til gode finansieringsordninger og evt. lavere 
egenkapital krav, vil dette kunne være med på å bidra til at lokalt næringsliv igjen gis 
oppdrag, samtidig som en tilrettelegger for bedret bokvalitet og mer konkurransekraftig 
boligmarked i deler av regionen. 

o En ber også om at det vurderes en ordning med statlig medfinansiering som kan bidra til at 
lokalt næringsliv, gjennom kommunale anbud gis mulighet til å foreta renovering/ 
vedlikehold av kommunale formålsbygg. 

• Påfyll til de kommunale næringsfondet 

o Midt- Tromsrådet ber om at det bevilges midler til de kommunale næringsfondene slik at 
kommunene settes i stand til å ta en aktiv rolle i arbeidet med å sikre, og bidra til at lokalt 
næringsliv gis mulighet til å overleve i en utfordrende tid. Det forventes derfor at en fra 
stortinget styrker bevilgningene til de kommunale næringsfond. 
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MTR er enig om at en fra kommunalt hold foretar seg følgende: 

• Arbeidsgruppe med næringssjefene for Midt- Tromskommunene 

o Midt- Tromsrådet anmoder rådmennene i Midt- Tromskommunene til å opprette en 
arbeidsgruppe på  næringssjefsnivå slik at disse kan bidra til å holde hverandre orientert om 
hvilke tiltak som iverksettes i kommunene, samt holder seg orientert om de ulike 
virkemiddelsordningene fra statlig hold som følge av Covid-19. 

• Møte med bankene  
o Det gjennomføres et møte med bankene for å avklare hvilke muligheter disse har for å bistå 

bedriftene som følge av pandemien. 

 

 
 
 

 
 

Tom- Rune Eliseussen      Louis S. Edvardsen 
regionrådets leder      daglig leder  
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Fra: Louis S. Edvardsen (lse@midt-troms.no)
Sendt: 03.04.2020 11:57:29
Til: Marit Alvig Espenes; Jan- Eirik Nordahl; Toralf Heimdal; Tom-Rune Eliseussen; Bengt- Magne Luneng; Sigrun
Wiggen Prestbakmo
Kopi: Hogne Eidissen; Frode Skuggedal; Håvard Gangsås; Tore Uthaug; Stig Jonny Haugen; Lars Strøm;
Postmottak Bardu kommune; Dyrøy kommune postmottak; Postmottak Målselv kommune; Postmottak Sørreisa
kommune; Post - Senja kommune; Salangen kommune postmottak

Emne: Protokoll MTR møte 2. april
Vedlegg: 02 04 protokollMTR- Teams.pdf
Hei alle sammen
 
Vedlagt følger protokoll fra møte i MTR i går.
 
 
 
 
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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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/229 

Saksbehandler: Frank Moldvik 
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Saksframlegg 

Planstrategi 2020 - 2023 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 40/20 23.04.2020 

 

Vedlegg 
1 Utfordringsdokument 2020 - 2023 
2 Planstrategi - 2020-2023 
  

 

Rådmannens innstilling: 

Forslag til planstrategi bli lagt ut offentlig ihht. Plan- og Bygningslovens § 10-1, der det 
anmodes om innspill til foreliggende forslag.  

Kort sammendrag 

Plan og bygningsloven ( Pbl § 10-1) pålegger kommunestyret å utarbeide og vedta en kommunal 
planstrategi senest innen ett år etter konstituering. 
 
Av lovteksten framgår: 
§10-1 Kommunal planstrategi 

«Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter 
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en 
drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 
arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens 
planbehov i valgperioden. 
Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og 
regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og 
allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal 
gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 
Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan, eller deler 
av denne, skal revideres eller videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta 
stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller 
om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. 
Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av 
oppstart av arbeidet med kommuneplanen.» 

 

26



Saksopplysninger 

Kommunal planstrategi (KPS) er forankret i plan- og bygningsloven. Formålet er å klargjøre 
hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket 
utvikling i kommunen. 
KPS erstatter det obligatoriske kravet til rullering av kommuneplanen som lå i tidligere plan- og 
bygningslov (Pbl 1985) 
KPS setter et sterkt fokus på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer 
omfattende enn nødvendig (Pbl § 3-1, tredje ledd om oppgaver og hensyn i planleggingen etter 
loven). 
 
KPS skal være et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver 
kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov. Et viktig siktemål er å 
styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal prioriteres. 
 
Hvorfor fokusere på planstrategi 
 For å fremme utvikling i kommunen 
 For å skape en bæredyktig utvikling 
 For å fastlegge en kurs for utviklingen og fokusere på det vesentligste 
 For å sikre politisk eierskap til strategi og kommuneplan 
 For å kvalifisere og målrette debatten med innbyggerne i den innledende fase gjennom 

tydelige politiske signaler 
 For å koordinere utviklingen i kommunen gjennom et nært samarbeid mellom forvaltning 

og sektorer 
 For å styrke dialog og samarbeid mellom kommune og regionalt nivå 
 For å gjøre det lettere å arbeide med de nasjonale hensyn og forventninger 
 For å styrke koordinering og sammenheng mellom kommuneplanlegging, budsjettering 

og målstyring 
 
Hva skal planstrategien inneholde? 
 Skal inneholde alle viktige mål og oppgaver i kommunen, herunder 
 Næringsutvikling og ressursforvaltning 
 Boligdekning og bomiljø 
 Folkehelse og sosiale tjenester 
 Vern av natur og kulturmiljø 
 Utdanning, kultur, idrett og friluftsliv, samferdsel, energiforsyning og samfunnssikkerhet 

 
Kort oppsummert 
Plikt til å utarbeide planstrategi innen ett år etter at nytt kommunestyre er satt. 
Planen bør inneholde en drøfting av dette kommunestyrets strategiske valg knyttet til 
samfunnsutvikling, herunder 
 1. Langsiktig arealbruk 
 2. Miljøutfordringer 
 3. Sektorenes virksomhet 
 4. Vurdering av kommunens planbehov 
 

Administrasjonens vurdering 

Rådmannen har tatt utgangspunkt i gjeldene planstrategi fra 2018. Denne er nå blitt forenklet og 
forkortet, noe som for øvrig er i tråd med sentrale føringer. Kommunens administrative ledelse 
innenfor de enkelte sektorer er tidligere blitt anmodet om å gi sin uttalelse innenfor sitt 
sektorområde, samt foreslå «nye» strategier der dette blir ansett nødvendig. Disse 
uttalelsene/strategiene er blitt lagt inn i vedlagte utfordringsdokument.  
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Ut fra en planfaglig vurdering, anser rådmannen det som viktig at følgende planer prioriteres:  

 Rullering av Planprogram/Samfunnsplan (vedtatt 2015) 
 Rullering av trafikksikkerhetsplan (Krav for å søke eksterne midler) 
 Helse og omsorgsplan (for å møte eldrebølgen mv.)  

 
Formannskapet er styringsgruppa for planarbeid i Dyrøy kommune. Det legges nå opp til en 
enklere behandling der formannskapet bes prioritere de planer som skal ha hovedprioritet i 
planperioden. (Pkt. 5.2.1 og 5.2.2 og 6 i vedlagte forslag til planstrategi) 
 
Videre prosess:  
På bakgrunn av formannskapets vedtak vil forslag til planstrategi bli lagt ut offentlig ihht. Plan- 
og Bygningslovens § 10-1, der det anmodes om innspill til foreliggende forslag.  
 
Etter offentlig utleggelse vil så planen bli behandlet i formannskapet og kommunestyret. 
 
Planforslaget legges med dette fram for formannskapet uten nærmere forlag til vedtak.   
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UTVIKLINGSTREKK 
 
Iht. kommunal planstrategi er dette dokumentet utarbeidet for å beskrive utviklingstrekk i 
Dyrøy kommune, samt de utfordringer kommunen står ovenfor i de kommende år.  
 

Befolkning 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Befolkningsprognosene tar utgangspunkt i SSBs hovedalternativ MMMM som legger til grunn 
middels fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. 
 
Ved inngangen til 2019 var det registrert 1129 innbyggere i Dyrøy. Ifølge SSBs hovedalternativ 
(middels fruktbarhet, levealder, innlands flytting og innvandring) anslås en befolkningsnedgang 
i Dyrøy fram mot 2040 på 11,3 %. Andelen eldre over 80 år øker drastisk mot 2040. Ifølge 
prognosene vil Dyrøy ha 1,4 yrkesaktiv alder pr. pensjonist (67+) i 2040, mot 2,2 i 2019. 
 

Næring/Bo- og arbeidsmarked 
 

Tall fra SSB viser at ca. halv-
parten av de sysselsatte i Dyrøy 
arbeider i kommunal forvalt-ning, 
videre arbeider 42 % i privat 
sektor og offentlige foretak og 7 
% i statlig forvaltning. 
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Det bor 502 sysselsatte personer i Dyrøy, og av disse er det 283 som ikke pendler ut. Dette 
betyr at hele 44 % eller 219 personer pendler ut av kommunen hvorav flest til Lenvik, Salangen, 
Tromsø og Sørreisa. 

65 personer pendler inn til kommunen, hvorav flest fra Sørreisa, Salangen og Lenvik. 
 
Bosettingsmønster internt i  kommunen 

 

Folketallsutviklingen i kommunen i perioden 2009-2019 viser at det har vært større eller mindre 
reduksjon i alle delområder unntatt Brøstad. 
Delområder: Delområde er et mellomnivå mellom kommune og grunnkrets. Landet er delt inn 
i ca. 14 000 grunnkretser som igjen er gruppert sammen til ca. 1 550 delområder. 
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Interkommunalt samarbeid 
Nedenfor følger en oversikt over registrerte interkommunale samarbeidsordninger for Dyrøy 
kommune. 
Fargebruk i tabellene angir geografisk nivå på samarbeidet ut fra antall kommuner som deltar i 
samarbeidet. Det er skilt mellom ordninger på høyere geografisk nivå hvor 10 eller flere 
kommuner samarbeider, ordninger på regionalt nivå der 4-9 kommuner samarbeider og 
ordninger på lokalt nivå der 2-3 kommuner samarbeider. 
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Fylkesmannens kommunebilde 
Fylkesmannen har utarbeidet en kommunebilde for Dyrøy, der de i tillegg har gitt sine 
kommentarer til denne kartleggingen. Dette kommunebildet gjengir fylkesmannens «bilde» og 
inntrykk av kommunen.   

Dette fremgår av etterfølgende tabeller, og gir etter rådmannens vurdering et godt grunnlag for 
å vurdere «Statusbildet» for Dyrøy kommune.  

 

 

Fylkesmannens vurdering av tjeneste- og forvaltningsområdene 
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Kommunal planlegging 
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Kommunal økonomi 
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Samfunnssikkerhet og beredskap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folkehelse 
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Omsorgstjenestene 
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Kommunehelsetjenesten 
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Sosialtjenesten 
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Barnehage 
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Grunnskole 
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Barnevern 
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Klima og miljø 
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48



19

Landbruk 
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Reindrift  
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Gjeldende strategier 
 

Utviklingstrekk 

Flytting 

Kjønn og aldersbalanse 
 

 

 

Arbeidsstyrke og forsørelsesbyrde 

 

Gjeldende strategier - utviklingstrekk

 God kvalitet i kommunale tjenester
 Tjenester rettet mot barn og unge skal prioriteres (skole, barnehage, kultur/fritid, forebyggende arbeid, 

psykisk helse)
 Tilrettelagte arealer for bedriftsetablering og boligbygging
 Godt informasjons- og omdømmearbeid
 Være bosettingskommune for flyktninger

Gjeldende strategier - flytting

 Tilgang på boliger for alle livsfaser, særlig satsing på leiligheter
 Tilrettelegging for stedsuavhengig arbeid og læring/studier
 Satsing på god infrastruktur; veg/bredbånd
 Etablering av flere private arbeidsplasser
 Delta på regionale samarbeidsarenaer som «Møt Midt-Troms»
 God kontakt med studenter og utflyttede Dyrøyværinger

Gjeldende strategier – Kjønn og aldersbalanse

 Styrke muligheten til kompetanseheving og videreutdanning her vi bor
 Være en attraktiv arbeidsgiver
 Sørge for varierte yrkesmuligheter og satsing på heltidsstillinger 
 Garantert barnehageplass
 Familievennlige boområder

Gjeldende strategier – Arbeidsstyrke og forsørgelsesbyrde 

 Forebyggende arbeid mot eldre (f.eks. Sikker Senior), bidra til god fysisk og psykisk helse
 Bygging av seniorboliger i sentrum
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Arbeidsmarked- og integrasjon og pendling 

 

 

Arbeidsledighet og utdanningsnivå 

 

Veg og infrastruktur 

 

 

 

 

 

 

Gjeldende strategier – Arbeidsmarked, integrasjon og pendling

 Beholde hurtigbåt og bedre bussrutene
 Gode veier
 Stimulere gründere
 Handle lokalt-holdning
 Styrke nærings- og utviklingskompetansen i kommunen

Gjeldende strategier – Arbeidsledighet og utdanningsnivå

 Gode overganger barnehage/grunnskole og grunnskole/vgs skole
 Kompetansekartlegging
 Styrke muligheten til kompetanseheving og videreutdanning her vi bor

Gjeldende strategier – veg og infrastruktur

 Pakkeløsning for gjennomføring av lokale vegtiltak (Midt-Tromspakken)
 Kompetansehevings- og digitaliserings-strategier
 Økt bruk av ny teknologi, blant annet i helsetjenesten
 Gjennomføring av hovedplan vann
 Rullering av trafikksikkerhetsplanen skal prioriteres i 2019.
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Barn og unge 

 

Kultur 

Helse 

 

Gjeldende strategier – Barn og unge

 Det er en uttalt strategi å øke kvaliteten i arbeidet med barn og unge og sikre barn det beste 
læringsutbytte. I dette ligger det null-toleranse for mobbing og fokus på mestring og trivsel. 

 Dyrøy kommune skal stimulere til kreativ lek og læring gjennom realfagsaktiviteter og godt utstyrte 
forskerrom inne og ute i barnehage og skole. Målet er at barn tidlig skal oppleve mestring og glede i 
forhold til matematikk og naturfag.

 Gode uteområder er viktige. Det skal utarbeides en egen plan i Dyrøy for utearealer for barn. Dette 
gjelder utearealer i barnehage, ved skolen og i sentrum. 

 Gang og sykkelveier i alle retninger ut fra sentrum/skole
 Jobbe målrettet for å bedre kvalitet og resultater i skolen
 Rekruttering av kompetansestillinger i barnehage og skole

Nye Innspill 2020
 God tilgjengelighet for barn og unge
 Fokus på fysisk, psykisk og seksuell helse
 Forebygging rus, vold og overgrep.
 Økt kompetanse
 Bedre kommunikasjonsflyt med e-meldinger mellom helsestasjonstjeneste, lege, fødestue/avd 

og spesialhelsetjeneste 

Gjeldende strategier - Kultur

 I Dyrøy skal vi satse på kultur for å skape trivsel og god folkehelse.
 Kulturlivet i Dyrøy skal være for alle.
 Den frivillige virksomheten skal gjennom lag, foreninger og menighet prioriteres, stimuleres og støttes.
 Kulturtilbudet skal speile kulturarven, styrke lokaltilhørigheten og samtidig være nyskapende og synlig.
 Øke satsingen på kunst.

Gjeldende strategier - Helse

 God helsestasjon/skolehelsetjeneste
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Ungdomsråd 

 

 

Voksne 

 

Folkehelse og frivil l ig sektor 

 

 

 

Gjeldende strategier - ungdomsråd

 Tettere samarbeid med ungdomsrådet og etablering av mer regional samhandling

Nye innspill 2020: 

 Frivillighet – viktig for å sikre barn og unge aktivitetstilbud på fritiden.  Positiv for fysisk og 
psykisk helse. Forebygger negativ atferd.

Gjeldende strategier - Voksne

Planer som må arbeides med:
NY:
 Overordnet Helse- og omsorgsplan.

I dette arbeidet skal kommunen hensynta lokale veteraner og deres familier

Rulleres:
 Rus/psykiatriplan
 Demensplan
 Kriseplan
 Kompetanseplan

Gjeldende strategier – folkehelse og frivillig sektor

 Tverrfaglig og tverretatlig fokus på folkehelse
 Systematisk samhandling av de frivillige ressurser i kommunen gjennom frivillighetssentralen
 Rullering av kulturplanen. I dette arbeid inkluderes friluftsplan, idrett og fysisk aktivitet, anleggs-

oversikt, kulturminner mv.  samt naturopplevelser
 Systematisere folkehelsearbeidet gjennom frisklivssentralen
 Stimulere frivillig aktivitet gjennom fri-villighetssentralen, folkehelse og aktivitetsstøtte. 
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Næringsliv,  f iske- og landbruk  
 

Fiske  

 

Landbruk  

 

Regional næringsplan 

 

Næringsmessig omstil l ing  

Gjeldende strategier - fiske

 Legge til rette for lokalt fiskemottak

Gjeldende strategier - landbruk

 Satse på kortreist mat
 Legge til rette for å opprettholde og øke sysselsettingen i landbruket

Et utvalg av strategier for regionen 

 Videreføre og utvikle entreprenørskaps-arbeidet i skolen.
 Styrking av ung medvirkning
 Felles omdømme og rekrutteringsarbeid 
 Utvikle studiesenteret på Finnsnes til å bli et studiesenter for hele Midt-Troms.
 Arbeide for å sikre nok lærlingeplasser
 Styrke energiforsyning, felles rullering av kystsoneplan og andre planer, utbedring av veger/infrastruktur, 

utvikling av Bardufoss Lufthavn m.m. For nærmere info. henvises til Regional næringsplan for Midt-Troms 
2018-2022.

Gjeldende strategier – Næringsmessig omstilling
Utviklingsanalysen foreslår følgende prioriterte innsatsområder for omstillingsarbeidet i Dyrøy:
 Havbruksnæring og leverandørindustri rettet mot havbruksnæring 
 Opplevelsesnæring – reiselivsutvikling basert på natur, kultur og mat 
 Eksisterende næringsliv – videre utvikling og knoppskytinger
 Sentrumsutvikling – utvikling av attraktivitet i sentrum 

 Den direkte effekten av omstillingsarbeidet vil være realiseringen av hovedmålet på 25 nye arbeidsplasser 
i en periode på 3 år. 

 Dette vil legge grunnlaget for ny vekst og optimisme, det vil føre til kompetanse-utvikling og bolyst. Dyrøy 
vil bli mer attraktivt for etablering av nye bedrifter og legge grunnlaget for netto innflytting.

 Strategisk utviklingsplan/tiltaksplan (VOX i 2019)
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Bolig  

 

 

Miljø- energi og bærekraft 
 

Samfunnsikkerhet og beredskap 
 

Lokaldemokratiets status 

 
 

Kommunen som tjenesteyter  

Bolig – gjeldende strategier
 Dyrøy kommune skal være en god bo-kommune for både heltids- og deltids-innbyggere.
 Dyrøy kommune skal spesielt legge til rette for unge nyetablerere.
 Dyrøy kommune skal ha et velfungerende boligmarked med en blanding av private og offentlige boliger 

for enhver livsfase, det vil si boliger av ulik type og størrelse.
 Dyrøy kommune skal oppfylle kravet om tilrettelegging for de grupper som har krav på kommunal 

bolig.
 Det private markedet i Dyrøy kommune skal stimuleres til å bygge, eie og leie ut boliger.

Miljø – energi og bærekraft – gjeldende strategier
 Fra ensidig energiproduksjon til distribuert generering. 
 Miljø
 Energieffektivisering
 Teknologiutvikling
 Næringsutvikling

Samfunnssikkerhet og beredskap – gjeldende strategier
 Oppgradere krise- og beredskapsplaner

Lokaldemokratiets status – gjeldende strategier
 Opprettholde ungdomsråd
 Web-TV fra kommunestyremøtene
 Folkemøter
 Åpen talestol
 Videreutvikle kommunens hjemmeside og kommunens bruk av sosiale media.
 SMS-varsling til innbyggere

Kommunen som tjenesteyter – gjeldende strategier
 Delta aktivt i interkommunalt samarbeid
 Kommuneorganisasjon tilpasset arbeids-oppgaver
 Motiverte medarbeidere
 Økonomisk handlefrihet
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2 Hvorfor utarbeide planstrategi?  
 
En planstrategi inneholder en beskrivelse av hvilke strategiske valg som skal prioriteres.  
 
Planstrategi er lovbestemt etter plan og bygningsloven § 10-1. Loven sier: 
 

 ”Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter 
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en 
drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 
arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens 
planbehov i valgperioden”. 

 
 Planstrategien er et verktøy for å prioritere planbehov i planperioden. Planstrategien bør være 
tydelig på utfordringene, men kritisk til planbehovet. Planstrategien skal ikke vedta nye mål og 
tiltak for kommunen, men peke ut hvilken retning utviklingen av kommunen skal gå i.  
 
3 Hvordan og hvorfor planlegge?  
 
Dyrøy kommune ser på det som viktig å drive planlegging for å sikre en målrettet og helhetlig 
utvikling av Dyrøy som lokalsamfunn og som kommune. Plan- og bygningsloven er en sentral 
lov i planlegging. Formålet med loven er å fremme bærekraftig utvikling til det beste for den 
enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner.  
 
Folkehelseloven gir kommunen et særlig ansvar for å fremme folkehelse gjennom lokal utvikling 
og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. 
 
I tillegg er det en rekke nasjonale og regionale planer, lover og forskrifter som legger føringer 
for den kommunale planleggingen.  
 
4 Utviklingstrekk  
 
Pr. 4. kvartal 2019 var det registrert 1089 innbyggere i Dyrøy. Ifølge SSBs hovedalternativ anslås 
en befolkningsnedgang i Dyrøy fram mot 2040 på 11,3 %. Andelen eldre over 80 år øker drastisk 
mot 2040. Ifølge prognosene vil Dyrøy ha 1,4 yrkesaktiv alder pr. pensjonist (67+) i 2040, mot 
2,2 i 2019. 
 
Tall fra SSB viser at ca. halvparten av de sysselsatte i Dyrøy arbeider i kommunal forvaltning, 
videre arbeider 42 % i privat sektor og offentlige foretak og 7 % i statlig forvaltning. 
 
Det bor 502 sysselsatte personer i Dyrøy, og av disse er det 283 som ikke pendler ut. Dette betyr 
at hele 44 % eller 219 personer pendler ut av kommunen hvorav flest til Lenvik, Salangen, 
Tromsø og Sørreisa. 65 personer pendler inn til kommunen, hvorav flest fra Sørreisa, Salangen 
og Lenvik. 
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Det er viktig å skape trivsel og gode oppvekstforhold for de unge. Barnehagesektoren er et 
strategisk område for vurdering av kommunens attraktivitet med hensyn til tilflytting av 
småbarnsforeldre. Ungdom trenger oppfølging slik at de blir stimulert og motiverte til å utdanne 
seg til kompetente yrkesutøvere. Dette vil i neste omgang gi et konkurransefortrinn for det lokale 
næringsliv med hensyn til rekruttering av arbeidstakere. 
 
Dyrøy kommune har i forbindelse denne planstrategien utarbeidet et utfordringsdokument der 
sentrale utviklingstrekk innenfor de ulike sektorene i Dyrøy er mer detaljert beskrevet. Dette 
dokumentet følger som vedlegg.    
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5 Planbehov  
 

5.1 Kommuneplanens samfunnsdel  
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommune-
styret 20.04.15 sak 14/15. Denne planen er kommunens 
overordnede styringsdokument og legger føringer for 
Dyrøy kommunes utvikling frem til 2026. Kommune-
planens handlingsplan rulleres hvert år i forbindelse med 
økonomiplanen og det årlige budsjett.  
  

5.2 Kommuneplanens arealdel  
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i kommunestyret 
13.06.19 sak 29/19 og gjelder for perioden 2019 – 2029.  
 

5.2.1 Prioriterte planer i  planstrategiperioden  
For å nå ønsket utvikling har følgende planer hoved-
prioritet:  
 1. 
 2. 
 3. 
 4.  

  

5.2.2 Følgende planer er under utarbeidelse 
og prioritert i  henhold til  ferdigstil lelse: 

 1. 
 2. 
 3. 
 4.  

  

Samfunnsplanens 
overordnede mål: 
«Dyrøy kommune skal være en 
attraktiv kommune som skal 
tilrettelegge for bosetting og 
næringsutvikling»

Værebegreper: 
 Faglig dyktig
 Imøtekommende 
 Nyskapende

Kommuneplanens arealdel: 
«Kommuneplanens arealdel skal følge opp 
visjon og mål fra kommuneplanens samfunns-
del.

Dyrøy vil jobbe for å stabilisere folketallet 
både ved å legge til rette for et mere allsidig 
næringsliv og ved å kunne tilby gode 
boligområder i sentrum og tydelige 
muligheter for ny bosetting i de ulike 
bygdelag. Planen legger opp til gode 
løsninger med nyansering i formål og 
utnyttelse for det videre utviklingsarbeidet. I 
detaljplanleggingen må det gis rom for 
fleksibilitet innenfor rammen av viktige 
samfunnshensyn. Innafor enkelte formål er 
det gitt bestemmelser direkte til arealplanen, 
blant annet spredt bolig- og fritidsbebyggelse, 
campingformål og parkeringsplasser for 
utfarts-områder. Ytterligere plankrav er 
myknet opp, og på denne måten er planen et 
verktøy for god og effektiv saksbehandling.

. 
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6 Planbehov for perioden 2016-2020 
 

1. 

2 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/121 

Saksbehandler: Håvard Johnsen 

Dato: 10.03.2020 

 

 

Saksframlegg 

Søknader om støtte til klasseturer 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 41/20 23.04.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Støtte til klasseturer avslås. 
 

Kort sammendrag 

To vedlagte søknader om støtte til klasseturer for ulike kull på Elvetun skole.  
 

Saksopplysninger 

To ulike kull har søkt om støtte til klassetur. Søknadene er vedlagt slik som mottatt. Det er ikke avsatt 
midler til slike formål i budsjettet. 
 
Det er sjekket ut med kulturavdelingen at klasser ikke faktureres leie for 17.mai arrangementet som 
gjennomføres. Dette kan betraktes som en form for støtte, uten at det er kommunen alene som står for 
denne støtten. 
 
Momenter knyttet til begrensinger i reiseaktivitet med bakgrunn i korona-viruset var ikke aktuelle på 
det tidspunktet søknaden ble levert. Dette vurderes heller ikke som et moment i saken, det er prinsippet 
om eventuell støtte til slike formål som vil være avgjørende for behandling.  
  

Administrasjonens vurdering 

Klasseturer slik de her gjennomføres er ikke en lovpålagt oppgave. Dette danner grunnlaget for 
innstillingen.  
 
Formannskapet kan velge å innvilges støtte. Dette vil skape en presedens for fremtidige klasseturer. Det 
kan da være aktuelt å være presis om støtten innvilges til en klasse, pr elev i en klasse og om det er 
kriterier knyttet til innvilgelsen av støtte.  
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Årskull 2006 ved Elvetun skole 
Ved: Emilia Agersborg 
Finnlandsveien 175 
9311 Brøstadbotn                                  17.02.2020 

 

Dyrøy kommune 
Dyrøytunet 1 
9311 Brøstadbotn 

 

 

 

                    Søknad om tilskudd til skoletur i 2020 
 
På vegne av årskull 2006 ved Elvetun skole søker jeg herved om tilskudd for gjennomføring 
av denne skoleturen. 

Det er ikke per dags dato fastsatt om turen blir å følge tidligere reiseruter, Polen & Auschwitz 
samt andre konsentrasjonsleirer og dødsleire. Men er sterkt anbefalt fra tidligere klasser som 
har besøkt de nevnte plassene.  

For å kunne gjennomføre denne turen bør klassen ha på konto 130-160 tusen. Dette vil dekke 
alle reisekostnader (fly, buss, båt og hotell) samt måltider og andre utflukter i forbindelse med 
turen. 
Siden årskull 2006 består av 12 elever vil dette bli svært krevende å kunne spare opp til.   

Gjennomføring av 17 mai arrangement i 2020 vil gi estimerte inntekter på ca 40 tusen.  
Dette vil si at det enda mangler ca 90- 120 tusen for turen. Beløpet er sammenliknet med 
tidligere turer til de overnevnte plassene med det samme antall elever og antall foresatte som 
må være med på en slik tur. 

Med dette i tanke søker årskull 2006 om støtte til denne turen på kr 15000. 

Vi håper på et positivt svar😊 

  

 

 

Med vennlig hilsen  
Emilia Agersborg 
for Årskull 2006 ved Elvetun skole. 
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Fra: Kjell Ivar Svendsen (svendsenkjellivar@gmail.com)
Sendt: 20.01.2020 17:29:55
Til: Frank Moldvik
Kopi: 

Emne: Støtte til klassetur 
Vedlegg: 

Hei
Da 9 klasse skal på klassetur med di hvite busser til høsten 2020, lurer vi på om det er noe økonomisk støtte fra kommune. Vi blir 14-15
elever og 4 til 6 foreldre som skal reise med. Håper på et positiv svar.

Med vennlig hilsen
Kjell ivar Svendsen
Tlf. 97149049
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 3/88 

Saksmappe: 2020/245 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 17.04.2020 

 

 

Saksframlegg 

Ladepunkter for elektriske biler ved offentlige bygg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 42/20 23.04.2020 
Kommunestyret  30.04.2020 

 

Vedlegg 
1 Ladepunkter på offentlige bygg 
  

 

Rådmannens innstilling: 

Dyrøy kommune ser positivt på etablering av inntil 30 ladepunkter for elektriske biler på offentlige 
bygninger i Brøstadbotn sentrum, og administrasjonen bes om å hente inn tilbud for etablering av 
ladestasjoner etter beskrevet omfang.  
 

Saksopplysninger 

Ved budsjettbehandlingen i 2019 ble det fremmet sak fra kommunestyret angående muligheten for 
etablering av ladepunkter for elektriske biler i Brøstadbotn. Tiltaket anses som viktig siden det vil gi 
mulighet for lading av biler i nærområdet.  
Alternativet som vurderes her er montering av ladepunkter på vegg på noen offentlige bygninger, sett ut 
fra dagens behov og hva som kommer i overskuelig framtid.  Med dette som bakgrunn har det blitt laget 
følgende oversikt over hvor det kan være aktuelt med slike ladepunkter: 
 

1. Nåværende carport ved sykehjemmet. Her er det ett uttak for lading i dag, og dette kan 
erstattes med 3 ladestasjoner. Brukes av hjemmetjenesten.  

2. Planlagt carport for hjemmetjenestens biler. Montering av 2 ladestasjoner. 
3. Vegg ved inngangsdør Dyrøytunet 2 (gamle NAV-inngang). Montering av 3 ladestasjoner, kan 

brukes av ansatte og besøkende.  
4. På vegg Nordavindshagen. Montering av to ladestasjoner på hver side av inngangsdøren. Brukes 

av ansatte og besøkende.  
5. På vegg aktivitetshuset. Montering av to ladestasjoner på vegg i nærheten av parkeringsplass. 

Brukes av drosjene.  
6. Utleiebygget. Montering av to ladepunkter på vegg. Brukes av besøkende. Betalingsløsning. 
7. Klubbhuset til Brøstadbotn IL. Montering av to ladepunkter på yttervegg ved parkering. Brukes 

av besøkende.  
8. Barnehagen. Montering av to ladepunkter på vegg ved parkering for ansatte.  
9. Fossmoveien 9 / kirkekontoret. Montering av to ladepunkter for kommunale biler og to punkter 

for ansatte uteseksjonen og kirkekontoret.  
10. Vegg på idrettshallen. Montering av 6 ladepunkter som kan benyttes av ansatte ved skolen og av 

besøkende.  
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Dette gir totalt 30 stasjoner fordelt på de nevnte byggene. Et grovt kostnadsoverslag for disse viser at 
hvert punkt vil utgjøre en investering på om lag kr. 20.000,- eks. mva. Total kostnad for beskrevet 
omfang vil da ligge på om lag 600.000,- eks. mva.  
Dersom noen punkter skal etableres frittstående (f.eks. ved parkeringsplass administrasjonsbygg) vil 
disse punktene få en vesentlig høyere enhetskostnad pga framlegging av infrastruktur og etablering av 
solide monteringspunkter. 
 

Administrasjonens vurdering 

Rådmannen ser positivt på etablering av ladepunkter for elektriske biler. Det vil bli et økt behov i årene 
som kommer, og bruken av løsningen som velges vil mest sannsynlig øke etter hvert som det blir 
tilgjengelig. I systemet ligger det en betalingsløsning for bruk, noe som gjør at økt bruk genererer økte 
inntekter, noe som igjen gjør at satsingen etter hvert vil kunne svare investeringen.  
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Ladepunkter for elektriske biler – offentlige bygg i Brøstadbotn 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: G03 

Saksmappe: 2020/75 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 17.04.2020 

 

 

Saksframlegg 

Fullmakt til å fatte vedtak etter Smittevernloven 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 43/20 23.04.2020 
Kommunestyret   

 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret delegerer med dette myndigheten til å fatte vedtak etter smittevernloven §4-1 
til formannskapet i Dyrøy jfr. kommuneloven §5-3, 3. avsnitt. Denne myndigheten gjelder frem 
til og med 31.12 2020.  

Saksopplysninger 

Det er kommunestyret som har myndigheten til å fatte vedtak etter § 4-1 første ledd. I 
hastesaker kan kommunelegen etter § 4-1 femte ledd utøve den myndighet kommunestyret 
har etter bestemmelsen. Kommunelegens hastekompetanse skal sikre at det kan innføres tiltak 
"uten særlig forsinkelse som skader den interessen bestemmelsen skal beskytte" 
 

Administrasjonens vurdering 

Med bakgrunn i erfaringer ved håndtering av koronakrisens tidlige fase, ser rådmann det som 
nødvendig å sikre muligheten for en rask myndighetsutøvelse etter smittevernlovens § 4-1 
første ledd. Angjeldende paragraf har bl.a. begrensninger for hvor lenge vedtak kan gjelde 
(inntil 7 dager). At slike vedtak da etter loven skal fattes av kommunestyret, vil være 
problematisk. For å sikre en raskest mulig saksbehandling dersom en situasjon skulle oppstå 
hvor tiltak i tråd med denne paragraf må iverksettes, foreslås slike vedtak delegert til 
Formannskapet. 
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