
 

Dyrøy kommune 
     Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset 
Dato: 19.05.2020 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
 
 
Vi gjennomfører dette møtet fysisk og vil ivareta gjeldende smittevernregler.  
  
Det vil være mulig å kjøpe lunsj i møtet.   
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Saksliste 

 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

 Saker til behandling   

PS 32/20 Godkjenning av møteprotokoll 30.4.20  2018/51 

PS 33/20 Referatsaker   

RS 22/20 Rådmannen orienterer   

RS 23/20 Vedtaksoppfølging pr 12.5.20  2018/253 

 Saker til behandling   

PS 34/20 Samarbeidsavtale Bardu Interkommunale legevakt  2020/160 

PS 35/20 Forslag til Avtale om interkommunal 
kommuneoverlege 

 2017/1100 

PS 36/20 KomRev Nord IKS - Ny selskapsavtale  2018/48 

PS 37/20 Budsjettregulering 1 drift 2020  2019/584 

PS 38/20 Forsering av investeringstiltak - bygg  2020/281 

PS 39/20 Dyrøy vannverk - statusoppdatering og forslag til 
tiltak 2020 

 2020/292 

PS 40/20 Retningslinjer - utleie, overdragelse og prising - 
arealer til næringsformål 

 2020/105 

PS 41/20 Dyrøy sentrumsbygg  2018/601 

PS 42/20 Dyrøy Boligstiftelse - Valg av nytt styre 2020  2020/291 

PS 43/20 Valg av forliksråd for perioden 2021-2025  2019/292 

PS 44/20 Valg av møtefullmektiger til forliksrådet for inntil 
fire år 2020-2024 

 2019/292 

PS 45/20 Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2024  2019/292 

PS 46/20 Valg av meddommerutvalg for perioden 2021-2024  2019/292 
 
 
Marit Alvig Espenes 
ordfører
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/51 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 07.05.2020 

 

 

Saksframlegg 

Godkjenning av møteprotokoll 30.4.20 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 32/20 19.05.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyrets møteprotokoll av 30.4.20 godkjennes.  
 

Saksopplysninger 

Møteprotokollen er tilgjengelig på kommunens politiske møteplan:  
https://www.dyroy.kommune.no/getfile.php/4685909.2708.pswkbkzztzljlp/KS_Protokoll_200430.pdf
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PS 33/20 Referatsaker

RS 22/20 Rådmannen orienterer



Oversikt og status over saker/vedtak som
krever oppfølging

Møte 09.03.2017

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
FO 1/17 2017/128 Interpellasjon - Framdrift i arbeidet med

scooterløyper i Dyrøy
Avventet grunneieravklaring via lokal
scooterforening. Følges opp av adm. Feb. 20:
Grunneiererklæringer på tur å sendes ut. Samlet
ca. 85 berørte grunneiere. Avklart trase.
Scooterforening etablert. Dialog med Salangen.
Uendret status

Møte 26.04.18

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
PS 19/18 2018/282 Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse med plan

for oppfølging
ROS-analysen danner grunnlag for revisjon av
beredskapsplan. Okt. 19: FM tilsyn besvart. Frist
01.06.20 for lukking. Uendret status

Møte 18.12.18

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
PS 80/18 2018/125 Politisk behandling av Hovedplan vann Dyrøy

kommune 2018_2022
Utredning av tvungen påkobling skal
gjennomføres. Uendret status.

FO 2/18 2018/1150 Interpellasjon - Har Dyrøy kommune en
fungerende boligpolitikk?

Vedtak vil være gjenstand for eget prosjekt.
Boligkartlegging gjennomført. Feb. 20:  Arbeid
med boligpolitisk plan/boligsosial plan påbegynt.
Workshop Husbanken 10.03. Uendret status

Møte 28.02.19

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
PS 6/19 2019/64 Espenesbogen Industriområde - utvidelse av

næringsareal
Interne avklaringer på tilgjengelig
dokumentasjon for området, samt planlegging
for prosjektering. Nov. 19: Rammeavtale
reguleringsarbeid er inngått. Egen
finansieringssak vil bli fremmet. Oppstartsmøte
rådgiver gjennomført. Prisavklaring vil danne
grunnlag for finansieringssak til politisk
behandling. Uendret status

Møte 11.04.19

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
PS 16/19 2019/241 Solbergfjorden Mottaksstasjon -

totalentreprise
Anbudskonkurranse utlyst - frist 24 juni. Okt. 19:
Kun en tilbyder med for høy pris.            Ny runde
- frist 15.10.19.                                  Feb. 20: Sak
satt på vent. Fiskerne ønsker ikke å gå videre på
dagens grunnlag. Uendret status

Møte 13.06.19

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
PS 30/19 2019/263 Renovering/salg av Prestebolig Uendret status
PS 31/19 2018/934 Dyrøy kommune - vertskommune for ny

kompetanseenhet Pleie og omsorg
Uendret status

Møte 10.10.19

5



Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
PS 60/19 2019/141 Fremtidig organisering av PP-tjenesten for

Dyrøy kommune
I prosess.

Møte 27.02.20

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
PS 12/20 2020/73

Avvikling av Dyrøy Energi AS og etterfølgende
reetablering flisfyring/bioanlegg

Under arbeid

Møte 30.04.20

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
PS 24/20 2019/85 Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og

velferdsgoder i Dyrøy kommune
Vedtatt. Sak avsluttes

PS 25/20 2020/112
Retningslinjer for Samfunnsutviklingsfond i
Dyrøy kommune

Vedtatt. Sak avsluttes

PS 26/20 2017/1141 Behandling av reguleringsplan Finnlandsmoen
Demas 2

Vedtatt. Sak avsluttes

PS 27/20 2020/261 Prinsippsak knyttet til
dispensasjonsbehandling etter Plan- og
bygningsloven – boligbygging

Vedtatt. Sak avsluttes

PS 28/20 2017/1183 Politirådet for Sørreisa og Dyrøy -
samarbeidsavtale

Vedtatt. Sak avsluttes

PS 29/20 2020/192 Småjobbsentral i Dyrøy I prosess
PS 30/20 2020/245  Ladepunkter for elektriske biler ved offentlige

bygg
I prosess

PS 31/20 2020/75 Fullmakt til å fatte vedtak etter
Smittevernloven

Vedtatt. Sak avsluttes
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10.10.2019 Rådmannens orientering
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: G21 

Saksmappe: 2020/160 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 28.04.2020 

 

 

Saksframlegg 

Samarbeidsavtale Bardu interkommunale Legevakt 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 34/20 19.05.2020 
Formannskapet 53/20 11.05.2020 

 

Vedlegg 
1 Samarbeidsavtale for interkommunal legevakt IKL  april 2020 
2 kostnadsfordeling 

 

Rådmannens innstilling: 

Dyrøy kommune godkjenner vertskommunesamarbeid for felles legevakt mellom kommunene 
Dyrøy, Salangen, Ibestad, Lavangen, Målselv og Bardu. 
 
Dyrøy Kommune godkjenner samarbeidsavtalen om felles legevakt mellom kommunene Dyrøy, 
Salangen, Ibestad, Lavangen, Målselv og Bardu. 

Kort sammendrag 

 I kommunestyret 27.02.20 sak 15/20 ble det fattet følgende vedtak: 
 

Dyrøy kommune inngår legevaktsamarbeid med Bardu kommune fra 1.4.20. 
 
Dyrøy kommune ble innlemmet i ordningen fra 1.4.20 i henhold til vedtaket. 
 

Saksopplysninger 

Kommunene Salangen, Ibestad, Lavangen, Målselv og Bardu har siden 2016 hatt en 
samarbeidsavtale om felles legevakt. Denne avtalen utvides nå med Dyrøy kommune, samt 
oppdaterte referanser til ny kommunelov § 20-1: Vertskommunesamarbeid: En kommune kan 
overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver og delegere myndighet til å treffe enkeltvedtak eller 
vedta forskrift til en vertskommune etter reglene i dette kapitlet, så langt annen lovgivning ikke 
er til hinder for det. 
I henhold til § 8 i gjeldende avtale, skal vesentlige endringer i avtalen, legges frem for respektive 
kommunestyrer. Ny deltaker i samarbeidet, ansees som vesentlig endring, og avtalen skal vedtas 
av deltakernes kommunestyrer. Det er to forhold som må godkjennes, at man skal delta i 
vertskommune, og den fremlagte avtalen for dette samarbeidet. I henhold til kommuneloven § 
20-4, Samarbeidsavtalen skal den inneholde: 
 
De enkelte kommunestyrene eller fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv vedta 
samarbeidsavtalen og endringer som gjelder forhold som er nevnt i tredje og fjerde ledd. 
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Samarbeidsavtalen skal inneholde bestemmelser om 
a) deltakerne i samarbeidet 
b) hvem av deltakerne som er vertskommune 
c) hvilke oppgaver og hvilken myndighet som skal legges til vertskommunen 
d) når oppgaver og myndighet skal overføres 
e) hvilke av vertskommunens vedtak deltakerne skal underrettes om 
f) hvordan det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen 
skal foregå 
g) hvordan deltakerne kan tre ut av samarbeidet 
h) hvordan samarbeidet skal oppløses 
i) annet som etter lov skal fastsettes i avtalen 

 
Utvidelsen av IKL med Dyrøy kommune skjer innenfor de rammer og budsjetter som gjelder for 
2020, og det forventes at denne utvidelsen vil gi en økonomisk gevinst for alle 
deltakerkommunene.  
 
 
 

Administrasjonens vurdering 

Avtalen definerer et styre bestående av rådmennene i deltakerkommunene, dette gir 
deltakerkommunene lik medvirkning i drift, utforming og utvikling. Kostnadene for resten av 2020 
kommer for Dyrøy sin del på kr 883 000,-.  
 Avtalen omhandler KAD-senger og Legevakt. Avtale om kreftkoordinator inngås separat. Det samme 
gjelder kommuneoverlegefunksjonen (kjøpes av Astafjordlegen). 
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Samarbeidsavtale for interkommunal legevakt 
 
Det formaliserte samarbeidet omfatter kommunene Dyrøy, Salangen, Lavangen, 
Målselv, Bardu og Ibestad med Bardu som vertskommune. 

1. Formål 
Samarbeidet mellom kommunene har som mål å drifte legevaktberedskap og 
legevaktssentral (en) for kommunene. Samarbeidet er opprettet i medhold av 
kommunelovens § 20-1, vertskommune 
Denne skal formidle kontakt med: 
- lege 
- lokalt stasjonert ambulanse/AMK 
- jordmor 
- hjemmesykepleie 

 
 

2. Styret for Interkommunal legevakt består av: 
Administrasjonssjef Salangen kommune 
Rådmann i Lavangen kommune 
Rådmann i Målselv kommune  
Rådmann i Bardu kommune  
Rådmann i Ibestad kommune 
Rådmann i Dyrøy kommune 

 
Rådmann i Bardu er styret leder 
Kommuneoverlege i Bardu kommune er medisinsk ansvarlig for IKL. (*Denne 
tjenesten er i vertskommunesamarbeid med Målselv kommune, se egen avtale) 

 
l styringsgruppemøtene har følgende møte og talerett: 
*Kommuneoverlegen i Bardu kommune 
Enhetsleder Helse, Omsorg og barnevern i Bardu kommune 
Avdelingsleder IKL 

 
- Avdelingsleder IKL er styrets sekretær 
- Det innkalles til styremøter etter på forhand vedtatt plan, eller når en av 

representantene krever det. 
- Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av representantene er til stede 

 
Styret har det overordnede ansvar for driften av IKL. Styret skal godkjenne 
budsjett, regnskap. Årsmelding er en del av Bardu kommune sin øvrige årlige 
rapportering. 
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3. Organisering 
Den interkommunale legevakten er underlagt enhet for helse, omsorg og 
barnevern i Bardu. Daglig drift er ivaretatt av avdelingsleder IKL. 

 
4. Ansvarsområde for IKL 

 
IKL skal ivareta felles legevaktsentral med felles nasjonalt legevaktnummer. 
Legevaktsamarbeidet ivaretar kommunenes ansvar ifm KAD-senger. 

Til grunn for samarbeidet ligger tjenesteytingsavtale nr 1, 4 og 11 mellom 
kommunene i samarbeidet og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) 

l tillegg kommer lokal fellesavtale mellom legene og Bardu kommune. 
 
 

5. Budsjett 
Budsjettet skal dekke kostnader til personell, vikarer, opplæring, medisiner, 
forbruksmateriell og andre driftskostnader knyttet til drift av interkommunal 
legevaktberedskap og legevaktsentral. 
Budsjettforslag utarbeides av vertskommunen og fremlegges styret for 
godkjenning innen medio september måned. 

 
6. Økonomi 

Bardu kommune sender sluttkrav for foregående år og akontobeløp første halvår 
innen 1. Juni. Akontobeløp for 2. halvårsendes ut innen 1. desember. 

 
Fordelingen av utgiftene blant kommunene er beregnet etter følgende 
fordelingsnøkkel: 
a. Kr 100.000,- fordeles først flatt på hver deltakerkommune. 
b. Befolkningstallet i kommunen (ssb pr 01.07) året før budsjettåret legges til 

grunn for det resterende. Eventuelle prisøkninger fordeles etter samme 
fordelingsnøkkel. Refusjoner/tilskudd som deltakerkommunene får, skal gå til 
finansiering av samarbeidet. 

 
Merforbruk eller mindreforbruk på driften skal fremlegges styret. Styret 
beslutter om mindreforbruk skal settes av på fond eller tilbakebetales 
deltakerkommunene. Styret beslutter hvordan merforbruk skal belastes. 

 
Styret har ikke myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne 
økonomiske forpliktelser. 

 
7. Utmelding og oppløsning 

Den enkelte kommune kan med 1 års skriftlig varsel, si opp sitt deltakerforhold og 
kreve seg løst fra det, ref Kommuneloven § 20-8. 
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"Den enkelte kommune og fylkeskommune kan i alle fall med elt års 
skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i det interkommunale samarbeid og 
kreve seg ut/øst av det. Utløsningssummen fastsettes til ande/ens nettoverdi 
ved oppsigelsesfristens utløp, men ikke mer enn verdien av de midler 
vedkommende kommune eller fylkeskommune har skutt inn". 

 
Uenighet om forståelse av vedtektene/samarbeidsavtalen avgjøres av en nemd 
bestående av en person fra hver av partene samt en person oppnevnt av 
fylkesmannen. 

 
8. Vedtektsendring 

Alle vedtak som gjelder interkommunal legevakt fremlegges styret. Vesentlige 
endringer framlegges de respektive kommunestyrer. 
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Oversikt kostnadsfordeling Bardu Interkommunale legevakt 2020 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: G21 

Saksmappe: 2017/1100 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 04.05.2020 

 

 

Saksframlegg 

Forslag til avtale om interkommunal kommuneoverlege 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 35/20 19.05.2020 
Formannskapet 52/20 11.05.2020 
   

 

Vedlegg 
1 Avtale Interkommunal overlege Dyrøy 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til avtale mellom Astafjordlegen og Dyrøy 
kommune om interkommunal kommuneoverlege. 

Kort sammendrag 

Etter at Lenvik kommunes oppsigelse av avtale med Dyrøy kommune om interkommunale 
legetjenester trådte i kraft 01.01.20, fortsatte samarbeidet i en tremånederskontrakt mens 
alternativer ble avklart.  
Kommunestyret vedtok i sak 16/20 at Dyrøy kommune inngår legevaktsamarbeid med Bardu kommune 
fra 01.04.20. Avtalen med Bardu kommune innebar ikke et samarbeid om kommuneoverlege. I den 
videre dialogen om tjenesten, fant administrasjonen det mest formålstjenlig å søke samarbeid mot 
Astafjordlegen for å få dekket denne funksjonen. 

Saksopplysninger 

Grunnlaget for å ha en kommuneoverlegefunksjon er hjemlet i Helse og omsorgstjenestelovens §5-5, 
Psykisk helsevernloven, Smittevernloven og Folkehelseloven. 
I Bardu kommunes tilbud var kostnader for overlegefunksjonen fra Målselv tatt inn. Det viste seg at en 
slik kontrakt ville være uavhengig av legevaktsamarbeidet. Gjennom dialog med Målselv, Bardu og 
Salangen (Astafjordlegen) kom man til den konklusjonen at tjenesten for Dyrøy sin del kunne kjøpes fra 
Astafjordlegen. 
Avtalen med Astafjordlegen gir en økonomisk forpliktelse for Dyrøy kommune som er på størrelse med 
anslaget for et samarbeid med Målselv. Den årlige kostnaden blir på kroner 310 000,- Virkning for 2020 
blir kr 232 500,- (9 mnd). 
Samarbeidet er igangsatt, ved inngåelse av avtale vil det formaliseres. 

Administrasjonens vurdering 

Overlegefunksjonen må være dekket, spesielt under Covid-19 pandemien. Det synes også 
hensiktsmessig å etablere et samarbeid mot Astafjordlegen, med bakgrunn i de signaler som kom fra 
kommunestyret under vurdering av legesamarbeidet. 
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Overlegesamarbeidet med Astafjordlegen vil kunne stå alene, eller bli en del av et mer omfattende 
samarbeid på sikt. Utfordringene som dominerer bildet nå er imidlertid at legene i legesamarbeidet med 
Sørreisa må forholde seg til to forskjellige kommuneoverleger og to forskjellige legevakter.
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Samarbeidsavtale interkommunal overlege  1 av 3 sider 

 

  

 

Samarbeidsavtale om interkommunal overlege  
Mellom kommunene i Astafjordlegen og Dyrøy kommune er det inngått avtale om kjøp 
av følgende tjeneste: Interkommunal overlege. 
 

1 Allmenne bestemmelser 
 

1.1 Omfang 
Avtalen gjelder samarbeid om kommuneoverlege (heretter kalt interkommunal overlege). 
Avtalen inngås mellom Dyrøy kommune og Salangen kommune. Salangen kommune 
representerer Astafjordlegen. Astafjordlegen er et interkommunalt samarbeid mellom 
Ibestad, Lavangen og Salangen kommune, med Salangen kommune som vertskommune 
jf. kommunelovens § 20. 

Denne avtalen regulerer Dyrøy sitt kjøp av interkommunal overlege funksjon fra 
Astafjordlegen, og ikke full intreden i Astafjordlege-sammarbeidet.  

1.2 Formål 
Formålet er å ivareta lovpålagte krav som kommuneoverlege for Dyrøy innenfor de 
rammer avtalen setter. 

2 Tjenestens oppgaver 
Salangen kommune skal tilse at tjenesten til enhver tid følge de lover, regler og 
vedtekter som gjelder: 

Interkommunal overleges oppgaver er planarbeid og saksbehandling innen beredskap, 
folkehelse, miljørettet helsevern, smittevern, psykisk helsevern og allment planarbeid.  
 
Dette kan i samarbeid med øvrig kommunal virksomhet omfatte: 

• oversikt over sykdom, helse og samfunnsfaktorer som påvirker befolkningens helsetilstand  
• tilrå og evaluere helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak   
• bidra til planlegging og organisering av helsetjenester   
• anbefale prioriteringer og fordeling av helseressurser   
• utøve medisinsk faglig tilsyn med helsetjenesten og dens internkontroll  
• helsemessig og sosial beredskap, som risiko- og sårbarhetsanalyser  

Dette følger av Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-5, Psykisk helsevernloven, 
Smittevernloven og Folkehelseloven   
 
Ihht. rammeavtalen ASA 4310 har interkommunal overlege eller dennes stedfortreder 
møteplikt i det lokale samarbeidsutvalget. 

2.1 Kontorsted 
Interkommunal overlege har fast kontorsted i Salangen, assisterende interkommunal 
overlege har fast kontorsted i Lavangen. 
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  Samarbeidsavtale interkommunal overlege   2 av 3 sider 

3 Administrasjon 

3.1 Arbeidsgiverforhold 
Salangen kommune er arbeidsgiver for interkommunal overlege. Som arbeidsgiver skal 
Salangen kommune ivareta interkommunal overleges rettigheter og plikter i henhold til 
lov- og avtaleverk.  

3.2 Organisering av tjenesten 
Tjenesten er organisert i Salangen kommune under enhet: Astafjordlegen. Overordnet 
styring gjøres i styringsgruppemøte for Astafjordlegen med rådmann/tilsvarende. Daglig 
koordinering mellom kommunene utøves gjennom leder for enhet Astafjordlegen i 
Salangen kommune og Dyrøy kommune ved leder for enhet helse- og 
omsorgstjenestene. 

3.3 Internt tilsyn og kontroll 
Bestemmelsene i kommuneloven, arkivloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven 
gjelder. 

3.4 Klagesaksbehandling 
Klagesaksbehandling skjer i.ht. bestemmelsene i forvaltningsloven og kommuneloven.  

3.5 Samarbeid 
Det etableres møteplass for berørte parter. Dette avtales nærmere mellom Dyrøy 
kommune og interkommual overlege.  

4 Økonomi 

4.1 Budsjett 
Salangen kommune utarbeider årlige driftsbudsjett for tjenesten. Ønske om endring for 
neste års budsjett tas opp med Salangen kommune i innen 1. august foregående år.  
 
Budsjett og økonomiplan er gyldig når kommunene har vedtatt det.  

4.2 Regnskap 
Salangen kommune fører regnskap for samarbeidet. Regnskapet oversendes Dyrøy 
kommune hvert år. 

4.3 Utgifter 
Dyrøy kommune kjøper interkommunal overlegefunksjon tilsvarende 20% stilling. 
Kostanden beregnes som 20% av snitt årslønn for Interkommunal overlege og 
assisterende interkommunal overlege inklusive pensjon, arbeidsgiveravgift og sosiale 
kostander. Dette dekker lønn inkludert sosiale kostnader. Kurs/ opphold, kjøregodtgjøre 
kommer i tillegg.  
 
Kostnader utover dette må godkjennes av Dyrøy kommune. 
 
Ved avtaletidspunkt 1. april 2020 utgjør snittlønn 1.250.000,- eksklusive øvrige 
omkostninger. Det regnes 9 mnd tjenesteproduksjon for 2020. Årlig kostnad er beregnet 
til 310.000,- inklusive pensjon, arbeidsgiveravgift og sosiale omkostninger.  
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  Samarbeidsavtale interkommunal overlege   3 av 3 sider 

5 Informasjon, rapportering og evaluering 

5.1 Rapportering 
Dyrøy kommune har ansvar for innrapportering av statistikk, brukerdata og andre 
opplysninger knyttet til tjenesten. Nødvendige avklaringer gjøres med interkommunal 
overlege, der det er nødvendig. 

5.2 Informasjon 
Dyrøy kommune har, tjenesten kjent overfor brukerne i kommunene og andre relevante 
instanser. 

5.3 Evaluering og samarbeid 
Salangen kommune legger til rett for at det to ganger årlig avholdes et samarbeidsmøte 
med Dyrøy kommune. I møtene tas det blant annet stilling til behov for evaluering og 
omfang av dette. Ved behov avtaler partene hyppigere møter. 

6 Endringer og oppløsning av samarbeidet 

6.1 Uttreden av samarbeidet 
Kommunene kan med ett års skriftlig varsel si opp avtalen. Oppsigelse må fremmes før 
utgang av inneværende år. Oppsigelsestiden løper ut påfølgende år. 

6.2 Endring av avtalen 
Denne avtalen kan endres dersom krav om dette fremsettes av en av partene i 
samarbeidet.  

6.3 Ikrafttredelse 
Avtalen trer i kraft 01.04.20.  
 
 
 
 
Salangen kommune                                                            Dyrøy kommune 
 
Lars Ø Strøm        Tore Uthaug 
administrssjonssjef       rådmann 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 217 

Saksmappe: 2018/48 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 12.05.2020 

 

 

Saksframlegg 

KomRev Nord IKS - Ny selskapsavtale 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 36/20 19.05.2020 

 

Vedlegg 
1 Saksfremlegg - ny selskapsavtale KomRev NORD IKS 
2 Ny selskapsavtale 1.7.2020 

 

Rådmannens innstilling: 

Ny selskapsavtale for KomRev Nord IKS godkjennes. 

Saksopplysninger 

KomRev NORD IKS varsler iht. vedlagte dokument at nye kommuner og fylkeskommuner ønsker å 
komme inn som eiere av selskapet. Det gjelder følgende kommuner og fylkeskommuner: 

 Flakstad kommune 
 Moskenes kommune 
 Narvik kommune 
 Nordland fylkeskommune 
 Røst kommune 
 Senja kommune 
 Tana kommune 
 Tjeldsund kommune 
 Troms og Finnmark fylkeskommune 
 Værøy kommune 
 Vestvågøy kommune 
 Vågan kommune 

 
Lov om interkommunale selskaper § 4 krever at kommunestyret skal vedta selskapsavtalen. 
Endringer av deltakere medfører etter samme bestemmelse behov for ny selskapsavtale. 
 

Administrasjonens vurdering 

Slik rådmannen vurderer saka så vil en slik endring av vedtektene ikke ha betydning for Dyrøy kommune.  
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KomRev NORD 
Interkommunalt selskap 

  
 

Besøks- og postadresse: Avdelingskontor:  Telefon: Organisasjonsnummer: 

Sjøgt. 3 

9405 HARSTAD 

post@komrevnord.no 

Bodø, Finnsnes, Leknes, Narvik, Sjøvegan, Sortland, 

Svolvær og Tromsø 

www.komrevnord.no 

77 04 14 00 

 

986 574 689 

 

 

 

Til ordfører 

 

 
Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato: 

   162-20/LAH Lars-Andre Hanssen  

lah@komrevnord.no   
41 69 52 80 06.05.2020 

 

KOMREV NORD IKS - NY SELSKAPSAVTALE 
 

KomRev NORD IKS sin strategi er å bygge et solid selskap gjennom å få flere eiere. Dette vil 

styrke kompetansen i selskapet og øke kvaliteten på tjenestene til våre eiere. 

Det er derfor hyggelig å meddele at flere kommunestyrer og fylkesting har vedtatt at de ønsker å 

bli eier av KomRev NORD IKS. Dette gjelder både nye kommuner/fylker og kommuner/fylker 

som har vært gjenstand for kommunesammenslåing.  

  

• Flakstad kommune 

• Moskenes kommune 

• Narvik kommune 

• Nordland fylkeskommune 

• Røst kommune 

• Senja kommune 

• Tana kommune 

• Tjeldsund kommune 

• Troms og Finnmark fylkeskommune 

• Værøy kommune 

• Vestvågøy kommune 

• Vågan kommune 

 

 

Lov om interkommunale selskaper § 4 krever at kommunestyret skal vedta selskapsavtalen. 

Endringer av deltakere medfører etter samme bestemmelse behov for ny selskapsavtale. Med 

bakgrunn i dette ber vi om at oppdatert selskapsavtale legges fram til behandling i 

kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Ny selskapsavtale for KomRev Nord IKS godkjennes. 

 

 

 

Med hilsen 

 
Lars-Andrè Hanssen 

Administrerende direktør 

 

 

Vedlegg: Ny selskapsavtale KomRev NORD IKS 

Kopi: Postmottak  
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SELSKAPSAVTALE 

for KomRev NORD IKS 
 

§ 1 Selskapet 
KomRev NORD IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29. 

januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen er opprettet med hjemmel i lovens § 

4. 

 

Selskapet har følgende deltakere pr 1.7.2020: 

 
Nordland fylkeskommune 

Troms og Finnmark fylkeskommune 

Balsfjord kommune 

Bardu kommune 

Berlevåg kommune 

Bø kommune 

Dyrøy kommune 

Evenes kommune 

Flakstad kommune 

Gamvik kommune 

Gratangen kommune 

Harstad kommune 

Hemnes kommune 

Ibestad kommune 

Karlsøy kommune 

Kvæfjord kommune 

Kvænangen kommune 

Kåfjord kommune 

Lavangen kommune 

Lebesby kommune 

Lyngen kommune 

Lødingen kommune 

Moskenes kommune 

Målselv kommune 

Narvik kommune 

Nordreisa kommune 

Røst kommune 

Salangen kommune 

Senja kommune 

Skjervøy kommune 

Sortland kommune 

Storfjord kommune 

Sørreisa kommune 

Tana kommune 

Tjeldsund kommune 

Tromsø kommune 

Vardø kommune 

Vestvågøy kommune 

Værøy kommune 

Vågan kommune 
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KomRev NORD IKS – selskapsavtale 

Side 2 av 7 
 

 

 

§ 2 Rettslig status 
KomRev NORD IKS er et eget rettssubjekt.  

 

 

§ 3 Hovedkontor 
KomRev NORD IKS har sitt hovedkontor/forretningsadresse i Harstad kommune. 

 

 

§ 4 Formål og ansvarsområde 
KomRev NORD IKS har som oppgave å utføre revisjon i (fylkes-)kommuner i henhold til lov om 

kommuner og fylkeskommuner av 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven), og skal sikre de deltakende eiere revisjon i egen regi. 

 

KomRev NORD IKS skal tilby deltakerne tjenester i samsvar med forskrift av 17. juni 2019 nr. 904 

om kontrollutvalg og revisjon. Arbeidsområdet er nærmere definert i samme forskrift. Selskapet kan 

også utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne. 

 

Selskapet kan tilby revisjonstjenester til andre der selskapet er valgbar som revisor, samt utføre 

revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskaper, kommuner mv.    

 

Selskapet skal være på vakt for fellesskapets verdier, og skal gjennom dialog og samhandling med 

folkevalgte og administrativt nivå i eierkommunene, og revisjon- og kontrollaktivitet, bidra til å styrke 

tilliten til kommunal forvaltning. 

 

Selskapet skal levere sine tjenester til selvkost, og har ikke erverv til formål. 

 

Avtale om revisjon inngås mellom oppdragsgiverne og selskapet ved daglig leder. 

 

 

§ 5 Innskuddsplikt og eierandel 
Deltakernes eierandel og ansvarsdel samsvarer med deltakernes innskudd på kroner 6 544 709,- 

seksmillioner sekshundre og firetusen syvhundre og ni 00/100,- til selskapets frie egenkapital. 

 

 

Nordland fylkeskommune eier 15,28 % av selskapet 

Troms og Finnmark fylkeskommune eier 15,28 % av selskapet 

Balsfjord kommune eier 1,71   % av selskapet 

Bardu kommune eier 1,07   % av selskapet 

Berlevåg kommune eier 0,53   % av selskapet 

Bø kommune eier 0,96   % av selskapet 

Dyrøy kommune eier 0,53   % av selskapet 

Evenes kommune eier 0,69   % av selskapet 

Flakstad kommune eier 0,61   % av selskapet 

Gamvik kommune eier 0,53   % av selskapet 

Gratangen kommune eier 0,53   % av selskapet 

Harstad kommune eier 6,98   % av selskapet 

Hemnes kommune eier 1,30   % av selskapet 

Ibestad kommune eier 0,61   % av selskapet 

Karlsøy kommune eier 0,75   % av selskapet 

Kvæfjord kommune eier 0,95   % av selskapet 

Kvænangen kommune eier 0,44   % av selskapet 

Kåfjord kommune eier 0,71   % av selskapet 

Lavangen kommune eier 0,46   % av selskapet 
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Endringer i eierandeler kan skje ved inn- og uttreden av deltakere i selskapet. 

 

 

 

§ 6 Organisering av selskapet 
Organer til løsning av felles oppgaver har tre nivå:  

• Representantskapet  

• Styret  

• Daglig leder 

 

 

 

§ 7 Representantskapet 
Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner og fylkeskommuner 

velger hver sin(e) representant(er) med personlig vararepresentant. 

 

Deltakere med mer enn 10 % eierandel får to representanter hver og alle andre deltakere en 

representant hver i representantskapet. 

 

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede, og disse 

representerer minst to tredeler av stemmene. Vedtak gjøres med alminnelig flertall av de avgitte 

stemmer. 

 

Representantskapet velger selv leder og nestleder. 

 
 

 

 

 

 

Lebesby kommune eier 0,53   % av selskapet 

Lyngen kommune eier 0,96   % av selskapet 

Lødingen kommune eier 0,69   % av selskapet 

Moskenes kommune eier 0,53   % av selskapet 

Målselv kommune eier 2,07   % av selskapet 

Narvik kommune eier 4,81   % av selskapet 

Nordreisa kommune eier 1,43   % av selskapet 

Røst kommune eier 0,31   % av selskapet 

Salangen kommune eier 0,92   % av selskapet 

Senja kommune eier 4,52   % av selskapet 

Skjervøy kommune eier 0,91   % av selskapet 

Sortland kommune eier 2,84   % av selskapet 

Storfjord kommune eier 0,56   % av selskapet 

Sørreisa kommune eier 1,00   % av selskapet 

Tana kommune eier 0,99   % av selskapet 

Tjeldsund kommune eier 1,68   % av selskapet 

Tromsø kommune eier 18,30 % av selskapet 

Vardø kommune eier 0,92   % av selskapet 

Vestvågøy kommune eier 3,06   % av selskapet 

Værøy kommune eier 0,38   % av selskapet 

Vågan kommune eier 2,67   % av selskapet 
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§ 8 Representantskapets møter  
Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til ordinært 

representantskapsmøte skal skje skriftlig, innen utgangen av mars måned og minst fire uker før møtet. 

Tilsvarende frist gjelder for varsling av deltakerne i selskapet. Innkallingen skal inneholde en 

saksliste. 

 

Konstituerende representantskapsmøte behandler bl.a.: 

• Valg av leder i representantskapet 

• Valg av nestleder i representantskapet 

• Valg av valgkomite 

• Valg av revisor 

 

I tillegg behandles saker som på ordinært representantskapsmøte. 

 

Ordinært representantskapsmøte skal behandle: 

1. Årsmelding og regnskap 

2. Valg til styret (se § 9 – Styret) 

3. Godtgjørelse til tillitsvalgte 

4. Overordnede mål og retningslinjer for driften 

5. Budsjettforutsetninger og rammer 

6. Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne 

7. Andre saker som er forberedt ved innkallingen 

 

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av møtelederen 

og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse. 

 

Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal innkalles med to 

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

representantskapets leder finner behov for dette. 

 

Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig 

leder har møte og talerett.  

 

Representantskapets leder, nestleder og en representant valgt av representantskapet er valgkomité til 

styret.   

 

 

§ 9 Styret 
Styret i selskapet består av syv medlemmer med varamedlemmer. Seks styremedlemmer og tre 

varamedlemmer i rekkefølge velges av representantskapet. Funksjonstiden for styreleder, nestleder og 

styremedlemmer er to år. Halvparten av styremedlemmene velges hvert år. Varamedlemmer velges 

hvert år. 

 

Ett styremedlem og en observatør med varamedlemmer velges av og blant de ansatte, jf. lov om 

interkommunale selskaper § 10 åttende ledd. 

 

Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret. 

 

Representantskapet velger styreleder og nestleder. 

 

Forvaltningen av revisjonsselskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende 

organisering av virksomheten. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets 

formål, selskapsavtalen, årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og 

skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. 
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Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. 

 

Styret skal sørge for at saker som skal behandles i representantskapsmøtene er tilstrekkelig forberedt. 

 

Styret har generelt instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder. Styret har imidlertid 

ikke instruksjonsmyndighet på selskapets revisjonsfaglige prioriteringer og beslutninger fattet av 

daglig leder eller andre ansatte i revisjonsselskapet. 

 

§ 10 Styrets møter  
Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret 

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

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

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

Protokollen underskrives av styrets medlemmer.    

 

 

§ 11 Daglig leder 
Selskapet ledes av daglig leder som ansettes av styret. 

 

Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i 

overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og 

representantskapet.  

 

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets 

møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal møte.  

 

 

§ 12 Organisering av tilsynsfunksjoner  
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og 

om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte 

som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme. Styret skal sørge for at 

representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige 

disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne.   

 

 

§ 13 Personvern og offentlighetsloven  
De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for offentlighet og ivaretakelse av 

personvern skal gjelde for selskapet. 

 

 

§ 14 Økonomiforvaltning  
Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper, jf. selskapsavtalen § 20.   

Virksomheten skal følge et vedtatt økonomireglement.  

 

Representantskapet skal hvert år behandle styrets forslag til økonomiplan for de neste fire årene og 

årsbudsjett. 

 

Styret forbereder representantskapets behandling av budsjettforutsetninger og budsjettrammer. 

Dersom styrets forslag går ut over tidligere forutsetninger, skal representantskapet og deltakerne 

gjøres oppmerksom på dette. Det samme gjelder om styret må fremme forslag til endringer i vedtatte 

budsjettrammer for selskapet. 
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Budsjettet skal følge forskrift 17. desember 1999 nr. 1568 om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning 

for interkommunale selskaper. 

 

 

§ 15 Låneopptak og garantistillelse  
Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak - begrenset til kr 7 000 000. 

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

forpliktelser. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger.  

 

 

§ 16 Arbeidsgiveransvar  
Styret har det overordnede arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i 

virksomheten. Daglig leder ivaretar det løpende arbeidsgiveransvaret og rapporterer vesentlige forhold 

til styret.  

 

Selskapet skal være medlem av KS Bedrift, og skal følge de hovedavtaler og hovedtariffavtaler som 

gjelder for konkurranseutsatte virksomheter i kommunalsektor. 

 

Selskapet skal ha offentlig tjenestepensjonsordning for sine ansatte.  

 

 

§ 17 Personalreglement  
Styret vedtar personalpolitiske retningslinjer for virksomhetens ansatte.   

 

 

§ 18 Lokale lønnsforhandlinger  
Daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger etter at styret på forhånd har 

fastsatt rammen.  

 

Styret fastsetter daglig leders lønn. 

 

 

§ 19 Møtegodtgjørelse  
Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret og representantskapet utbetales i henhold til de til 

enhver tid gjeldende satser og reglement for virksomheten.   

 

 

§ 20 Regnskap og revisjon  
Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet.   

 

Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper, og fastsettes av representantskapet. 

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

 

 

§ 21 Endring av selskapsavtalen  
Selskapsavtalen kan endres. Ved avstemning gjelder reglene i § 4 i lov om interkommunale selskaper. 

 

 

§ 22 Uttreden og oppløsning  
Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse. Oppsigelse må varsles av deltakeren minimum 

ett år før uttredelse. Ved uttreden fra selskapet skal deltakeren tilbakebetales sin andel av 

egenkapitalen på uttredelsestidspunktet – jf. selskapsavtalens § 5. 
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Ved uttreden av selskapet, må eierkommunene som velger å ikke være medeier i selskapet, gjøre opp 

sin andel av fremtidige pensjonsforpliktelser på uttredelsestidspunktet, jf. lov om interkommunale 

selskaper § 30. Aktuar tilknyttet selskapets pensjonsselskap forestår beregningene.  

 

Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om 

oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere og av departementet, jf. lov om interkommunale 

selskaper §§ 30 og 32. 

 

Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.  

 

 

§ 23 Voldgift  
Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i forbindelse med 

det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer 

som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift.   

 

 

§ 24 Øvrige bestemmelser  
For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.   
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 150 

Saksmappe: 2019/584 

Saksbehandler: Håvard Johnsen 

Dato: 30.04.2020 

 

 

Saksframlegg 

Budsjettregulering 1 drift 2020 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 49/20 11.05.2020 
Kommunestyret 37/20 19.05.2020 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Budsjettregulering 1 drift 2020 vedtas som framlagt 
 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Budsjettregulering 1 drift 2020 vedtas som framlagt 
 

Behandling i Formannskapet – 11.05.2020:  

 
 
Kommunalsjef oppvekst- og kompetanse Håvard Johansen orienterer.  
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 11.05.2020  

Budsjettregulering 1 drift 2020 vedtas som framlagt 
 
 

Kort sammendrag 

Det legges fram budsjettregulering drift i etterkant av endring av legevakt. Ytterligere 
budsjettreguleringer vil komme i etterkant av tertialrapport.   
 

Saksopplysninger 

Det legges fram regulering som konsekvens av endring i avtale knyttet til legevakt.  
 
Vedlegg viser tiltak og regulering. I budsjettet for 2020 er kostnadene fordelt på to ulike ansvar og fire 
ulike tiltakslinjer. Det foreslås i denne sammenheng en ompostering til samme ansvar for disse utgiftene. 
Dette innebærer en minimal økning knyttet til ansvar 321 og en markant reduksjon i ansvar 331.  
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Første kvartal var avsetningen i budsjett til legevaktsamarbeid med Senja og Sørreisa kommuner beregnet 
til 713.475,- kroner. Driften av legetjenesten første kvartal hadde en kostnad på 740.891,- kroner.  En 
tilbakeføring av merinntekter for 2019 på 27.416,- er inkludert. Regnskapsmessig merforbruk er 581,- kr 
sammenlignet med vedtatt budsjett.  
 
Stipuleringen av kostnader ut 2020 baserer seg på faktisk forbruk, samt tilbud fra Bardu og Salangen 
(overlege) og gjelder for ¾ år.  
 
 
Administrasjonens vurdering  
Kommunestyret vedtok endring av legevakt i kommunestyret 27.02.20. Dette er iverksatt og det er derfor 
grunnlag for å gjøre en budsjettregulering. Netto besparelser sammenlignet med budsjett vil være 
1.023.538,- kr for 2020.  
 
I budsjettet for 2020 er det vedtatt bruk av havbruksfond på 1.296.630,-. Besparelsen kan redusere bruken 
av forventet havbruksfond og bidra til økonomisk buffer.
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Driftsbudsjett 2020
Budsjettregulering 1/2020 - Mai 2020

Oversikt over tiltak

Ansvar Tiltak
Opprinnelig 
budsjett 2020

Regnskap pr 
30.04.20 Prognose 2020 Endringer

321 Flytting av legevakt (inkl funksjoner) 1 487 000,00kr           402 288,00kr               1 286 093,00kr               -200 907,00kr        
321 Kommuneoverlege * -kr                             232 500,00kr                   232 500,00kr          
331 Koordinator, KAD ++ 1 366 899,00kr           311 768,00kr               311 768,00kr                   -1 055 131,00kr     

* I budsjettet en del av totaltpotten på ansvar 331 og ikke spesifiert som tiltak -kr 1 023 538,00

Forslag reguleringer som følger av tiltak

Ansvar Navn på ansvaret
Opprinnelig 
budsjett 2020

Regnskap pr 
30.04.20 Prognose 2020

Forslag budsjett-
regulering Regulert budsjett

321 legekontor 5 134 509,00kr           519 185,00kr               5 166 102,00kr               31 593,00kr                5 166 102,00kr         
331 Samhandlingsreformen 1 916 899,00kr           311 768,00kr               861 768,00kr                   -1 055 131,00kr         861 768,00kr            

Økning avsetning til fond 1 023 538,00kr          
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 610 

Saksmappe: 2020/281 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 05.05.2020 

 

 

Saksframlegg 

Forsering av investeringstiltak - bygg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 50/20 11.05.2020 
Kommunestyret 38/20 19.05.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Legging av nytt taktekke utleieboliger Dyrøytunet 11-14 og skifte av ytterdører i 
Nordavindshagen framskyndes fra 2021 til 2020. Tiltakenes økonomiske ramme økes fra samlet 
kr 600.000,- til kr. 750.000,- og finansieres ved økning av lånerammene.  

 
 

Rådmannens innstilling: 

1. Legging av nytt taktekke utleieboliger Dyrøytunet 11-14 og skifte av ytterdører i 
Nordavindshagen framskyndes fra 2021 til 2020. Tiltakenes økonomiske ramme økes fra samlet 
kr 600.000,- til kr. 750.000,- og finansieres ved økning av lånerammene.  

 
Behandling i Formannskapet – 11.05.2020:  

 
 
Enhetsleder teknisk Kjell-Rune Marthinsen orienterer.  
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 11.05.2020  

1.Legging av nytt taktekke utleieboliger Dyrøytunet 11-14 og skifte av ytterdører i Nordavindshagen 
framskyndes fra 2021 til 2020. Tiltakenes økonomiske ramme økes fra samlet kr 600.000,- til kr. 
750.000,- og finansieres ved økning av lånerammene. 
 
 

Saksopplysninger 

Koronasituasjonen gjør at det er nødvendig å forsere investeringstiltak slik at koronaeffekten reduseres. 
Ei mulighet er å iverksette planlagte tiltak tidligere enn det som ligger i vedtatte budsjett og 
økonomiplan. 
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Legging av nytt taktekke på utleieboliger ved Dyrøytunet 11-14 er ett av prosjektene som er planlagt 
utført i 2021. Det samme er skifting av ytterdører i Nordavindshagen.  
 
Taktekke på utleieboligene er budsjettert med kr 450.000,- mens ytterdørene i Nordavindshagen har en 
budsjettert ramme på kr. 150.000,-. Begge disse tiltakene kan med fordel fremskyndes til 2020. 
 
Ytterdørene i Nordavindshagen er slitte og tildels skadet, og behovet for skifting av dørene er konstatert 
ved gjennomgang av bygget. Det er hentet inn tilbud på levering av nye dører, og dette er grunnlaget for 
posten i økonomiplanen 2021 på kr. 150.000,-.  
 
 
 
For utleieboligene (Dyrøytunet 11-14) er det i 
økonomiplan for 2021 lagt inn 450.000,- til legging 
av nytt taktekke. Dette baserer seg på gjenbruk av 
taktekke som ble tatt vare på ved riving av sørfløya 
på sykehjemmet og komplettering med nytt 
tilsvarende tekke.  
En gjennomgang av utleieboligene viser at deler av 
takkonstruksjonen må bygges om som følge av 
fukt- og råteskader, og dette vil være en del av 
arbeidet som må tas ved legging av nytt taktekke. 
Dette er forholdsvis arbeidskrevende, og det vil i 
samme operasjonen være nødvendig å 
komplettere/skifte takrenner. Tiltakets ramme 
foreslås økt til kr. 600.000,- for dekning av økte 
kostnader.  
 
De øvrige utleieboligene ved Dyrøytunet (15-16 og 
18-20) trenger også nytt taktekke, og disse foreslås 
lagt inn i budsjettet for 2021. Beregning av omfang 
og kostnad gjøres før budsjett 2021 skal behandles. 
 
 
 

Administrasjonens vurdering 

Kommunen kan og bør gjøre grep for å holde aktiviteten oppe.  Forsering av overnevnte tiltak vil gi 
aktivitet i kommunen, noe som også kommer det private næringslivet til gode i form av oppdrag. Skifte 
av taktekke på utleieboligene er såpass omfattende at det vil settes ut eksternt for utførelse, mens 
dørene i Nordavindshagen skiftes ved bruk av egne mannskaper. 
Hoveddelen av tiltakene ligger i vedtatt økonomiplan, og økningen på kr. 150.000,- finansieres gjennom 
økning i lånerammene. 

Figur 1: Utsnitt fra Dyrøytunet
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: M12 

Saksmappe: 2020/292 

Saksbehandler: Geir Fjellberg 

Dato: 07.05.2020 

 

 

Saksframlegg 

Dyrøy vannverk - statusoppdatering og forslag til tiltak 2020 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 54/20 11.05.2020 
Kommunestyret 39/20 19.05.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Videreføring av vannverksutbyggingene vedtas i tråd med ovenfor stående opplisting. 
2. Det fremmes egen sak til politisk behandling for finansiering av de enkelte tiltak etter hvert som 

kostnadsoverslag er klarlagt. 
 

Rådmannens innstilling: 

1. Videreføring av vannverksutbyggingene vedtas i tråd med ovenfor stående opplisting. 
1. Det fremmes egen sak til politisk behandling for finansiering av de enkelte tiltak etter hvert som 

kostnadsoverslag er klarlagt. 
Behandling i Formannskapet – 11.05.2020:  

 
 
Saken ble ettersendt formannskapets medlemmer 7.mai pr e-post. 
  
Geir Fjellberg orienterer om saken.  
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 11.05.2020  

1.Videreføring av vannverksutbyggingene vedtas i tråd med ovenfor stående opplisting. 
2.Det fremmes egen sak til politisk behandling for finansiering av de enkelte tiltak etter hvert som 
kostnadsoverslag er klarlagt. 
 
 

Saksopplysninger 

HISTORIKK 
Utbyggingen av Dyrøy nye vannverk startet med planlegging og prosjektering våren 2011 og med 
byggestart ved årsskiftet 2011/2012.   
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Prosjektet ble igangsatt etter krav og pålegg fra Mattilsynet om at kommunen måtte etterkomme 
kravene i drikkevannsforskriften bla mht vannkvalitet, kapasitet og sikkerhet.  Ingen av disse kravene 
kunne oppfylles ved noen av de 3 eksisterende vannverkene. 
Vannkildene Sætervannet og Fiskvannet/Kalvøyvatnet på Dyrøya hadde verken kapasitet eller uten 
videre råvannskvalitet til å nyttes som drikkevannskilder. 
Det ble dermed i forarbeidene (forprosjektet) konkludert med at kommunens 3 eksisterende vannverk, 
Brøstad-, Bjørkebakken- og Dyrøya vannverk kunne erstattes av ett felles vannverk med Indre 
Rundfjellvatn som kilde.  
  
Forprosjektet fra juli 2011 skisserte 11 tiltak med et kostnadsestimat på til sammen kr. 47 080 000 for 
utbygging av Dyrøy nye vannverk. Tiltakene fremgår av matrisen nedenfor. 
Underveis i utbyggingen er det gjort visse endringer bla mht valg av antall og plassering av 
høydebasseng. Det er også anskaffet tankvogn som inngår som løsning for brannvanndekning bla for 
Dyrøya og beredskap for leveranse av nødvann. I tillegg er det foretatt flere lekkasjeutbedringer ved å 
legge nye ledninger/erstatte ledningsstrekk med ofte forekommende lekkasjer. 
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Tiltak i forprosjektet fra 2011 
 

1 Nytt inntaksanlegg i Indre rundfjellvatn   1 540 000 
2 Overføringsledning fra Indre Rundfjellvatn til vannbhl.anlegg i Bjørkebakken   4 600 000 
3 Oppgradering av eksist.vannbehandlingsanlegg (renseanlegget) i Bjørkebakken   1 100 000 
4 Forsterkning (ny overf.ledning) mellom Bjørkebakken og Evertmoen skytebane 11 650 000 
5 Overføringsledninger fra Brøstadbotn sentrum til nytt høydebasseng i Brøstad sentrum   5 600 000 
6 Nytt høydebasseng ved Brøstad sentrum   5 600 000 
7 Nye overføringsledninger mellom fastlandet og Dyrøya   9 550 000 
8 Nytt høydebasseng på Dyrøya (300 m³)   3 210 000 
9 Nytt trykkøkningsanlegg på overf.ledning til Dyrøya (plasseres på Dyrøya) Utgått.   1 060 000 

10 Etablering av sentral driftsovervåking for vannverket   1 270 000 
11 Sanering av eksisterende vannkummer og eksist.trykkred.anlegg   1 900 000 
                                                                                                             Sum prosjektkostnader 47 080 000 

 
 
Mattilsynet ga plangodkjenning til utbyggingen av vannverket 14. juli 2011 og 05.10.2012 ga 
NVE konsesjon til, og godkjente detaljplanen for miljø og landskap for bygging av vannuttak fra Indre 
Rundfjellvatn i Dyrøy kommune. 
 
I 2012-2013 ble inntaksledning (tiltak 1) i Indre Rundfjellvatn og hovedoverføringsledning (tiltak 2) fra 
Indre Rundfjellvatn og ned til Bjørkebakken vannbehandlingsanlegg bygget. Vannbehandlingsanlegget 
(renseanlegget) (tiltak 3) ble renovert og utvidet og har UV-anlegg, kloringsanlegg (nødrensing), 
vannglass-anlegg, SD-anlegg og nødstrømsaggregat. Vannkvaliteten fra kilden (Indre Rundfjellvatn) har 
vist så god kvalitet at kilden i seg selv kan godkjennes som en barriere. 
 
I 2014 -2015 ble ny hovedoverføringsledning fra vannbehandlingsanlegget i Bjørkebakken og til Brøstad 
kirke (tiltak 4) bygget.  I 2015 ble ny hovedoverføringsledning (sjøledning fra Brøstad kirke og over til 
Dalvika på Dyrøya bygget (tiltak 7). Dette tiltaket ble fremskyndet pga forverret vannkvalitet (ofte 
kokepåbud) og leveransesikkerhet på Dyrøya. 
Dyrøya ble tilknyttet og fikk vannforsyning fra det nye vannverket i okt. 2015. 
 
I 2017 ble høydebassenget (tiltak 6) på Evertmoen bygget.  Bassenget har magasinkapasitet på opp mot 
1 900 m³ rent drikkevann og dette bassenget erstattet øvrige bassengalternativer. 
 
 
Tiltak ihht hovedplan vann 2018 -2022 
 
I 2018 ble forsterkning av ledningsnettet i Brøstadbotn sentrum bygget. Ny ledning ble bygget fra 
Elvetun skole, opp langs Tverrveien og frem til kryss Tverrveien/Fylkesveien med avgrening til 
adm.bygget og barnehagen.   
 
 I 2019 – 2020 ble det bygget ny forsyningsledning fra Tverrveien, opp forbi avfallsanlegget og mot 
Espenes for å gi tilstrekkelig kapasitet mot Espenes.  Innen utgangen av 2020 ble det ihht hovedplan 
vann bygget ny ledning med trykkøkningsstasjon til Øvre Espenes. Ved årsskiftet 2019/2020 ble nye 
abonnenter på Øvre Espenes tilknyttet det nye vannverket.  
  
I januar 2020 ble utbyggingen av ny hovedoverføringsledning fra Brøstad kirke og ned til Elvetun skole 
igangsatt. Ledningen bygges for å kunne gi tilstrekkelig brannvannkapasitet til sentrumsområdet. 
Ledningen vil være ferdig bygget mai-juni 2020. 
 
I tillegg til nybygg som fremgår av forprosjektet og hovedplan vann er det gjennomført 
oppgraderinger/sanering av gamle ledninger som har hatt gjentatte lekkasjehendeleser.  Det er bygget 
ny overføringsledning fra Evertmoen til Sæter.  Ledningen ble bygget av Nordhaug Maskin i AS perioden 
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16.11.2105 – 29.06.2016.  Det ble i august 2018 bygget ny ledning til Rya og ny sjøledning fra Elvetun til 
Finnlandsvika ble bygget i to perioder i 2019 og 2020. 
 
I 2018 vedtok kommunestyret hovedplan vann for Dyrøy kommune.  Planen gjelder for perioden 2018 – 
2022 og omfatter flere oppgraderings- og saneringstiltak i eksisterende ledningsnett. Planen omhandler 
videreføring av offentlig vannforsyning til områder i kommunen der det i dag er private vannanlegg som 
Betholmen, Miklebostad, Kastnes og Faksfjord.  Øvrige tiltak i hovedplanen er utarbeidelse av 
beredskapsplan, internkontroll med driftsinstrukser og opplæring/kursing av vannverkspersonell.  Tiltak 
som er kostnadsestimert i hovedplan vann angir utbyggingskostnader på 27, 5 mill kr (prisnivå i 2018)  
for gjennomføring av tiltakene.  Sammenkobling til Faksfjord vannverk og bygging av nødvannanlegg er 
ikke medtatt i beløpet.  Forprosjektet og hovedplan vann skisserer samlede utbyggingskostnader på (47 
-27,5 mill kr) = 74,5 mill kr. med grunnlag i kostnadsindekser fra 2011 og 2017. 
 
 
Oppsummert 
Når forsterkning (ny ledning mellom Brøstad kirke og Elvetun skole) er bygget ferdig innen utgangen av 
mai mnd i år vil samtlige hovedoverføringsledninger som inngår i forprosjekte,t og enkelte fra hovedplan 
vann,  være etablert. Dyrøy vannverk er dermed utbygd etter intensjonene i forprosjektet og ihht til 
plangodkjenningen fra Mattilsynet og under videreføring ihht hovedplan vann. 
Dyrøy vannverk har nå nye overføringsledninger fra Indre Rundfjellvatn til Bjørkebakken, fra 
Bjørkebakken til Høydebassenget på Evertmoen, fra Høydebasssenget til Brøstad kirke, fra Brøstad kirke 
til Dyrøya og til Brøstadbotn sentrum (Elvetun skole).   
Videre er det bygget ny overføringsledning fra Elvetun gjennom Brøstad sentrum (langs Tverrveien) mot 
Espenes samt vannforsyning til Øvre Espenes. Det er også bygget ny sjøledning fra Elvetun og til 
Finnlandsvika og ny ledning fra Evertmoen og til Sæter. Ny ledning til Rye og Sæter er vedtatt og 
gjennomført i tillegg til tiltak som fremgår av forprosjektet og hovedplan vann. 
 
 
Økonomi 
Vannverkutbyggingen startet i 2011 med søknader om plangodkjenning mm, planlegging og 
prosjektering.  Utbyggingen startet primo 2012 og pågår fortsatt.  Det ble gitt tilskudd (RDA-midler) til 
vannverkutbyggingen i årene fram til og med 2016.  Etter 2016 var tilskuddsordninger opphørt. 
 

Forprosjekt  Estimerte kostnader Kr. 47 080 000 Ekskl. mva 
Hovedplan vann Estimerte kostnader Kr. 27 480 000 Ekskl. mva 
Enkelte tiltak i Hovedplan vann er ikke kostnadsberegnet og inngår ikke i de estimerte kostnadene 
                                  Sum Kr. 74 560 000 Ekskl. mva 

 
Tall i forprosjektet er basert på prisnivå i 2011.  tall i Hovedplan vann er basert på prisnivå i 2017 

År  Utbyggingskostnad     (ekskl. mva) Tilskudd 
 

2011       469 000  
2012    1 154 431   
2013    8 074 000  
2014    4 086 685  
2015  18 125 194   4 362 819 
2016  13 401 713    2 965 581 
2017    4 473 135  
2018    5 290 136  
2019    8 497 564  
2020 pr. 30. mars    1 827 843  
                               Sum 65 399 701   7 328 400 
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Byggeregnskap pr. utgangen av mars 2020 viser forbruk til utbyggingen av vannverket 
på 65,4 mill kr og mottatt tilskudd på kr. 7 328 400 
 
Nettokostnaden pr. 1. april 2020 for bygging av vannverket er dermed kr. 58 071 301 
Tiltakene ny ledning til Sæter og Rya er inkludert i tallet, men disse tiltakene er utført ihht politiske 
vedtak underveis og i tillegg til tiltakene i forprosjektet og hovedplan vann. 
 
 
Gjenstående tiltak. 
Nåværende tiltak skal avsluttes innen sommeren inneværende år og består i all hovedsak av 
terrengbearbeiding etter gravearbeider, asfaltering, igangkjøringer, etterkontroll og SD-oppgraderinger. 
 
Hovedplan vann ble vedtatt av kommunestyret før utgangen av 2018.  Hovedplanen skisserer en rekke 
tiltak (videreføring av vannvekutbyggingen) som skal gjennomføres vedr. vannverket i perioden 2018 -
2022. 
 
Flere av disse er allerede utført som f.eks: 
 
tiltak    1  oppgradering av ledningsnett i Brøstad sentrum  
tiltak    2 Lekkasjeutbedringer, til Finlandsvika, Rya, Sæter og Tverrveien – Espenes.                               
tiltak    3  bygging av SD-anlegg 
tiltak  10  Oppgradering av ledningsstrekk fra Brøstad kirke og til Elvetun (ferdigstilles i mai/juni i år) 
tiltak  12 Vannforsyning til Øvre Espenes 
 
 
Ihht Hovedplan vann gjenstår pr. 07.05.2020 følgende tiltak å gjennomføre 
 
Lekkasjeutbedringer. Det er relativt store lekkasjer på eksisterende ledningsnett.  Tiltakene 2, 11, 15, 18 
og 20 i Hovedplanen skisserer tiltak fram mot 2022 for å utbedre lekkasjer samt sanere eldre 
ledningsstrekk. Lekkasjeutbedring må gjennomføres planmessig og kontinuerlig i tiden framover til 
lekkasjer i det eldre fordelingsnettet til vannverket er redusert til akseptabelt nivå. 
Drikkevannforskriften stiller krav til reduksjon av lekkasjer i ledningsnettet og til forurensning av 
drikkevann som forsynes gjennom dette. Lekkasjer, brudd i ledninger mm gir mulighet for innlekking og 
dermed forurensning av drikkevannet. Lekkasjer skal derfor utbedres uten videre. 
 
Nødvannanlegg.  Offentlige vannverk skal ha nødvannanlegg. Det gjenstår å planlegge dette samt 
gjennomføre bygging. Var planlagt i hovedplan vann utført i 2018, men ikke påbegynt pr. dato. 
 
Vannforsyning (offentlig vannanlegg) til Betholmen, Miklebostad, Kastnes og Faksfjord skal ihht 
hovedplanen i perioden 2019 -2022. Ingen av disse tiltakene er pr. dato planlagt/prosjektert og ikke 
påbegynt. 
 
Beredskapsplan, interkontroll, diftsinstruks og håndbok.  Arbeidet med beredskapsplan og 
internkontroll/driftsinstruks pågår. 
 
Opplæring personell. Det er gjennomført driftsoperaturkurs for ansatte i uteseksjonen. Opplæring og 
kursing vil måtte gjennomføres kontinuerlig slik dette er angitt i hovedplanen. 
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Administrasjonens forslag til videreføring 

Forslag til videreføring av vannverksutbyggingen/prioritering av tiltakene i hovedplan vann som pr. 
07.05.2020 ikke er gjennomført. 
 

  2020 2021 2022 
Tiltak 8 Nødvannanlegg X X X 
Tiltak 2, 11, 15 og 18 Lekkasjesøk og utbedring/sanering X X X 
Tiltak 4 Utarb. Beredskapsplaner og int.kontroll X   
Tiltak 7, 9, 14, 17 Kurs og opplæring av personell X X X 
Tiltak 19 Sammenkobling til Kastnes vannverk  X X 
Tiltak 13 Vannforsyning til Betholmen X   
Tiltak 16 Vannforsyning Miklebostad    
Tiltak 21 Sammenkobling Faksfjord vannverk   X 

 
Tiltak 8 i hovedplan vann 
Nødvannanlegg foreslås prosjekteret og utbygd i løpet av   perioden 2020 -2021 
 
Tiltak 2, 11, 15, og 18 Lekkasjeutbedringer og saneringomfatter  
Lekkasjeutbedringer og sanering i eldre ledningsnett. Tiltakene foreslås gjennomført fortløpende og 
kontinuerlig gjennom hele planperioden, dvs. ut 2022. 
 
Tiltak 4 Utarbeidelse av beredskapsplan, internkontroll og driftsinstrukser 
 Tiltak 4 gjennomføres innen utgangen av 2020. 
 
Tiltak 7, 9, 14, og 17 Kurs og opplæring av personell 
Kompetanse ang. forvaltning drift og vedlikehold av vannverket er av avgjørende betydning for 
sikkerheten i vannverket og vannforsyningen. Drikkevannforskriften setter krav til kompetanse. 
Opplæring og kursing av personell skal foregå kontinuerlig gjennom planperioden. 
 
Tiltak 19 Sammenkobling til Kastnes vannverk 
Prosjektering og konkurranseutsetting foreslås utført i 2021. Utbygging gjennomføres i 2022 
Drikkevannforskriften setter krav til at drikkevannforsyning til > 10 abonnenter skal ha offentlig 
vannforsyning.  Det er derfor en offentlig oppgave å sørge for bygging av vannverk til Kastnes. 
 
Tiltak 13 Vannforsyning til Betholmen 
Det er pr. dato ikke abonnentgrunnlag for å bygge vannledning til Betholmen.  Vannforsyning fra 
Espenes mot Betholmen kan etableres ved tilknytning til eksisterende private ledning fram mot 
Karonskogen og videreføres fram til eksisterende fritidsbebyggelse og evt. framtidig utbygging i 
hytteområde.  Legging av ny vannledning hit vil være et relativt lite omfattende tiltkak, og kan slik sett 
foreslås utført i inneværende år selv om abonnentgrunnlaget pr. dato ikke er til stede.  
 
Tiltak 16 Vannforsyning til Miklebostad. 
Det er pr. dato ikke abonnentgrunnlag mellom Dyrøyhamn og Miklebostad som forsvarer utbygging av 
offentlig vannforsyning til Miklebostad.  Anlegg fra Dyrøyham til Miklebostad er i hht hovedplan vann 
estimert til 5 mill.  Eksisterende bedrift som driver virke på Miklebostad har behov for sikrere 
vannforsyning pr. dato. Dette behovet kan løses ved bygging av et privat anlegg det evt. kan gis 
støtte/tilskudd til.  Tiltak 16 foreslås ikke gjennomført i planperioden. 
 
Tiltak 21 Sammenkobling til Faksfjord Vannverk 
Tiltaket foreslås vurdert/prosjektert innen utgangen av 21. 
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Kostnadsestimatene for de ulike tiltakene som framgår av hovedplan vann er basert på indekser fra 
2017.  Tallene må derfor justeres til dagsaktuell kroneverdi og til anleggstekniske løsninger som velges.  
Investeringskostnadene innarbeides i det løpende budsjettarbeidet. 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: L00 

Saksmappe: 2020/105 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 05.05.2020 

 

 

Saksframlegg 

Retningslinjer - utleie, overdragelse og prising - arealer til næringsformål 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 56/20 11.05.2020 
Kommunestyret 40/20 19.05.2020 
   

 

Vedlegg 
1 Retningslinjer - utleie, overdragelse og prising - arealer til næringsformål 
2 Havneregulativ Dyrøy 

 

Rådmannens innstilling: 

«Saken fremlegges politisk vurdering uten rådmannens forslag til vedtak.» 
 
 

                                          * * * 
 

Rådmannens innstilling: 

«Saken fremlegges politisk vurdering uten rådmannens forslag til vedtak.» 
 
 

                                          * * * 
Behandling i Formannskapet – 11.05.2020:  

 
 
Omforent forslag til vedtak: 

 Kolonnen ytterst til høyre med 60 % betaling første 3 år strykes. 
 Leiepris utearealer langsiktig leie ble satt til 15,- kr pr kvm. 
 Reguleres etter «konsumprisindeksen» hvert år. 
 Endringene vedtas med retningslinjer i vedlegg 1.  

  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 11.05.2020  

 
 Kolonnen ytterst til høyre med 60 % betaling første 3 år strykes. 
 Leiepris utearealer langsiktig leie ble satt til 15,- kr pr kvm. 
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 Reguleres etter «konsumprisindeksen» hvert år. 
 Endringene vedtas med retningslinjer i vedlegg 1.  

 
 

Kort sammendrag 

Formannskapet ønsker forelagt en prinsippskisse knyttet til prising av kommunale 
næringsbygg/arealer. 
 
Saken ble behandlet i formannskapsmøte 20.02 20 sak 15/20 der det ble fattet slikt vedtak: 
 

«Saken utsettes til neste formannskapsmøte.» 
 
Formannskapet ønsket en befaring på de aktuelle områder før vedtak fattes. Grunnet 
koronaepidemien har dette ikke latt seg gjennomføre. Derfor fremmes saken nå på nytt.  

Saksopplysninger 

Dyrøy kommune har pr. dd. ikke et samordnet reglement eller retningslinjer som gjelder pris-
setting av kommunale næringsbygg eller næringsarealer. I utarbeidelse av felles retningslinjer 
anser rådmannen at følgende områder/bygg bør inngå i vurdering av felles prisgrunnlag: 
«Retningslinjer for kommunal utleie»:  
 

Bygg: 
 Finnlandsmoan lagerhall 
 Brannstasjon (Dyrøy Energi) 
 Espenesbogen lagerhall 
 Proconhallen 

 
 
 

Arealer: 
 Utearealer – Finnlandsmoan Industriområde 
 Utearealer – Espenesbogen Industriområde 
 Øvrige utearealer – ikke regulerte industriområder 

 
Av overnevnte bygg er det kun Finnlandsmoan lagerhall der det foreligger et politisk vedtak som 
grunnlag for utleie.  
 
Status – Finnlandsmoan Lagerhall 
I rådmannens saksframlegg i f-sak 26/12 ble følgende beskrevet: 
  

«Vedlagt følger beregningsgrunnlag for husleie, der mnd. leieinntekter er kr. 20.583,-. Da 
denne leien kan anses høy i forhold til betalingsvillighet i markedet, forelegges dette 
formannskapet for videre drøftelse» 

 
Rådmannens grunnlag i 2012 var:  
 
Finansiering:  
40 år avskrivning, - stipulert 4% rente  
   
Faste kostnader - lån kr. 4.590.000,- 4 % 

 Årlige renter 92 000 
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 Årlige avdrag 115 000 

 Totalt pr. år 207 000 

 Totalt leieareal m2 720 

 Totalt pr. m2 pr. år 288 
 
Variable kostnader pr. m2 - kr. 56,-  
(variable kostnader ble beregnet på bakgrunn av erfaringstall og innbefattet adm. strøm, varme, 
snørydding, vaktmester, forsikring og utvendig vedlikehold) 
 
Grunnlag for beregning av husleie 2012 

 
Areal Fast Var. Pr. år Pr. mnd 60 %

720 288 56 247 680 20 670 12 402
 
Formannskapets vedtak i sak 26/12:  

1. Formannskapet er innforstått med at selvkostnivå på utleie er vanskelig å oppnå.  
2. Formannskapet ser viktigheten av at hallen blir benyttet og at næringslivets behov kan 

imøtekommes.  
3. Leieprisen settes til 60% av beregnet selvkost de tre første år. 

 
Overnevnte leiepris er i ettertid blitt indeksregulert og pr. 1.1 2019 er leiepris for leie av hele 
hallen:  
Pr. år:            291.177,- 
Pr. mnd.          24.314,- 
60% pr. mnd.  14.588,- 
 
Hallen på 720 m2 består av totalt 4 utleieenheter a 180 m2. Pr. i dag ombygges rom 1 og 2 (jf. 
vedlegg) til ny kommunal brannstasjon. Rom 3 og 4 er utleid til Enent A/S til 60% av 
beregnet selvkost første 3 år ihht. f-sak 26/12. 
 
 
Status - Espenesbogen lagerhall 
Hallen ble etter oppførelse utleid til Salt i Nor A/S. Grunnlag for utleie var totale faste og 
variable utgifter Dyrøy kommune hadde for låneopptak og drift. Dette utgjorde totalt kr. 
24.328,- pr. mnd. for leie av totalt 800 m2.  
 
Leien har ikke vært justert de senere år.  
 
¾ av hallen har i 2019 vært utleid som flislager til Nord-Norsk Bioenergi A/S, men dette 
leieforholdet er nylig avsluttet. Pr. dd. er denne hallen ikke utleid.  
 
 
Status – Brannstasjon (Dyrøy Energi) 
Dette lokalet vil bli «ledig» når brannstasjonen flytter over i nye lokaler Finnlandsmoan 
Lagerhall i løpet av våren 2020. Lokalene har sådeles ikke vært utleid til privat nærings-
virksomhet tidligere. 
 
Status - Proconhallen 
Rådmannen anser ikke Proconhallen som et egnet utleieobjekt. I tillegg vil rådmannen signali-
sere et sterkt behov for teknisk enhet til å disponere hele hallen for egen virksomhet, da det pr. 
dd. er knappet på lokaler for lagring av kommunalt utstyr. 
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Rådmannen har på dette grunnlag valgt å ikke innbefatte Proconhallen som et kommunalt 
utleieobjekt. Det kan her opplyses at deler av denne hallen pr. dd. er utleid til privat nærings-
aktør, og der leiepris er satt til ¼ av leiepris som for Finnlandsmoan Lagerhall.  
 
Rådmannens vurdering bygg: 
Finnlandsmoan lagerhall, Espenesbogen lagerhall og Brannstasjonen (Dyrøy Energi) er av 
tilnærmet samme kvalitet. Utleiepris burde da gjenspeile dette gjennom samme leiepris for 
disse 3 utleieobjektene. Spørsmålet er da om leieprisen skal reduseres helt eller delvis for en 
periode jf. vedtak i f-sak 26/12.  
 
I vedlagte retningslinjer har rådmannen benyttet «Finnlandsmoan lagerhall 2012» som 
grunnlag. 
Total leiepris 2012 (kr. 247.680,-) er justert ihht. konsumprisindeksen til januar 2020 (kr. 
295.780), dvs. en prisstigning på 19,4 %. Dette gir en total utleiepris pr. m2 på kr. 411,-.  
Dette er igjen benyttet som grunnlag for Espenesbogen Lagerhall og gamle brannstasjon. 
 
Her kan det videre vurderes om konsumprisindeksen, evt. kommunale vedtak skal benyttes 
som grunnlag for årlig justering av leiepris.  
 
Hvis formannskapet fortsatt ønsker å opprettholde redusert leiepris første 3 år for Finnlands-
moan Lagerhall, jf. vedtak i f-sak 26/12 samt at dette også skal gjelde Espenesbogen 
Lagerhall og Gamle Brannstasjon, fremgår slik redusert leiepris i egen kolonne i vedlagte 
retningslinjer.  
 
 
Utearealer: 
 
Finnlandsmoan Industriområde 
Det har tidligere år ikke vært etterspørsel etter langtidsutleie for disse arealene. Kortsiktige 
avtaler har næringslivet fått disponere vederlagsfritt etter nærmere avtale med Dyrøy 
kommune. Denne praksisen tilråder rådmannen skal videreføres.  
 
Imidlertid bør det vurderes egne tariffer for langtidsutleie av kommunale utearealer hvis dette 
skulle være aktuelt. Som langtidsutleie kan her settes en grense på utleie over 1 år.  
Da dette vil være regulerte men ikke opparbeidede områder, anser rådmannen leiepris bør 
gjenspeile dette. Ved en m2 pris på f.eks. kr. 15,- pr. m2 pr. år vil 1 mål utgjøre en årlig 
leiepris på kr. 15.000,-, og en mnd. leiepris på kr. 1.250,-.  
 
Rådmannens anser det her som rimelig at Dyrøy kommune tar en nærmere vedtatt leiepris for 
langtidsutleie. Dette for å få en rettferdig og enhetlig praktisering av disse områdene, samt at 
slik langtidsutleie vil legge beslag på områder som evt. andre næringsaktører kunne vært 
villige til å betale leie for.   
 
 
Espenesbogen Industriområde   
Kommunestyret fattet slikt vedtak i k-sak 12/15 
 

«Dyrøy kommune ved teknisk enhet overtar driften av Espenes Industriområde inkl. 
kaianlegg. Dette innebærer at:  
a. Dyrøy kommune utvider gjeldene brøyteavtaler til også å gjelde Espeneskaia.  
b. Dyrøy kommune kjøper laste- og lossetjenester ved behov.  
c. Oppsyn med kaia ivaretas gjennom den ordinære døgnkontinuerlige 
hjemmevaktordning innenfor teknisk enhet.»  
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«Teknisk enhet» har i ettertid ivaretatt oppsyn og utleie av kaianlegget, inkl. leie av 
utearealer. Pr. dd er det kun Salaks som på årsbasis har inngått egen avtale med Dyrøy 
kommune. Dette gjelder:  
 
Fri bruk av kai, -     kr. 5.000,- pr. mnd.  
144 m2 utelager      kr. 2.000,- pr. mnd.  
Strøm etter registrert forbruk 
 
Det er utarbeidet eget beregningsgrunnlag for skipsavgifter (anløpsavgift, kaiavgift og 
vareavgift). I dette beregningsgrunnlaget inngår også leie av utelager. (se vedlegg). 
Beregningsgrunnlaget baserer seg på «Havneregulativ for Dyrøy kommune» vedtatt i år 2000 
og sist revidert i år 2007. (se vedlegg) 
 
Inntekter for gods over kaia har de senere år vært: (eks. mva.) 
2019: kr.   93.825,- 
2018: kr.   93.784,- 
2017: kr.   88.477,- 
2016: kr. 179.228,- 
 
Rådmannens vurdering utearealer:  
Finnlandsmoan Industriområde: 
Dyrøy kommune har den senere tid merket økt etterspørsel etter både lagerbygg og utelager. 
Det bør derfor politisk avklares om hvorvidt Dyrøy kommune skal utarbeide tariffer for leie 
av utearealene på næringsområdet.  
 
Espenesbogen Industriområde:  
Gjeldende havneregulativ/forskrift dekker formålet med bruk av kaia, men disse dokumentene 
bør etter rådmannens vurdering revideres og fremlegges politisk behandling som egen sak.  
 
 
 
 
Overdragelse  
Rådmannen har ikke lyktes i å finne kommunalt vedtak der det fremgår at næringsarealer skal 
overdras vederlagsfritt, med det har siden 80-tallet vært føringer og politiske vedtak som har 
vært lagt til grunn for at erverv av arealer til næringsformål overdras vederlagsfritt (råtomt), 
mens søker belastes for påløpne kostnader til behandling av fradeling og oppmåling av areal 
samt tinglysning for opprettelse og overdragelse av eiendom. 
Rådmannen tilrår at denne praksisen videreføres.  

 
 

Administrasjonens vurdering 

Ovennevnte redegjørelse med vedlegg er å betrakte som en prinsippskisse som kan danne 
grunnlag for en politisk vurdering om hvilke bygg/arealer v/prissetting som skal inngå i 
retningslinjene.  
 
Saken fremlegges til politisk vurdering uten rådmannens forslag til vedtak. 
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Retningslinjer  

for 
utleie, overdragelse og prising 

 
Arealer til næringsformål 

 
Dyrøy kommune 

 
 
Vedtatt i kommunestyremøte ……..   sak……….. 
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Retningslinjer for  

1. Bygg:  

 

Grunnlag:  Pr. m2 kr 411

Rom Leietaker Areal m2 Pr. år Pr. mnd 60 % 3 år
1 Dyrøy kommune 180 73 945 6 162 3 697
2 Dyrøy kommune 180 73 945 6 162 3 697
3 180 73 945 6 162 3 697
4 180 73 945 6 162 3 697

Totalt pr. år utleid areal 720 295 780 24 648 14 789

Rom Leietaker Areal m2 Pr. år Pr. mnd 60 % 3 år
1 200 82 161 6 847 4 108
2 200 82 161 6 847 4 108
3 200 82 161 6 847 4 108
4 200 82 161 6 847 4 108

Totalt pr. år utleid areal 800 328 644 27 387 16 432

Rom Leietaker Areal m2 Pr. år Pr. mnd 60 % 3 år
1 100 41 081 3 423 2 054

Totalt pr. år utleid areal 100 41 081 3 423 2 054

Finnlandsmoan Lagerhall

Espenesbogen Lagerhall

Finnlandsmoan - gamle brannstasjon

Det underskrives leiekontrakt mellom Dyrøy kommune og leietaker før leiestart.  

Leiepris justeres årlig ihht. ………………………………………………. 

 

2. Utleie av næringsarealer:  
Finnlandsmoan Industriområde 

1. Kortsiktig leie av utearealer under 1 år  
Vederlagsfritt 

2. Langsiktig leie av utearaler over 1 år.  
Pris pr. m2 kr. ……….,-   

 
Espenesbogen Industriområde 
Havneregulativ for Dyrøy kommune benyttes som grunnlag for utleie av næringsarealer. 
 
Andre kommunale arealer utleid til næringsformål 
Samme grunnlag som for Finnlandsmoan Industriområde 
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3. Overdragelse av arealer til næringsformål 
 

1. Erverv av arealer til næringsformål overdras vederlagsfritt (råtomt). 
2. Søker belastes for påløpne kostnader til behandling av fradeling og oppmåling av areal 

samt tinglysning for opprettelse og overdragelse av eiendom. 
3. Etter erverv skal bygg være påbegynt innen 3 år. Hvis ikke tilbakeføres arealene 

Dyrøy kommune.  
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OM 
 

AVGIFTER OG GODTGJØRELSER  
 

FOR 
 

DYRØY KOMMUNE 2007 
 

   
 
 
 
 

   
 
 
 
Gjelder fra 19.06 2007. 
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INNHOLDSFORTEGNELSE: 
 
I Generelle bestemmelser 

1. Formål 
1.1 Hjemmel 
1.2 Avgiftsområde 
1.3 Innkreving av avgifter 
1.4 Oppkreving av havneavgifter 
1.5 Fast avtale om leie av kaianlegg og havneinnretninger 
1.6 Straffeansvar 
1.7 Opplysningsplikt for havnebrukere og private kaieierei 
1.8 Beregningsgrunnlag for skipsavgifter 

 
 
II Skipsavgifter 

2. Anløpsavgifter 
2.1 Regulativ for anløpsavgifter 
2.2 Anløpsavgiften erlegges etter følgende kriterier 
2.3 Fritatt for havneavgiften er:  

 
3. Kaiavgifter 
3.1 Regulativ for kaiavgifter 
3.2 Kaiavgiften erlegges etter følgende kriterier 
3.3 Kaiavgift for fartøy under 15 meter betaler etter følgende satser 

 
 
III Avgift av varer 

4.      Vareavgifter 
4.1 Beregning av vareavgift 
4.2 Regulativ for vareavgift 
4.3 Fritatt for vareavgift 
4.4 Bestemmelser for oppkreving av vareavgift 
 
 

IV Vederlag og godtgjørelser 
5. Vederlag for overliggende varer 
5.1. Fortøyning og losskasting av fartøy 
5.2. Renovasjon og vann 
5.3. Strømpris 
5.4. Andre bestemmelser 
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I GENERELLE BESTEMMELSER 
 

1.  Formål (jf. Forskrift nr 1077 av 02.12.94 § 1 
 

Havneavgiftene skal sammen med øvrige inntekter av havnevirksomheten, gi dekning for 
kostnader Dyrøy kommune trenger til administrasjon, vedlikehold og nødvendig 
utbygging av anlegg og installasjoner mv. Basis for avgiftene skal være Dyrøy kommune 
sine kostnader til investering og utgifter til drift. 
 

 
  

1.1   Hjemmel 
 

Avgifts- og havneregulativet er fastsatt med hjemmel i: 
• Lov om havner og farvann m.v. av 8.juni 1984 §§ 21-25. 
• Forskrift nr 1070 om hvilke kostnader m.v. de forskjellige havneavgifter skal dekke, 

fastsatt ved Kgl. Res den 2. desember 1994 i medhold av §22 i lov om havner og 
farvann av 8. juni 1984. 

• Forskrift nr. 1077 om havneavgifter, beregninger og beregningsgrunnlag, oppbygging, 
oppkreving, kostnadsregistrering mv., fastsatt av Fiskeridepartementet den 2. 
desember 1994 i medhold av §24 i lov om havner og farvann av 8. juni 1984. 

 
 
 

1.2 Avgiftsområde 
 

Kystsoneplan for Dyrøy kommune, plan ident nr. 2001 001 
 
 
1.3 Innkreving av avgifter 

 
Anløpsavgifter betales for fartøy som anløper en havn innen distriktet, mens øvrige 
avgifter og vederlag for fartøytrafikk, passasjer- og varetransporter/lagring, er knyttet 
til kaier og terminalanlegg som disponeres av Dyrøy kommune. (Jf. Forskrift om 
oppkreving og beregning 02.12.94 nr. 1077 § 2). 

 
Kommunens foretak kan inngå avtaler med private kaieiere om bruk av anlegg, 
havneoppsyn, oppkreving av avgifter og godtgjørelser. 
 

 
1.4 Oppkreving av havneavgifter 
 

Ved bruk av offentlig disponert kai, arealer og innretninger, kan Dyrøy kommune 
pålegge operatøren å kreve opp avgifter og godtgjørelser på kommunenes vegne mot 
avtalt provisjon. 
Faste brukere av havneanlegg skal avlegge månedlig oppgave over egen trafikk på 
vedkommende anlegg. 
Trafikkavgift oppkreves av Tollvesenet, som avlegger regnskap for Dyrøy kommune. 
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1.5   Fast avtale om leie av kaianlegg og havneinnretninger 
 

Dyrøy kommune kan i stedet for havneavgifter etter lovens § 23, inngå leieavtale for 
hele eller deler av et kaianlegg eller areal med tilhørende innretninger. Leien skal 
dekke kostnader som henføres til driften av leieobjektet. 

 
 
1.6   Straffeansvar 

 
I medhold av Lov om havner og farvann, § 28, straffes med bøter den som forsettelig 
eller uaktsomt unndrar seg betaling av gjeldende havneavgifter. Manglende vederlag 
innkreves etter de privatrettslige regler. 

 
 
1.7 Opplysningsplikt for havnebrukere og private kaieiere 

 
Havnebrukere og private kaieiere plikter å gi Dyrøy kommune de opplysninger som er 
nødvendig for å beregne og innkreve avgiftene Jf. Forskrift nr 819 av 17.08.89. 
Dyrøy kommune skal gi pålegg til havnebrukerne og private kaieiere om å gi slike 
opplysninger som nevnt ovenfor. 
Rapportering av godsmengde over offentlige kaier skal foretas fortløpende for hvert 
anløp, og senest 5 virkedager etter skipets avgang.  

 
  
 
1.8 Beregningsgrunnlag for skipsavgifter 

 
Anløpavgift og kaiavgift beregnes på grunnlag av fartøyets ”G”. 

 
Ved beregningen legges fartøyets ytre mål til grunn som følger: 

- fartøyets største lengde i meter (L) 
- fartøyets største bredde i meter (B) 
- fartøyets største dypgående i meter (D) – sommerdypgående 

 
Avgiftsgrunnlaget ”G” framkommer ved sum av lengde og bredde multiplisert med 
dypgående:  (G = (L+B)x D). 

 
Dersom dimensjonene ikke er oppgitt i målebrev, bestemmes disse av Dyrøy 
kommune etter skjønn. 

 
Dypgående settes til minimum 3 meter for fartøyer lenger enn 20 meter. 
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II SKIPSAVGIFTER 
 
2.      Anløpsavgift, § 23 a)  jf. Forskrift nr 1077 av 02.12.94  § 8 
 

Anløpsavgift er skipets betaling for bruk av farleden i avgiftsområdet. (Dvs. i alle 
havner innenfor Dyrøy havnedistrikt). 

 
2.1 Regulativ for anløpsavgift 
 

Med de unntak som er nevnt nedenfor (2.3) skal fartøy som anløper havnen betale 
anløpsavgift etter følgende satser: 
 
Intervall    Avg. Sats Turistskipssats 
De første        150 G    kr   0,69     kr   1,40 
De neste         150 G    kr   0,80     kr   2,00 
De neste         200 G     kr   1,20     kr   2,50 
De neste         200 G     kr   1,55     kr   3,15 
De neste         200 G    kr   3,05     kr   4,10 
De neste         300 G    kr   4,30     kr   5,20 
De neste         300 G    kr   6,70     kr   7,10 
De neste         500 G    kr   7,30     kr   8,20 
De neste         500 G    kr   7,50     kr   8,50 
For alle over 2500 G    kr   7,50     kr   8,70 

         
2.2 Anløpsavgiften erlegges etter følgende kriterier 

 
a)  Anløpsavgift erlegges pr. anløp i avgiftsområdet. Ved gjentatte anløp innenfor et 

              og samme døgn erlegges avgiften dog kun en gang pr. døgn. 
 

b) For fartøy som anløper havnen hyppig, kan Dyrøy kommune bestemme at det bare   
skal betales avgift for et bestemt antall anløp i en kalendermåned. 
Det kan dessuten fastsettes månedsavgift. 
 

c) Fartøy som hovedsaklig oppholder seg i havnen uten å forlate avgiftsområdet, 
betaler avgift for sin bruk av farleden og havnen. Avgiften kan regnes på måneds- 
eller årsbasis, og det bør skjelnes mellom fartøy i stadig fart og henliggende fartøy. 

 
2.3  Fritatt for anløpsavgiften er: 
        

- Fartøy som passerer avgiftsområdet uten å anløpe havnen. 
 

- Fartøy som anløper havnen på grunn av skade eller nødstilstand når oppholdet ikke  
varer over 2 døgn og fartøyet herunder ikke laster eller losser eller tar om bord  
skipsfornødenheter eller passasjerer. 

  
- Bergings- og isbryterfartøy under utførelse av berging og isbryting. 
 
- Fiskefartøy 
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- Fartøy som kommer inn under generelle bestemmelser om unntak, jf. § 5 i 
       forskriftene til lovens § 22. 

 
Minstestørrelse for fartøy for oppkreving av anløpsavgift er 25G. 

 
Sjøfly som lander i havnen skal betale en anløpsavgift på kr 60,- pr landing. 

  Eventuell bruk av båt kommer i tillegg til denne avgiften. 
 
 
3  Kaiavgift, HFL § 23 b),  jfr.  forskrift nr. 1077 av 02.12.94  §§ 5  og 9 

 
Kaiavgift er skipets betaling for bruk av offentlige kaier. Avgiften betales en gang pr. 
døgn eller del av døgn. Ankomstdagen regnes alltid som helt døgn (liggetid). 
 
 

3.1 Regulativ for kaiavgift 
 
Fartøyer som benytter offentlige kaier eller fortøyningsinnretninger skal betale 
kaiavgift etterfølgende satser: 

  
  

Intervall Trafikk avg. sats 
De første     150 G      kr  1,15 
De neste      150 G      kr  1,66 
De neste      200 G      kr  2,53 
De neste      200 G      kr  3,08 
De neste      200 G      kr  3,46 
De neste      300 G      kr  4,20 
De neste      300 G      kr  4,24 
De neste      500 G      kr  6,22 
De neste      500 G      kr  6,66 
De neste    1000 G      kr  6,75 

 
  
 Minsteavgift  uansett kategori av fartøy   kr 50,-  pr. døgn eller del av døgn. 
 
 
3.2 Kaiavgiften erlegges etter følgende kriterier: 
 

 Liggetiden regnes fra fartøyets ankomst til avgang. Del av nytt døgn inntil 6 timer 
regnes som helt døgn. 
For fartøy som etter ordre fra havneadministrasjonen må forhale kai for å gi plass for 
et annet fartøy og deretter legger til igjen innen 3 timer, regnes sammenhengende 
liggetid. Ved lengre tids fravær fra kai skal det gjøres fratrekk ved beregningen av 
liggetid. 
 
Fartøy som ligger utenpå et annet ved kai, betaler kaiavgift som om det lå ved kai. 
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3.3  Kaiavgift for fartøy under 15 meter betaler etter følgende satser: 
 

Fiskefartøyer, skyssbåter og fritidsbåter inntil 15 meters lengde som for kortere eller 
lengre perioder benytter fast plass ved Dyrøy kommunes kaier eller fortøyningsanlegg:  

 
Lengde i meter Pr mnd. Pr år 
Fartøy inntil 15 meter  kr 200,-  kr 2000,- 

 
Dyrøy kommune kan bestemme at det skal betales kaiavgift bare for et bestemt antall 
anløp i løpet av en kalendermåned.  

 
 
III VAREAVGIFTER 
 

4. Vareavgift  §23 d),  jfr. Forskrift nr. 1077av 02.02.94 § 11 
 
Vareavgift er varens betaling for bruk av kaier og arealer. 
For varer som losses eller lastes over kaier og terminalområder som Dyrøy kommune 
disponerer, skal vareeier betale vareavgift.  

 
4.1 Beregningsgrunnlag for vareavgift 
     

For gods med bare angitt kubikkmål regnes 1m³= ½ tonn og 100 dm³ = 50 kg. 
 
4.2 Regulativ for vareavgift 
 

Regulativ for vareavgift vareavgift 
Stykkgods  

• All stykkgodsvarer  
 

 kr  23,-  pr. tonn 

Bulkgods og partilaster 
• Bulk som ikke er spesifisert 

nedenfor 
• Partilaster som ikke er 

spesifisert nedenfor 
• Silicastøv 
 

 
 kr    7,-     pr.  tonn 
 
 kr   10,-    pr. tonn 
 
 kr     4,50  pr. tonn 

Containere 
Containere 10 fot 
Containere 20 fot 
Containere 23 fot 
Containere 25 fot 
Containere 40 fot 

  
 kr    96, - 
 kr  210, - 
 kr  221, -   
 kr  245, - 
 kr  415, -                                                                     

Spesialgods 
Husseksjoner under 6 meter 
Husseksjoner over 6 meter 

 
 kr  100,-   pr. stk 
 kr  200,-   pr stk. 
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Definisjon:  
Stykkgods er varer som er emballert, pallert eller stuet i containere, eller løst stuet, 
slik at det kan behandles som en enhet, unntak er big bags 
Bulk: Med bulk menes varer (tørr eller flytende) som er uemballert og løst stuet 
direkte i lasterom  
Partilaster som losses og lastes som big bags og i tillegg andre spesifiserte partilaser 
som: bygningsprodukter, papir og plast, jern/aluminium 

 
Minsteavgift for utgående varer er kr 10,-  

 
4.3 Fritatt for vareavgift  

 
Fritatt for vareavgift er passasjerbagasje, postforsendelser, proviant, bunkers, og andre 
skipsforsyninger til fartøyets eget behov. 

 
 
4.4  Bestemmelser for oppkreving av vareavgift 

 
Avgiften betales av vareeier, dvs. mottaker ved inngående og avsender ved utgående 
last.  

 
 Når avgiften kreves inn av ekspeditør eller megler gis provisjon 10 % 

Havneadministrasjonen eller revisor gis adgang til kontroll av oppkrevingen. 
 
 Fører av fartøy som ikke har stedlig agent plikter å gi havnekontoret oppgave over 

varepartier og avsender/mottaker. 
 
 Mottakere og avsendere av gods, ekspeditør, fartøyredere og andre som direkte og 

indirekte formidler trafikk fra, til eller innen havnedistriktet, er forpliktet til å gi 
havnemyndighetene oppgaver på særskilt skjema over lastebærers data, godsets art, 
mengde, transport, avsendelse - eller bestemmelsessted, passasjertall m.v. 

 
IV   VEDERLAG/GODTGJØRELSE 

 
5. Vederlag for overliggende varer 
 

Varer eller gods må plasseres på steder havneoppsynet anviser. 
Varer som losses på terminalområder Dyrøy kommune disponerer, kan ligge 
vederlagsfritt i 48 timer etter lossing. Varer som ikke avhentes kan Dyrøy kommune 
omplassere for mottakers regning og risiko. Tillates varene lagret utover 48 timer, 
betales kr 3,- pr. opptatt m²/døgn. 
Ved bruk av åpne plasser utenom terminalområder kan havneadministrasjonen inngå 
avtale om arealleie i det enkelte tilfelle. Lagring på utearealer, kaier eller skur, skjer på 
vareeieres risiko. 
Varer som blir liggende uten samtykke, kan Dyrøy kommune fjerne eller lagre for 
mottakers eller avsenders regning. Blir slike varer ikke avhentet innen 3 mnd. kan 
Dyrøy kommune selge varene ved offentlig auksjon etter vanlig kunngjøring. 
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Varer som ikke gir sikkerhet for påløpne omkostninger eller som er lett utsatt for, eller 
kan forårsake skade, har Dyrøy kommune rett til å selge før utløpet av 3 mnd., eller 
også tilintetgjøre om det finnes nødvendig. 

 
 
5.1     Utelager - utleie 
 

Intervall leiepris 
1 år kr   35,-   m² 
½ år kr   28,-   m² 
1 mnd. kr   14,-   m² 
1 dag (utover 48 t) kr     3,-   m² 

 
 
5.2 Fortøyning og losskasting av fartøy 
 

Fartøy som anløper havn må selv besørge forsvarlig fortøyning. 
I samband med ankomstmelding (ETA) bestilling av kaiplass eller ankerplass, kan 
nødvendig fortøyningsbistand rekvireres fra havnekontoret, mot dekning av faktiske 
kostnader (tarifflønn) 
For rutegående fartøy med faste anløpstider kan det inngås særskilt avtale om 
fortøyningsbistand. 

 
 
5.3 Renovasjon og vann 

 
Med unntak av fartøyer som betaler anløpsavgift pr. mnd./år og rutegående fartøyer 
som ikke benytter havnas renovasjonsordning, skal fartøyer som anløper betale 
godtgjørelse for renovasjon etter følgende satser: 
 
Intervall Trafikk sats 
      0- 100 G    kr     30,- 
  101- 150 G    kr     75,- 
  301- 500 G    kr   125,- 
  501- 700 G    kr   210,- 
  701-1000 G    kr   580,- 
1001-1300 G    kr   600,- 
1301-1500 G    kr   800- 
1500 og over    kr 1200,- 

 
Passasjerskip utenfor rute og Militærfartøyer med forholdsvis stor besetning betaler 
for renovasjon etter kubikk (volum) 
 
Vannpris 

 
For fylling av vann betales kr 10,- pr. tonn + mva. 25% 

 
Strømpris 

 
Fartøyer som får strøm fra land betaler kr 1,- pr. KWT 
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5.4 Andre bestemmelser 
 

For havneavgifter og godtgjørelser etter denne forskrift, er rederen ansvarlig for 
betalingen. Et fartøy kan holdes tilbake inntil skyldige havneregninger er betalt eller 
sikkerhet stillet. 
Sjøfartslovens § 247 annet ledd gis tilsvarende anvendelse. Tollklarering skal nektes 
når havneregninger ikke er betalt. 
For havneavgifter og godtgjørelser ved vareforsendelser er mottakeren ansvarlig ved 
inngående og av skipperen ved utgående forsendelse, jfr. Sjøforsvarslovens § 251. 
Skyldig havneavgift både av fartøy og varer kan inndrives ved direkte utpanting. 
Ved forsinket betaling av havneavgift eller godtgjørelse svares morarente etter Lov om 
renter ved forsinket betaling m.v. 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 026 

Saksmappe: 2018/601 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 05.05.2020 

 

 

Saksframlegg 

Dyrøy sentrumsbygg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 51/20 11.05.2020 
Kommunestyret 41/20 19.05.2020 

 

Vedlegg 
1 1. DYRØYPROSJEKTET - STATUS 25.02.20 
2 2. Melding om vedtak_ Uttalelse fra Eldrerådet i Dyrøy pr. møte den 12.03.20. 
3 3. Revidert plantegning 1. etg. 
4 4. Revidert plantegning 2. etg 
5 5. Analyse av Dyrøy Utleiebygg AS 
6 6. Boligundersøkelse2019 med vedlegg 
7 7. Kostnadsoverslag-leiligheter vanskeligstilte 
8 8. Kostnadsoverslag atrium 
9 9. Dyrøy boligstiftelse - resultat 2019 
10 10. Dyrøy boligstiftelse - Balanse 2020 
11 11. Dyrøy boligstiftelse - egenkapitalvurdering 
12 12. Dyrøy utleiebygg_Resultat pr. 29.02.20 
13 13. Dyrøy utleiebygg_Balanse pr. 29.02.20 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Dyrøy kommune stiller seg bak en videreføring av arbeidet med å realisere det planlagte 
prosjektet i regi av Dyrøy utleiebygg AS og Dyrøy boligstiftelse. Følgende prosjektkostnad 
legges til grunn: 
o Dyrøy utleiebygg – rehab. 1. etg. + atrium – kr. 18 500 000,- + mva. (uendret) 
o Dyrøy boligstiftelse – 12 leiligheter for vanskeligstilte – kr. 39 500 000,- inkl. mva. 
o Dyrøy boligstiftelse – ”skallet” for 4 (ev. 5) leiligheter for salg – kr. 10 000 000,- inkl. mva. 

2. Dyrøy kommune inngår en ny tilvisningsavtale med Dyrøy boligstiftelse hvor det legges til 
grunn en økning i leiepris pr. mnd. for små leiligheter fra kr. 5000,- til kr. 7000,-, og for store 
leiligheter fra kr. 8500,- til kr. 10000,-. For fem av de store leilighetene videreføres garanti for 
løpende utleieinntekter. 

3. Dyrøy kommune stiller garanti for et avdragsfritt lån på inntil kr. 10 mill. for Dyrøy boligstiftelse 
knyttet til bygging av ”skallet” på leiligheter for salg. Nedtrapping av garantien  skjer løpende 
ifm. salg av leilighetene. 

4. Det arbeides aktivt for å få del i mulige stimuleringstiltak (korona) som kan bidra til å 
redusere finanskostnadene (tilskudd eller gunstige lånevilkår). 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Dyrøy kommune stiller seg bak en videreføring av arbeidet med å realisere det planlagte 
prosjektet i regi av Dyrøy utleiebygg AS og Dyrøy boligstiftelse. Følgende prosjektkostnad 
legges til grunn: 
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o Dyrøy utleiebygg – rehab. 1. etg. + atrium – kr. 18 500 000,- + mva. (uendret) 
o Dyrøy boligstiftelse – 12 leiligheter for vanskeligstilte – kr. 39 500 000,- inkl. mva. 
o Dyrøy boligstiftelse – ”skallet” for 4 (ev. 5) leiligheter for salg – kr. 10 000 000,- inkl. mva. 

1. Dyrøy kommune inngår en ny tilvisningsavtale med Dyrøy boligstiftelse hvor det legges til 
grunn en økning i leiepris pr. mnd. for små leiligheter fra kr. 5000,- til kr. 7000,-, og for store 
leiligheter fra kr. 8500,- til kr. 10000,-. For fem av de store leilighetene videreføres garanti for 
løpende utleieinntekter. 

1. Dyrøy kommune stiller garanti for et avdragsfritt lån på inntil kr. 10 mill. for Dyrøy boligstiftelse 
knyttet til bygging av ”skallet” på leiligheter for salg. Nedtrapping av garantien  skjer løpende 
ifm. salg av leilighetene. 

1. Det arbeides aktivt for å få del i mulige stimuleringstiltak (korona) som kan bidra til å 
redusere finanskostnadene (tilskudd eller gunstige lånevilkår). 

Behandling i Formannskapet – 11.05.2020:  

 
 
Representant Kjell-Jostein Lillegård (PU) ber om vurdering av habiliteten til Rakel Jensen (H).  
  
Forvaltningsloven § 6, andre ledd skal vurderes: Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger 
som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken 
kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning 
til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part. 
 
Det voteres over habiliteten til Rakel Jensen. 2 stemmer (AP) vurderer henne habil, 2 stemmer (PU/SP) 
inhabil. Jensen vurderes habil etter ordførers dobbeltstemme.  
 
Representant Erling Brattsberg (AP) ber om vurdering av habiliteten til Kjell-Sverre Myrvoll (SP). Myrvoll 
erklæres inhabil etter kommunelovens § 11-10, andre ledd.  
 
Det voteres over rådmannens forslag til vedtak. Vedtaket bifalt, 3 stemmer (AP/H) mot 1 stemmer (PU).  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 11.05.2020  

1.Dyrøy kommune stiller seg bak en videreføring av arbeidet med å realisere det planlagte prosjektet i regi 
av Dyrøy utleiebygg AS og Dyrøy boligstiftelse. Følgende prosjektkostnad legges til grunn: 
oDyrøy utleiebygg – rehab. 1. etg. + atrium – kr. 18 500 000,- + mva. (uendret) 
oDyrøy boligstiftelse – 12 leiligheter for vanskeligstilte – kr. 39 500 000,- inkl. mva. 
oDyrøy boligstiftelse – ”skallet” for 4 (ev. 5) leiligheter for salg – kr. 10 000 000,- inkl. mva. 
2.Dyrøy kommune inngår en ny tilvisningsavtale med Dyrøy boligstiftelse hvor det legges til grunn en økning 
i leiepris pr. mnd. for små leiligheter fra kr. 5000,- til kr. 7000,-, og for store leiligheter fra kr. 8500,- til kr. 
10000,-. For fem av de store leilighetene videreføres garanti for løpende utleieinntekter. 
3.Dyrøy kommune stiller garanti for et avdragsfritt lån på inntil kr. 10 mill. for Dyrøy boligstiftelse knyttet til 
bygging av ”skallet” på leiligheter for salg. Nedtrapping av garantien skjer løpende ifm. salg av leilighetene. 
4.Det arbeides aktivt for å få del i mulige stimuleringstiltak (korona) som kan bidra til å redusere 
finanskostnadene (tilskudd eller gunstige lånevilkår). 
 
 

Kort sammendrag 

Dyrøy kommunestyret har i flere runder hatt utbyggingsprosjektet både til formell behandling, og til 
orientering. Med bakgrunn i at noen sentrale vilkår, både for gjennomføring av prosjektet og for 
organisering, enten har endret seg eller har et behov for revurdering, er det behov for å legge saken 
frem til ny politisk behandling i full bredde. 
 
Status pr. i dag er at prosjektet har vært lyst ut på anbud over flere runder, hvor det også har vært 
gjennomført forhandlinger, men man har ikke lyktes med å få prosjektet innenfor den kostnadsramme 
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som foreligger. For at prosjektet skal kunne realiseres må det både tilleggsfinansieres, samtidig som man 
tar ned kostnader gjennom endrede løsninger i forhold til den opprinnelig planlagte/godkjente løsning. 
 

Saksopplysninger 

1. Dyrøy boligstiftelse – overordnet info. 
 

1.1.  Om stiftelser generelt og boligstiftelser spesielt (info fra stiftelsestilsynet) 
 

Rådmannen ser det som formålstjenlig å ta inn en orientering som viser en stiftelses juridiske 
ståsted. Særlig er det viktig å få frem at en stiftelse ikke har en eier. Ev. innflytelse må skje gjennom 
styrevalg. 

 
1.1.1. Hva er en stiftelse? 

En stiftelse er kort sagt en driftsform eller selskapsform, altså en måte å drive noe på. En stiftelse er en 
formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon blir stilt selvstendig til rådighet for 
et bestemt formål. Formålet kan være av ideell, humanitær, kulturell, sosial, utdanning, eller økonomisk 
art. En rettsdanning som oppfyller disse vilkårene er en stiftelse uavhengig av om den blir omtalt som 
legat, institusjon, fond eller annet. Selv om det ikke går frem av stiftelsesloven, gjelder i tillegg et vilkår 
om at stiftelsen må vare en viss tid. 

 
1.1.2. Ingen eiere 

Kjernen i stiftelsesbegrepet – det som skiller stiftelser fra andre rettsdanninger – er at formuen må vere 
stilt selvstendig til rådighet for formålet (selvstendighetskravet). En stiftelse har ingen eksterne eiere slik 
som for eksempel et aksjeselskap. Stiftelsen er et selveiende rettssubjekt. En stiftelse har derfor heller 
ikke medlemmer med organisatoriske retter som for eksempel i en forening. 

 
1.1.3. Oppretter gir fra seg råderett 

Av selvstendighetskravet følger også at oppretter ikke lenger har råderett over verdien som er overført til 
stiftelsen. Det kan ikke gjøres utdelinger til oppretteren, til oppretteren sine nærstående, eller til selskap 
der noen av disse hver for seg eller til sammen har avgjørende innvirkning. Dersom det foreligger særlige 
grunner, kan Stiftelsestilsynet gjøre unntak fra dette utdelingsforbudet. 

 
1.1.4. Formålet «eier» stiftelsen 

Etter dette kan vi si at det er formålet som «eier» stiftelsen. Stiftelsesformen skal i større grad enn 
andre organisasjonsformer sikre at formuesverdien blir disponert i tråd med sitt langsiktige formål. Det 
er styret sitt ansvar å forvalte stiftelsen i samsvar med dette formålet. 

 
1.1.5. Kommunale boligstiftelser 

Det som gjerne kalles «kommunale boligstiftelser» er en egen undergruppe av boligstiftelser som 
kjennetegnes ved at de er opprettet av kommuner, som ofte også har overført en formuesverdi til 
stiftelsen. Kommunen som opprettet stiftelsen utpeker som regel et flertall av styremedlemmene. Den 
typiske kommunale boligstiftelsen har som formål å skaffe boliger for tidsbegrenset utleie til 
persongrupper som kan ha særlig behov for dette. Det geografiske virkeområdet for stiftelsen er 
begrenset til den kommunen som opprettet stiftelsen. 
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Terminologien «kommunal boligstiftelse» er i og for seg misvisende all den tid den kan tas til inntekt for 
at boligstiftelsen er eiet av kommunen, eller på annen måte er en del av kommunens organisasjon, slik 
for eksempel et kommunalt boligselskap er det. De kommunale boligstiftelsene er som andre stiftelser 
egne juridiske personer, som er selvstendige og selveiende (stiftelsesloven §§ 2 og 3). Stiftelsen eies av 
det vedtektsbestemte formålet, som styremedlemmene har lojalitetsplikt til. Styremedlemmene har 
ofte en samtidig rolle i kommunen. Dette gjør at det er økt risiko for rolleblanding fordi det kan være 
utfordrende å ivareta stiftelsens formål og interesse opp mot oppretters /valgorganets interesse. 

 
Styremedlemmenes tilknytning til kommunen kan medføre risiko for at avtaler mellom stiftelsen og 
kommunen ikke er inngått på «armlengdes avstand» og at stiftelsens interesser ikke er godt nok 
ivaretatt. Hertil kommer risikoen for at det blir foretatt ulovlige utdelinger fra stiftelsen til kommunen. 
Stiftelsestilsynet vil derfor spesielt å peke på valgorganets ansvar for å velge styremedlemmer med rett 
kompetanse til styret i de «kommunale» boligstiftelsene. Brudd på habilitetsreglene medfører risiko for 
at vedtaket som ble fattet av styret kan bli ansett ugyldig. 

 
1.2. Dyrøy boligstiftelse – historikk og organisering 

 

Boligstiftelser ble opprettet for å etablere et smidig og effektivt boligpolitisk redskap, med det formål å 
løse de oppgavene kommunene sto overfor med å skaffe eldre og funksjonshemmede boliger. En viktig 
begrunnelse lå i innføring av lov om sosiale tjenester (Sosialtjenesteloven) i 1991. Ved vedtakelsen av lov 
om sosiale tjenester i 1991 ble det fremhevet at loven skulle bidra til at den enkelte fikk mulighet for å 
leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Kommunene fikk 
dermed ansvaret for å skaffe boliger til vanskeligstilte boligsøkere, herunder boliger med særskilt 
tilpasning og boservice for dem som trengte det på grunn av alder eller funksjonshemming. Kommunen 
fikk også ansvar for å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarte det selv. 
Som en følge av dette gjennomførte de fleste kommuner en omorganisering av boligforvaltningen sin, 
og la dette inn i egne boligstiftelser. Dette var også tilfelle for Dyrøy kommune, som i 1991/1992 
etablerte Dyrøy boligstiftelse. 

 
1.3.  Portefølje 

Selskapet forvalter pr. i dag 10 boenheter for utleie. 
 

1.4.Økonomi 
Selskapet inntekt for 2019 var på ca. kr. 675 000,-, og med et resultat på kr. 321 821,-. Egenkapitalen 
utgjør kr. 1 839 350,-. For nærmere detaljer – se vedlagte regnskap for 2019. Her er viktig å merke seg 
at egenkapitalen i stor grad er knyttet til selskapets bygningsmasse. Denne er normalt sett lavt taksert i 
skattesammenheng. Selskapet har derfor fått gjort en særskilt egenkapitalvurdering av Narvik 
Sparebank, som har beregnet den til ca. 7,6 mill. 

 
Selskapet må ansees som solid og veldrevet med en tilfredsstillende egenkapital 
(regnskapsmessig egenkapitalandel 27%) og med overskudd de seneste årene. 

 
2. Dyrøy utleiebygg AS – overordnet info. 

 
2.1. Organisering, formål og eierskap 

Dyrøy Utleiebygg A/S ble stiftet i 1981, der formålet var: 
 

«Å delta i bygging og drift av utleiebygg for service- og industrivirksomhet samt hva hermed står i 
forbindelse.» 

 
Dyrøy utleiebygg eies og drives i dag gjennom det heleide kommunalt aksjeselskapet. Ved etableringen 
i 1981 var eierskapet organisert som et I/S (interesseselskap), noe som den gang genererte en gunstig 
finansiering ifm. bygging. Dyrøy kommune var deleier, hvor resterende eierskap var spredt på mange 
eiere lokalisert over hele landet. Disse eierandeler ble etter hvert overtatt av Dyrøy kommune. 
Byggets er nå skilt ut på egent tomt. Dette ble gjort i 2019. 
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2.2. Driftshistorikk og behov 
Dyrøy Utleiebygg A/S har i alle år vært et viktig element i kommunal næringsutvikling, spesielt mht. 
tilrettelegging og utvikling av handels- og servicenæringen. Dyrøy kommune, og i senere tid også VOX 
blir kontaktet av næringsaktører som ønsker å etablere virksomhet innenfor handel og 
servicesektoren. Det er da en fellesnevner at de utelukkende ønsker sentrumsnære tilrettelagte 
lokaler for denne etableringen. 

 
Tidligere år har vi hatt Dyrøy Utleiebygg A/S å «spille på», der kommunen har forsøkt å legge til rette for 
etablering i ledige lokaler i bygget. Dyrøy Utleiebygg er nå i en slik forfatning at dette ikke har vært 
tilrådelig. Siste år har dette heller ikke vært aktuelt, da mulige etableringer har blitt satt på vent i 
påvente av prosjektert om/utbygging. 

 
Sentrumsutvikling er et av 4 satsningsområder i VOX. I tillegg forsøker Dyrøy kommune å legge til rette 
for utvikling av sentrumsområdet gjennom ulike prosjekter. Her kan nevnes rullering av sentrumsplan, 
kommunal søknad til arenaløftet som innbefatter ulike fysiske tilrettelegginger i sentrumsområdet og 
aktivitetsparken ved idrettsparken som er søkt videreført i 2020. Her kan understrekes noe om unge 
voksnes behov, og møteplasser for eldre inne og ute. Tilrettelagte sentrumsnære næringslokaler er i så 
måte særdeles viktig for å kunne utvikle sentrumsområder videre. 

 
Et attraktivt sentrum vil bidra til at flere bruker sentrumsområdet, noe som vil bidra til økt 
kundegrunnlag og lønnsomhet for handels- og servicenæringene. Dette vil kunne gi økt satsingslyst og 
dermed flere utleide lokaler! 

 
2.3.  Utfordringer i selskapet 

Selskapet har uten tvil over år hatt driftsmessige utfordringer. Dette må nok antas å ha flere årsaker. 
Hovedårsaken synes først og fremst å være byggets standard, med forfall over mange år og ikke 
minst taklekkasjer i store deler av bygget. Dette har påvirket både leiepris og interesse for å leie. 

 
En annen årsak som nok vil være gjeldende uavhengig av byggets standard, er betalingsvilje/-evne 
hos leietakere ute i en distriktskommune som Dyrøy. Den må påregnes å være en del lavere enn i 
tettsteder med et etablert handelstilbud av et visst omfang. Her kan nevnes at i en tilgjengelig 
brosjyre fra 1983 reklameres det med en gunstig husleie på kun kr. 330,- pr. m2 pr. år. I dag ville det 
tilsi en pris på ca. 950,-, noe som viser seg å være utfordrende å oppnå. 

 
Ytterligere en faktor som her må trekkes frem er at bygget i praksis har vært drevet på dugnad av 
politikere som er valgt inn i selskapets styre. Det har medført at man ikke har hatt mulighet til både 
å serve leietakere på en god nok måte, og kanskje heller ikke kunnet vært en pådriver for i 
fellesskap å skape lønnsomhet for både leietakere og utleier, gjennom felles markedsføring og 
tilrettelegging for kundeoppslutning. 

 
Til sist så har den uavklarte situasjonen med byggeprosjektet vært en betydelig negativ faktor de 
seneste årene, da man ikke har sett det som forsvarlig å gå aktivt ut å markedsføre utleie for deretter å 
måtte stenge bygget i en byggefase. 

 
Dersom man summerer tilført kapital til selskapet i form av kapitalutvidelse og driftstilskudd over de 
siste sju år, så gir det i snitt en årlig subsidiering på ca. kr. 320 000,-. 

 
For øvrig vises det til selskapets regnskap som følger vedlagt. Det vises også til rapport utarbeidet av 
Nordavind utvikling i 2018 – Ombygging-Renovering Dyrøy utleiebygg. Denne følger også som vedlegg. 

 
Øvrig status i selskapet er at styret nå har trukket seg. Særlig styreleder har vært en aktiv 
pådriver i prosjektet, men i og med at vedkommende ifm. siste kommunevalg, ble valgt som 
medlem i kontrollutvalget, var han tvunget til å fratre. 
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3. Byggeprosjektet 
 

3.1. Historikk 
Dyrøy kommunestyre fattet så tidlig som 6. mai 2013 (sak PS 24/13) vedtak som følgende: 

 
1. Dyrøy kommunestyre går inn for at det bygges leiligheter i en 2. etg. på Utleiebygget –jfr. 

omforent vedtak av Dyrøy Boligstiftelse, Dyrøy Utleiebygg AS og Sentrumsplangruppa. 
2. a) De 2 partene i prosjektet –Dyrøy kommune og Dyrøy Boligstiftelse –bevilger kr 300.000 hver til 

utarbeiding av detaljprosjektering og anbudsgrunnlag. Et mindre beløp av denne bevilgningen kan 
anvendes til plan for utenomhusarbeider. 
b) Kommunens bevilgning dekkes av midler fra salg av boliger 

3. a)Følgende grovkalkyle legges til grunn for det videre arbeidet fram til detaljprosjektering: 
Kostnadsramme kr 11 mill. 
Finansiering: Husbanklån kr 4 mill. 
Dyrøy kommune kr 4 mill. (Tilsvarer nytt tak på bygget) 
Dyrøy kommune kr 1,5 mill. (Fra fond boligsalg) 
Dyrøy Boligstiftelse kr 1,5 mill. 
Kostnads-og finansieringsplan justeres når mer detaljert kalkyle foreligger. 

b) Administrasjonen avklarer finansieringsmuligheter/betingelser med Husbanken i god tid før 
neste kommunestyremøte 24.06.13. Momsproblematikk avklares. 
c) Kommunestyrets målsetning er å få forhåndssolgt leiligheter tilsvarende minst kr 3 mill. 

 
Med grunnlag i vedtaket ble det ble det igangsatt planlegging av prosjektet. Dette dannet grunnlag for 
ny politisk behandling av saken den 16. des. 2014 (sak 66/14) hvor kommunestyret fattet et nytt vedtak 
som følgende: 

 
1. Dyrøy kommunestyre går inn for bygging av en 2. etasje på Dyrøy Utleiebygg AS sin bygning – som 

prosjektert. 
2. Oppdraget som utbygger gis til Dyrøy Boligstiftelse. 
3. Støttefunksjon (til boligstiftelsen/rådmannen som daglig leder): Dyrøyseminarsenteret KF 

engasjeres. Kommunen bevilger kr 100.000 til oppdrag – se pkt. 4. 
4. Plankomite – med repr. fra Dyrøy kommune og Dyrøy Utleiebygg AS – i tillegg til boligstiftelsen 

utreder forslag til: 
a. Investeringer som knyttes direkte til leilighetene, herunder konsekvenser av trinnvis 

utbygging. 
b. Investeringer som knyttes til eksisterende utleiebygg. 

c. Investeringer knyttet til utearealer/sentrumsområdet. 
d. Finansieringsløsning (Husbanken/annet) basert på Hamarøymodellen. 

e. Husleieestimater/driftsmodell. 
5. Når oppgavene i pkt. 4 foreligger og før anbudsutlysing, legges sak fram for politisk behandling 

mht leie av leiligheter «for personer med spesielle behov». 
6. Byggherre knytter til seg nødvendig konsulentbistand i planfase/byggefase. I byggeperioden 

oppnevnes representant for kommunen og Dyrøy Utleiebygg som støtte for Boligstiftelsen. 
 

Dette gav nødvendig startsignal for prosjektering av bygget, samt arbeidet med å finansiere dette 
innenfor kostnadsoverslaget som ble utarbeidet. 

 
Formannskapet i Dyrøy vedtok videre i møte 22. februar 2017, sak 16/17. 
«FS ber administrasjonen utrede flytting av voksenopplæring til utleiebygget (sambruk med 
kontorhotellet/læringshagen) og knytte seg til pågående arbeid med prosjektering/finansiering av 
innhold i utleiebygget.» 
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3.2. Boligprosjektet 
 

3.2.1. Dyrøymodellen - boliger 
I arbeidet med å meisle ut rammene for boligdelen av prosjektet, så ble det gjort et vurdering av 
boligbehovet i kommunen, og hvilken modell som man skulle legge til grunn. Denne ble presentert 
som følgende, og ansees fortsatt i stor grad som relevant; 

 Status kommunal boligstituasjon 
Prosjektet er kommet i stand er etter flere år med utredninger om tiltak i boligpolitikken i Dyrøy 
kommune. Dyrøy kommune avhendet for noen år siden flere kommunale boliger som ble omsatt raskt 
i det private markedet. Kommunens boligmasse bar preg av både mindre og større vedlikeholdsbehov, 
og derfor sørget man for å selge deler av den kommunale boligmassen. I tillegg bestod en vesentlig del 
av boligmassen av frittliggende eneboliger og rekkehus. 
Samtidig som kommunen fikk redusert boligmassen og vedlikeholdsetterslepet, var det flere som kjøpte 
disse enhetene som nå er godt etablerte i kommunen, innbyggere som tidligere ikke hadde evne til kjøp 
av egen bolig. Frittliggende eneboliger er attraktive og har blitt omsatt raskt. 
Kommunen har i dag flere antall kommunale utleieboliger som alle er leid ut, med unntak hvor det 
må iverksettes vedlikehold før de kan leies ut. 
I dag er det et ytterligere press på boligmarkedet etter at bosetting av flyktninger tiltok i 2016 og fra 
kommunens side antas det å være behov for boliger for andre målgrupper både yngre og eldre. I dag 
er det store utfordringer, - ingen ledig kapasitet, - på utleiemarkedet i Dyrøy kommune. 
Den demografiske utviklingen ihht SSB statistikker viser at vi blir færre innbyggere, og av de flere eldre. 
boligbehovet og type boliger vil kunne endres som følge av befolkningsutviklingen. Sentrumsnære 
leiligheter både for unge og eldre vil kunne være attraktive. (Dyrøy kommune: KST-SAK 65/15) 

 Generell beskrivelse av målsetting og tiltakets effekter 
Boligmarkedet i distriktene preges generelt av lite gjennomtrekk og lav omsetningshastighet. I NIBR 
rapport 2014:1 Boligpreferanser i distriktene Finnes flere kjennetegn i casekommunene som 
«Dyrøymodellen» søker å dekke av behov. 
«På spørsmål om hva som ble lagt vekt på når tilbakeflyttere eller unge eldre fra stedet skulle velge, er 
det flere trekk som går igjen og som er felles for alle livsfasene og i de fire kommunene. For det første 
legges det stor vekt på et sosialt bomiljø der man kjenner til hverandre. For barnefamilier er det viktig 
med naboer i samme livsfase, at naboer kan se til hverandres barn og barna kan få lekekamerater i 
nærmiljøet. For de unge eldre er det i tillegg til å ha et sosialt fellesskap viktig å bli sett, noe som gir 
trygghet dersom en trenger hjelp. Dette ble påpekt for eksempel både i Sandnessjøen og i Skjervøy blant 
de som hadde flyttet i leilighet. I Fagernes var det å ha kort vei til noen å dele hyggelige opplevelser med 
viktig. For arbeidsinnvandrerne er det å bo i et sosialt bomiljø der man kjenner naboene avgjørende for 
trivsel og integrering slik det ble vist til i Skjervøy. For det andre er beboerne opptatt av et levende 
sentrum. Selv om det i alle fire kommunene var i gang eller planer for ”sentrumsutvikling” med flere 
boliger savnes særlig sosiale, uformelle møteplasser i form av kaféer og spisesteder. Særlig blant 
arbeidsinnvandrere kom dette fram. Unge familier var mer opptatt av et levedyktig forretningsliv. En 
utfordring som flere var inne på er at handling på internett, som flere og flere benytter seg av, raskt kan 
forringe handelstilbudene og derved at folk bruker sentrum. For eksempel på Skjervøy var flere opptatt 
med å støtte det lokale næringslivet ved å handle lokalt, nettopp for å unngå ytterligere nedleggelser og 
for å ivareta livet i handelsgata. 
Hva er den største mangelen når det gjelder boligtilbud og stedskvaliteter? Mangel på mindre og 
sentralt beliggende boliger er den største utfordringen i våre casekommuner. Det gjelder både 
kommunale boliger til flyktninger og andre med særskilte behov, rimelige boliger for ungdom/unge 
voksne i etableringsfasen og leiligheter til eldre. 

 Dyrøymodellen som «resept» 
Dyrøymodellen bidrar i så måte på å svare til disse utfordringene som beskrevet i NIBR-rapporten og 
som sannsynligvis er i samme kategori kommune som Dyrøy. Sentrumsutvikling, nærhet til offentlig- og 
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privat tjenesteyting samt friluftsliv- og rekreasjonsområder gjør at prosjektet møter alle kriterier både 
urbane- og rurale kvaliteter. Dette gjør, sammen med de andre leilighetene for salg, et mangfoldig 
bomiljø for best mulig integrering av de ulike målgruppene, slik at modellen gir positive effekter for 
sentrumsutvikling, boligutvikling og kan samtidig frigjøre flere eneboliger i mer rurale deler av 
kommunen for unge nyetablerere på jakt etter enebolig, som er hovedpreferansen til tilbakeflyttere, 
og hvor 5 leiligheter for salg treffer godt målgruppen eldre som ønsker å komme nærmere sentrum. 
Ny næringsvirksomhet er kommet til i første etasje av sentrumsbygget, og disse vil igjen få større 
aktivitet. Selve bygget vil oppgraderes på en slik måte fasademessig og med uteromskvaliteter som 
gjør sentrum mer attraktivt for alle, og vil gi synergier for stedsutviklingen av Brøstadbotn og 
kommunesenteret. 

 
3.2.2. Behovsvurdering 2020 

Nordavind utvikling gjennomførte i 2019 en boligkartlegging på oppdrag fra Omstillingsprogrammet 
VOX. Konklusjonen var at Dyrøy at kommunen har store utfordringer i boligmarkedet. Vi har for 
liten andel av leiligheter og mindre boliger, sett i forhold til husholdningenes sammensetning. Vi har 
et lite utbud av etableringsboliger til unge og tilflyttere og vi har mange tidligere boliger som blir 
brukt som fritidsboliger. Siden 2012 har det vært bygget få nye boliger i Dyrøy. 
Gap mellom stadig økende byggekostnader og lav boligverdi gjør det stadig vanskeligere å finansiere 
boligbygging. For å møte den utfordringen er både kommunen som tilrettelegger og Husbanken 
med sitt virkemiddelapparat sentrale aktører. Kommunen kan (og har) tatt et mye mer aktivt grep 
gjennom økt innlåning (Startlån) og satsing på veiledning av innbyggere, samt bostøtte. Rapporten 
følger i sin helhet som vedlegg. 

 
3.2.3. Boligprosjektet innhold 

Boligprosjektet er planlagt med til sammen 16 leiligheter (ev.17 hvor en fremkommer ved at det 
er mulig å skille ut ei leilighet som en enhet). Plantegning 2. etg (leilighetsprosjekt) fremkommer 
slik (tegning i A4 ligger ved saken): 

 
Av disse er 12 leiligheter tiltenkt utleie via Dyrøy boligstiftelse til det som betegnes som 
vanskeligstilte. Disse er forutsatt finansiert gjennom lån og tilskudd fra Husbanken. 
De fire resterende leilighetene (ev. 5) er forutsatt solgt på det åpne markedet. I utgangspunktet 
var salget tenkt iverksatt før oppstart av bygging, men i og med at finansieringen har vært 
utfordrende ble det tatt en beslutning om å avvente innredning av disse og mellomfinansiere 
”skallet”. Deretter starte salg etter at prosjektet er klart til oppstart. Innredning vil da bli gjort etter 
at ev. kontrakt med kjøper er etablert. En slik løsning sikrer at unødige kostnader påløper før 
leilighetene selges. 
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Tegning her viser de 12 leilighetene for vanskeligstilte som innredet, og ”skallet” for de resterende: 

 
 

Samlet oversikt over 2. etg. som 3D illustrasjon: 

 
3.3. Næringsarealer 

Behovet for næringsarealer i sentrum er til dels berørt i flere av de ovennevnte punkter. Men 
oppsummert er det slik at det pr. i dag er lite eller ingen egnede næringsarealer i sentrum for utleie ut 
over det som er tilgjengelig i Dyrøy utleiebygg. 

 
For mer grundig vurderings- og kunnskapsgrunnlag, så vises det til rapport utarbeidet av 
Nordavind utvikling, datert 14.02.2018 (vedlagt i saken). Noen forutsetninger er endret knyttet til 
arealinndeling/leietakere, men prosjektøkonomien og etterfølgende driftskostnader (og derved 
også leiekostnader) må ansees fortsatt som relevant. 

 
Etter første anbudsrunde ble det fort konstatert at prosjektert omfang/løsning gjorde at man overskred 
kostnadskalkylen ganske kraftig. Man brukte da tid på å gjennomgå både planløsninger og omfang på 
rehabiliteringen. Slik prosjektet nå fremstår, så forutsetter det utskifting av dører og vinduer, utvendig 
utforing og ny kledning som samlet gjør at man tilfredsstiller energikravene i TEK 17. Videre så legges 
det opp til innvendig rehab. ved maling etc., nytt ventilasjonsanlegg, nye toaletter osv. Atrium ligger 
også inne i kostnadene for 1. etg. I tillegg vil jo en andel av kostnadene til nytt tak også inngå. 
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Et viktig element i tillegg til det å tilfredsstille et 
tradisjonelt næringsformål, er arealet som er 
avsatt til desentralisert undervisning og 
fjernarbeidsplasser. Dyrøy kommune har i 6 år 
hatt ei satsing på desentralisert utdanning og 
jobb gjennom «Stedsuavhengig-prosjektet», 
noe som er videreført i ordinær drift som et 
tilbud til innbyggerne etter prosjektperioden 
var over. 
Dyrøy kommune har et økende behov for etter- 
og videreutdanning. Tydeliggjort i 
kompetanseplan. Lokaliteten vil være et viktig 
tilbud til de som gjennomfører desentralisert 
utdanning, både gjennom den tekniske 
løsningen som forutsettes etablert, men også 
som lokaler for å skape et studiemiljø. Etablert 
samarbeid med studiesenteret Midt-Troms om 
at lokalet skal inngå som ett av flere regionale 
studierom som skal utstyres på lik måte, og 
være verktøy for at flere tar studier 
regionalt/mens de bor hjemme. 

 
I prosjektet er det planlagt et større møterom, 
som også vil være tilgjengelig for ordinært 
utleie. Videre så er det til sammen seks 
kontorer, fellesarealer, sanitærsone og 
minikjøkken. 
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3.4. Atrium 
Atrium er planlagt til å være prosjektets 
”columbiegg”. Det skal både være et fellesareal 
for bedriftene som er lokalisert i bygget, 
møteplass for beboerne i 2. etg. og ikke minst et 
en sosial møteplass for både unge og gamle i 
Dyrøy. Behovet for sosiale arenaer og 
møteplasser understrekes av felles mål fra 
ungdommens regionråd og Ung VOXen 
satsingen i Dyrøy. I konseptet forutsettes det at 
man har en kafé lokalisert i bygget (slik som nå), 
og at denne kan tilby servering inn i atriet. 
Tilbygget bidrar også til 
en attraktiv uteplass i 2. etg. som i seg selv er 

et aktivum for leilighetene. 
 
 
 
 

3.5. Høringsuttalelser 
Dyrøy eldreråd vedtok i møtet 12.03.20 sak PS 11/20 under Eventuelt pkt. 1. Uttalelse – Dyrøy 
utleiebygg (byggeprosjekt). Følgende ble vedtatt: 

Uttalelse fra Eldrerådet i Dyrøy pr. møte den 12.03.20. 

Rådet har i nevnte møte fått en grundig redegjørelse for Dyrøy prosjektet det vil si Dyrøy Utleiebygg 
og Dyrøy boligstiftelse. Rådet stilte ulike spørsmål til framlagte prosjekt. Eldrerådet anmoder Dyrøy 
kommune om å komme i gang med bygging av prosjektet, heri også å skaffe nødvendig 
tilleggsbevilgning. Rådet ser prosjektet som godt tilpasset for Dyrøys befolkning. 
Vedlagte prosjekt anses også som en fin tilvekst i sentrum. Eldrerådet er enstemmig i vår anmodning til 
kommunen. 

 
3.6. Planforankring 

Kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt 20.4.2015 har som hovedmålsetning at 
«Dyrøy skal være en attraktiv kommune som skal tilrettelegge for bosetting og næringsutvikling.» 
Dette er videre bl.a. konkretisert som følgende: 

• satse på sentrum, og sentrumsnær boligbygging, men med fleksibilitet for de som ønsker 
å bo spredt 

 
Prosjektplan for revidering av sentrumsplan som er fremlagt for vedtak har definert 
følgende effektmål: 
Om 5-10 år skal sentrum i Brøstadbotn framstå som helhetlig, innbydende og trivelig. Dette har bidratt 
til økt bolyst og trivsel for innbyggere, økt besøksattraktivitet og et levedyktig handels og 
servicevirksomhet 

 
3.7 .Økonomi 

 

Samlet prosjektkostnad er nå beregnet til kr. 75 000 000,- (inkl. fullt innredet salgsleiligheter). 
Innenfor dette beløpet er det gjort en tre-deling av prosjektet. Dette søkes mer detaljert presentert 
nedenfor for hvert element. 
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3.7.1. Næringsarealer 1. etg., inkl. atrium og voksenopplæring/kontorhotell 
 

Samlet utleieareal i 1. etg. utgjør 1460m2. Prosjektets kostnadsramme er nå gjennom endringer i omfang 
brakt ned på det som lå inne i opprinnelig budsjett, kr. 18 500 000,-. + mva. I byggekostnaden er det tatt 
inn en andel av etasjeskille 1.etg./2. etg. Økonomisk status i denne delen av prosjektet fremkommer slik: 

 
Byggekostnad - samlet 18 500 000,- Eks. mva. 
Påløpte konsulenthonorar -1 749 276,- Plan Evo AS 
Kalkulert entreprisekost. - rest 1 6 751 724,- Inkl.prosjektledelse ,5% reserve og finanskost 

 
Finansieringsplan 

Byggekostnad - samlet 18 500 000,-   
Lån Kommunalbanken  16 500 000,-  
Overført fra Dyrøy boligstiftelse  1 495 000,- Andel midler til tak, fra DK 
Belastet egne midler  254 276,-  
Ikke finansiert  251 724,- Løses innenfor prosjektrammen 
Sum 18 500 000,- 18 500 000,-  

 
Det er viktig å merke seg at det hefter noe usikkerhet rundt refusjon mva. Slik refusjon kan kun kreves 
for arealer utleid til mva. pliktig aktivitet. Det vil også si at dersom arealer ikke er utleid ved 
ferdigstillelse av prosjektet kan mva. ikke kreves refundert, men kan gjøres i etterkant ved. Ev. slik 
utleie. Videre så må det påregnes at for arealet som er påtenkt voksenopplæring/kontorhotell/ 
møterom, må det påregnes en andel som ikke kan kreves refusjon for (undervisning er fritatt mva.). 

 
Det er fremmet søknad til Sparebank1, Samfunnsløftet på kr. 2 100 000,- knyttet til atrium. Søknad 
er uavklart, men er heller ikke medregnet i finansiering. 

 
Atrium er i sin helhet prosjektert som et tilbygg til eksisterende bygningskropp. Denne delen er av 
Plan- Evo AS kalkulert til en kostnad på kr. 8 100 000,- + mva. I vurderinger som er gjort for å få til en 
prisreduksjon er det vurdert å kutte denne delen av bygget, men man har valgt å ikke gå for en slik 
løsning. Begrunnelsen er at atrium tilfører bygget den ekstra kvaliteten som kan gjøre det til et 
aktivum, både for leietakere, beboere og lokalsamfunnet. 

 
Videre så er det viktig å trekke frem analysen av Dyrøy utleiebygg som ble utarbeidet av Nordavind 
Utvikling fra 2018. Selv om en del faktorer har endret seg siden rapporten ble utarbeidet, er fortsatt 
høyst relevant som grunnlag for vurdering av både byggeprosjektet og drift/driftsmodell. Driftsbudsjett 
som der fremkommer antas fortsatt som et godt grunnlag for vurdering av etterfølgende drift. Her er 
også viktig å merke seg at beregnet driftsunderskudd i stor grad er knyttet til avskrivning av bygget. 

 
3.7.2. Leiligheter for vanskeligstilte – 12 stk. 

 
Denne delen av prosjektet hadde en opprinnelig kalkulert kostnad på kr. 31 753 500,-. Dette lå til grunn 
for søknad til Husbanken på finansiering i 2017. Finansiering ble innvilget med lån på kr. 19 426 000,- 
og tilskudd på kr. 8 326 000,-. Resterende 4 mill. er finansiert ved egenkapital. (tilskudd DK). 

 
Dyrøy kommune tegnet på dette grunnlag en tildelingsavtale for vanskelig boligstilte med Dyrøy 
Boligstiftelse. Avtalen gjaldt samtlige 12 leiligheter, hvorav det for fem av de største også innhold en 
garantiforpliktelse som sikret løpende inntekt for til utleier/eier (vedtak KST, sak PS 65/16). Avtalt 
husleie var satt til kr. 5000,- pr. mnd. for små leiligheter og kr. 8500,- for de store. 

 
Etter gjennomførte anbudsrunder og prosjektgjennomgang er det utarbeidet et nytt kostnadsoverslag 
av Plan Evo AS hvor det fremkommer en samlet kostnadsramme på kr. 39 458 780,-. I dette ligger også 
at carportanlegget er tatt ut. Bakgrunnen for en slik ikke ubetydelig kostnadssprekk synes todelt, for 
lavt kalkulert i utgangspunktet og en forholdsvis stor prisvekst i markedet. Byggekostnadsindeksen for 
Troms i perioden fra 3. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019 viser en prisstigning på 16,3% (Nordland 20,4%). 
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Med grunnlag i ny kalkyle har man gått i ny dialog med Husbanken for utvidelse av finansieringen. Det er 
også gjennomført et stedlig møte i Dyrøy med representanter derfra. Dagens vilkår åpner for inntil 85% 
finansiering. Dette er lagt til grunn for ny søknad, hvor man primært ønsker å beholde dagens 
tilskuddsbeløp på kr. 8 326 000,- og øke lånebeløpet slik at samlet finansiering utgjør 85% av 
kostnadsoverslaget. Dvs. at man øker lånefinansieringen fra kr. 19 426 000,- til kr. 25 214 000,-. Samlet 
Husbankfinansiering vil da utgjøre kr. 33 600 000,-. 

 
Søknaden er foreløpig ikke behandlet, men Husbanken har uttrykt stor positivitet til prosjektet. 
Forutsatt at finansiering innvilges vil status finansiering se slik ut: 

 
Byggekostnad – samlet 39 458 780,-   
Lån/tilskudd Husbanken  33 600 000,-  
Egenkapital  4 000 000,- Andel midler til tak, fra DK 
Ikke finansiert  1 858 780,- Løses av Dyrøy boligstiftelse 
Sum 39 458 780,- 39 458 780,-  

 
En økning i lånesummen på drøyt 5,5 mill. gjør det nødvendig å øke leien. Denne er nå beregnet til kr. 
7000,- pr. mnd. for de små leilighetene og kr. 10 000,- for de store. Leiepris for eksisterende 
boligmasse som disponeres av kommunen ligger fra ca. kr. 4000,- opp til kr. 8 300,-. Det som kan 
forsvare en prisforskjell er at leilighetene er nye og bygget for øvrig har en del kvaliteter som må 
betraktes som et pluss. 

 
Den resterende finansieringen som fremkommer i matrisen ovenfor, forutsettes løst av 
Dyrøy boligstiftelse uten at det påvirker husleien. 

 
Samlet areal (BTA) for disse 12 leilighetene utgjør 837 m2. Terasseområder inngår ikke i en slik 
beregning. Dette gir en pris pr. m2 på kr. 47 143,-. Det kan i utgangspunktet synes høyt, men det er 
viktig å bemerke at leilighetene har et forholdsvis lite areal (ca. 40-50m2 for de små og 90-100m2 for de 
store). Det gjør at dyre rom som kjøkken, bad og vaskerom fordeles på færre kvadrat noe som drar opp 
den kvadratmeterprisen ganske mye. 

 
Til sammenligning så viser kalkylen for kommunens omsorgsboliger kr. 54 654,- pr. m2, hvor det ikke 
ligger særskilte krav eller elementer som drar opp prisen i særlig grad (kun en enkel forsterkning i tak 
for montering av takheis + HC-toalett og høydejusterbar servanter). 

 
 

3.7.3. Leiligheter for salg – 4 stk (ev. 5 stk). 
 

Som nevnt er disse leilighetene tiltenkt salg på det frie markedet. Samlet areal er beregnet til 384m2 + 
terasser på ca. 350m2. Grunnen til at man opererer med 4 eller 5 leiligheter, er at en av disse er 
forholdsvis liten og er knyttet opp mot en eksisterende som gjør det mest egnet å selge den som en del 
av en større, enten da som utleie fra denne eller som en stor leilighet til eget bruk. I opprinnelig kalkyle 
var disse beregnet til kr. 11 830 000,-. Intensjonen var at salgsprosess via megler skulle starte opp 
senest ved kontrahering av entreprenør. En forutsetning for å oppnå byggelån, var et krav fra 
byggelånsbank om kommunal sikkerhet for finans- og driftskostnader etter ferdigstillelse, dersom salg 
ikke er gjennomført. En slik sikkerhet ble stilt i kommunestyrets vedtak av 21.06.2018, begrenset oppad 
til kr. 720 000,- pr. år. I og med at det oppstod tvil oppstart/realisering av prosjektet, ble det ansett at 
man ikke kunne starte en salgsprosess før dette var avklart. 
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I prosjektgjennomgangen for å få ned kostnadene i prosjektet gjorde man også en ny vurdering rundt 
det å forutsette en sluttføring av leilighetene, uavhengig av om de er solgt eller ikke. Vurderingen blei da 
at man i stede for en slik strategi, forutsatte en ferdigstillelse av skallet og at innredning gjøres etter salg. 
Det kan også åpne for større egeninnsats og kvalitetsvalg for ev. kjøpere. 

 
Denne delen at prosjektet er nok det som er mest utfordrende å løse når det gjelder finansiering. En 
slik finansiering av skallet må gjøres på selvstendig grunnlag. Grovt kalkulert ut fra den 
gjennomgangen av prosjektet som er gjort sammen med entreprenør og etterfølgende beregninger, 
vil det dreie seg om minimum 8. mill. Dyrøy boligstiftelse vil ha utfordring med å greie å stille kapital 
på et nivå som dette. Drøftinger rundt dette vil bli gjort under Administrasjonens vurdering. 

 
 

Administrasjonens vurdering 

1. Innledning 
 

Som det fremkommer i ovennevnte saksopplysninger, så er dette et prosjekt som har vært i prosess i 
snart sju år. Det tilsier at saken både har vært utfordrende og at mye har endret seg under vegs, både 
for prosjektet isolert, men også i forhold til omliggende faktorer som har betydning for prosjektet. Fra 
rådmannens side synes det derfor fornuftig å få en ny og grundig behandling, for derved å få saka belyst 
ut fra dagens situasjon og ikke minst forsøke å få samlet alle tråder. Men samtidig er det viktig at det nå 
kommer til en edelig avgjørelse. 

 
Slik rådmannen ser det er dette et prosjekt som har stor verdi for lokalsamfunnet i Dyrøy. Det vil være 
viktig for næringsutvikling, det vil være viktig for sentrumsutvikling og bokvalitet for unge og eldre, og 
ikke minst vil det svare ut vesentlige problemstillinger knyttet til boligbehovet i kommunen. 
Oppfatninga fra rådmann er også at det er en overveiende opinionsoppslutning fra Dyrøysamfunnet, 
men at det er reist kritiske spørsmål fra enkelte rundt økonomien i et slik omfattende prosjekt. Det er 
både betimelig og sundt i en slik prosess. 

 
Rådmannen erkjenner også at i en liten kommune som Dyrøy så er kommunens rolle som 
samfunnsutvikler avgjørende, både som pådriver og i enkelte tilfeller som gjennomfører. Det finnes ikke 
andre aktører (utbyggere, entreprenører e.l.) med pågående initiativ eller prosjekter for å bygge ut 
boliger i Dyrøy, til tross for tilgjengelig tomter. Forventningene til kommunens kapasitet kan ofte overgå 
det som både er mulig og forsvarlig. Dette er et dilemma i mange sammenhenger som både politikere 
og rådmann må være bevisst på. Det er små tilgjengelige ressurser det konkurreres om og ikke minst vil 
slike prioriteringer kunne gå på bekostning av de primære tjenestene en kommune skal levere. 

 
I dette aktuelle prosjektet er kommunen inne både som eier i deler av prosjektet og som vesentlig 
interessent på resterende del. Spørsmålet i fortsettelsen blir da hvordan kommunen kan bidra uten at 
det tas uforsvarlig høy risiko. 

 
Den videre drøftelse følger oppdelingen i delprosjekt som ovenfor beskrevet. 

 
2. Dyrøy utleiebygg – næringsarealer 

 
Problemstillingen rundt Dyrøy utleiebygg er todelt, organisering av eierskap og gjennomføring 
av byggeprosjektet. 

 
2.1. Organisering av eierskap 

Som nevnt ovenfor så har styret trukket seg. Særlig styreleder har vært aktiv både som pådriver av 
byggeprosjektet, men også som administrator av utleie. I en slik situasjon er rådmannen av den 
oppfatning at her må kommunen som eneaksjonær i selskapet gjøre en grundig vurdering av om man 
er tjent med en slik organisering, eller om selskapet bør avvikles og drift av eiendommen legges 
direkte under kommunal drift. Svaret beror i stor grad på hva man ønsker å gjøre med bygget i 
fortsettelsen. 
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Dersom konklusjonen er at man ikke ønsker å bruke penger på restaurering opp til et nivå som gjør det 
attraktivt for utleie, så er det rådmannens oppfatning at bygget enten selges eller rives. I så fall bør 
dette gjøres gjennom det etablerte selskapet. Dersom man velger å oppgradere bygget, enten slik det 
fremkommer i angjeldende prosjekt eller fortsatt som et selvstendig utleiebygg, så er svaret ikke 
opplagt. 

 
Kommunen kan til en viss grad redusere risiko ved en slik organisering som i dag. Dersom kommunen 
stiller garanti for finansiering av rehabilitering, så er kravet fra finans institusjon som regel at det gjøres 
som selvskyldnerkausjon. Da trer kommunens betalingsplikt inn ganske umiddelbart ved ev. mislighold. 
De eneste usikrede krav vil være andre driftsutgifter i selskapet som ikke kan løftes over på kommunen 
ved ev. mislighold. Dessuten er terskelen som oftest ganske høy for at man velger å la et offentlig 
selskap gå konkurs. Erfaringene også fra Dyrøy er jo at kommunen stadig har måttet tilføre kapital for å 
holde selskap i drift, både for dette og andre. Et annet argument for å beholde dagens organisering er jo 
at selskapets gjeld ikke eksponeres i kommuneregnskapet. Dvs. at kommunens gjeldsgrad pr. innbygger 
ikke blir påvirket. Dette kan ha betydning for andre lånebehov som kommunen måtte ha. 

 
På den andre siden er det viktig at kommunens investeringer forvaltes på en best mulig måte. Det vil 
gjelde både vedlikehold og ikke minst en best mulig drift av investeringen i tråd med intensjonen. Det 
krever kontinuitet og løpende oppfølging. Ikke til forkleinelse for de som over har driftet bygget mer 
eller mindre på dugnad frem til nå, men det ser man er utfordrende og lite bærekraftig. Slik rådmannen 
vurderer det, vil det også være utfordrende å få på plass et nytt styre uten at det stilles tilstrekkelig 
ressurser tilgjengelig for å sikre en forsvarlig drift. Det vil neppe være mulig innenfor selskapets 
økonomi, selv ved fullt utleie. 

 
I forhold til byggets videre eksistens, så er det viktig å understreke at Utleiebygget har en viktig 
funksjon for sentrum av Brøstadbotn og for lokalt næringsliv/næringsinitiativ. Rådmannen har liten tro 
på at salg av bygget vil være vellykket, både sett i forhold til realistisk interesse, men også i forhold til 
om det vil tjene sentrum og lokalt næringsliv. Riving av bygget er heller ikke fornuftig, da et nybygg som 
kan fungere som et sentrumsbygg (ikke ”hallkvalitet”) vil være kostbart. I den videre drøftelse, så 
legges det til grunn en rehabilitering av eksisterende bygg som kan løfte det opp på et nivå som kan 
gjøre det attraktivt, både for leietagere og sentrum. 

 
Under visse forutsetninger så heller rådmann over på at aksjeselskapet bør avvikles og driften legges inn 
under kommunen. En av forutsetning er at man greier å etablerer en organisering som aktivt jobber 
med forvaltning av kommunale utleieavtaler. Det gjelder både for dette bygget, men også de øvrige 
utleieobjektene som kommunen eier. Rådmannen er selvfølgelig klar over at dette er et ansvar tillagt 
egen rolle, men man har ikke greid å sette av tilstrekkelig ressurser slik at dette har blitt tilstrekkelig 
ivaretatt. En annen forutsetning er at man evner å skape et slags ”senterkonsept” som kan bidra til 
bedre inntjening hos leietagerne og derved også mer stabilitet i bygget. Et slikt konsept behøver sånn 
sett ikke bare gjelde leietagerne i bygget, men hele handelsstanden i sentrum. Vi kan se konturene av et 
slikt konsept gjennom prosjektet ”Liv og røre i sentrum” som nå er dratt i gang gjennom VOX. Så lenge 
omstillingsprosjektet pågår, så har rådmann tro på at man kan greie å både få på plass leietagere og 
sørge for tilstrekkelig trykk på sentrumsaktivitet som her beskrevet. Men det er viktig at man evner å 
skape kontinuitet i dette. 

 
1.1.Byggeprosjektet 

Dagens konsept er etter rådmannens syn det som best vil tjene både leietagere og sentrum for øvrig. 
En oppgradering av byggets fasiliteter, kombinert med atrium og leiligheter på toppen vil uten tvil bli 
et aktivum. Samlet kostnad for denne løsning er kalkulert til ca. 18,5 mill. I dette er det presisert en 
feilmargin på +/- 10%. 

 
En selvstendig løsning med rehabilitering av eksisterende bygningskropp vil nok bli litt rimeligere ved at 
atrium forsvinner (kalkyle Plan Evo – kr. 8,1 mill.), men hele kostnaden med nytt tak må da dekkes 
innenfor det eksisterende bygg. Dersom man omregner/summerer de allerede kjente tallene kan man 
anta at kostnadene dreier seg om 14-15 mill. Men da forsvinner de tilleggskvalitetene som kan bidra 
både til både økt interesse for å leie, og en bedre inntjening for leietakere. 
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Men dersom man velger å avvikle aksjeselskapet og legge eierskap og drift direkte inn i kommunen, vil 
en økning av kommunens låneforpliktelser med 16,5 mill. som nevnt være utfordrende. Dette skal 
selvfølgelig regnes opp mot leieinntekter, men rådmannen ser det som sannsynlig at det vil være 
utfordrende og fullt ut skape lønnsomhet gjennom utleie. Det vil medføre at man må kunne påregne 
behov for subsidiering slik som tilfellet har vært frem til nå. En slik subsidiering og øvrig risiko må veies 
opp mot byggets betydning for lokalsamfunnet. 

 
Risikomatrise 

1-2=lav 3-4=moderat 5-6=høy 7=svært høy 
 

Risikofaktor Sannsynligh
et 

Konsekvens Risikoniv
å 

Kommentar/tiltak 
Kalkylebrist - anbud 2 2 4 - Påpekt feilmargin kalkyle +/- 

10% 
- Forhandling for 

prisreduksjon/ endra 
løsning før kontrahering 

- Annullering av konkurranse 

Kalkylebrist - gjennomføring 2 2 6 - Tett oppfølging/dialog med entr. 
- Kostnadsreduserende tiltak 

Manglende 
utleie/inntjening 

3 2 6 - Begrenset betalingsvilje/-evne 
for leie 

- Gir enten marginal eller 
negativ inntjening 

- Fordrer aktiv forvaltning 
og stimulering som 
merverdi til leietakere  

 
1.   Dyrøy boligstiftelse – leiligheter for vanskeligstilte 

 
Som det fremkommer ovenfor, så viser den nye kalkylen fra Plan Evo AS, som bygger på den samlede 
gjennomgangen av prosjektet etter anbudskonkurranse og etter dialog med entreprenør, en samlet 
kostnad på ca. 39,5 mill. fordelt på 12 leiligheter med varierende størrelse. Dette gir en pris pr. m2 BTA 
på drøyt kr. 47 000,-. Prisen er høy, men sammenlignet med omsorgsboligene som nå er under bygging, 
ligger det betydelig under. Som også nevnt ovenfor, så kan man nok oppnå en ytterligere reduksjon i pris 
pr. m2 ved å øke arealet på hver leilighet og redusere antallet. Men dersom man ser på formålet med 
boligene, så er nok miksen som er planlagt en fornuftig differensiering. Det gir egnede leiligheter både 
for enslige og for familier. 
Behovet for slike boliger synes også bra klarlagt og dokumentert, dog ikke antall slik rådmannen leser 
situasjonen. Men i den vurderingen som her må gjøres, vil uttalelsen fra Eldrerådet veie tungt. De 
understreker både behovet for slike boliger i sentrum, og at det planlagte konseptet er sterkt å 
foretrekke. Det vil øke bokvaliteten for de eldre ved å ha kafe og møteplass i bygget hvor både beboere 
kan møtes, men hvor man også kan møte andre gjester. 

 
Finansieringen av prosjektet slik det nå står, forutsetter en økning av lån i Husbanken, samt en tilførsel 
av egenkapital på ca. 1,8 mill. Rådmannen legger til grunn at dette løses i sin helhet av Dyrøy 
boligstiftelse. Husleien vil øke noe i forhold til det som opprinnelig var presentert for kommunestyret, 
men i den beregningen må man også regne inn prisindeks fra mai 2017 da den opprinnelige 
tildelingsavtale ble inngått. 

 
Risikomatrise 

1-2=lav 3-4=moderat 5-6=høy 7=svært høy 
 

Risikofaktor Sannsynligh
et 

Konsekvens Risikoniv
å 

Kommentar/tiltak 
Manglende utleie av 
leiligheter med garanti 
av kommunen 

2 2 4 - Maks risiko ved ingen utleie, kr. 
50 000,- pr. mnd. (5 

leiligh.) 
- Ansees som mindre 

sannsynlig, men 1-2 pr. år i 
snitt kan måtte påregnes. 

- Mottiltak; aktiv forvaltning, 
bruk av bostøtte 
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3. Dyrøy boligstiftelse – leiligheter for salg 
 

Denne delen av prosjektet er det som er mest utfordrende. Som ovenfor beskrevet, så gjorde 
Boligstiftelsen et valg om å iverksette oppstart av byggeprosjektet med kun skallet av disse 4 (5) 
leilighetene som grunnlag. Salgsstart iverksettes etter at ev. kontrahering med entreprenør er gjort. Det 
gir fleksibilitet for mulige kjøpere og det gir redusert risiko for byggherre ved at man ikke pådrar en 
belåning høyere enn nødvendig før man har sikret salg. Rådmannen mener fortsatt at dette er en 
fornuftig strategi. 

 
I opprinnelig kalkyle fra mars 2018 var denne delen av prosjektet beregnet til knapt 12 mill. som 
ferdigstilt. Samlet areal BYA er 384m2 + ca. 350 m2 terrasser. Etter anbudsprosess og 
prosjektgjennomgang er skallet beregnet til ca. 8 mill. eks. mva., dvs. 10 mill. Ut fra størrelsen på 
leilighetene og erfaringspriser fra resterende del av prosjektet, så må man anta at byggekost pr. m2 vil 
ligge noe lavere enn snittet på de øvrige da ”dyre rom” fordeles på større areal. Dersom man kan legge 
til grunn en kostnad pr. m2 på kr. 42 000,- vil samlet prosjektkostnad komme på ca. 16 mill. Med dette i 
bunn, vil pris pr. leilighet ligge på ca. 3,7 mill. for tre av disse og ca. 5 mill for den største. Alternativt 3,7 
mill. x 4 leiligheter + en liten til om lag 1,3 mill. Planlagt gjennomføringsmodell vil dog kunne legge til 
rette for egeninnsats og kvalitetsjusteringer for kjøpere. Men salgssummen vil med dagens markedsnivå 
være helt på grensen av hva som vil være realistisk å få solgt. 

 
Det er også slik at dersom det skulle vise seg å være umulig å selge disse (eller noen), så vil det 
være mulig å omdisponere arealet til mindre leiligheter, eller på annet vis gjøre dem mer attraktiv. 

 
Men en finansiering av ”skallet” på 10 mill. vil ikke være mulig for Dyrøy boligstiftelse uten hjelp fra 
Dyrøy kommune. Eneste løsningen vil være at Dyrøy kommune stiller en garanti for enten hele- eller 
deler av summen, avhengig av hva en bank kan akseptere av sikkerhet innenfor eksisterende 
boligmasse. Men det vil utvilsom være slik at Boligstiftelsen det vil være utfordringer med å betjene en 
gjeld på et slikt nivå, dersom man ikke greier å selge leilighetene høvelig raskt. Alternativ forutsetning 
må være en belåning med kun rentebetjening frem til salg. Med 2% rente vil årlig kostnad være ca. kr. 
200 000,-, ved 2,5% - ca. kr. 250 000,- osv. Med dagens renteutsikter vil lav rente være høyst sannsynlig 
over mange år. 

 
Antagelig vil en belåning i Kommunalbanken eller i KLP være gunstigst. I så fall betinger det 100% 
garanti fra Dyrøy kommune. 

 
Risikomatrise 

1-2=lav 3-4=moderat 5-6=høy 7=svært høy 
 

Risikofaktor Sannsynligh
et 

Konsekvens Risikoniv
å 

Kommentar/tiltak 
Manglende betalingsevne 
hos Boligstiftelsen 

1 3 4 - Dyrøy kommune må betjene 
rentekostnader for inntil 
hele lånesummen 

 
4. Mulige ”Koronatiltak” som bidrag, ev. konsekvenser av koronapandemien for prosjektet. 

 
Ut fra det som rådmann har greid å bringe på det rene, er det ingen stimuleringstiltak knyttet til korona 
som til nå er presentert som vil gi særlig gevinst til dette prosjektet. Det eneste som kan være et bidrag 
er økt ramme for startlån, hvor det har vært antydet at man ønsker å nå flere enn dagens ordning, 
samt en økning i ramme for bostøtte. Endelige retningslinjer er ikke presentert enda. 

 
Men det registreres et press på regjeringen fra entreprenørbransjen generelt og fra 
Boligprodusentene spesielt, som peker på at dagens bidrag til Husbanken ikke vil bidra til 
sysselsettingen i byggenæringen. Fra bransjen er det bedt om 25 milliarder ekstra for å unngå 
permitteringer og masseoppsigelser for høsten 2020 og hele 2021, som pr. i dag betraktes som 
helsvart. 
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En stor usikkerhet pr. i dag er hvordan koronapandemien vil påvirke prosjektkostnader. Rådmannen har valgt å 
legge til grunn bilde som forelå før pandemien slo inn. Men det er sannsynlig at det vil bli påvirket. En svak krone 
vil gi høyere pris på importerte varer, men på motsatt side vil en kraftig tørke i  oppdrag mest sannsynlig gi en 
større konkurranse og derved lavere påslag. Eneste eksemplet som kan trekkes frem er bygging av ny skole i 
Bardu. Her ble det liten- eller ingen justering av kontraktsum som følge av korona. 
 

5. Konklusjon 
 

Rådmannen vil innledningsvis påpeke at den presentasjonen av saka som her er gjort, inkludert 
innstillingen, er også et svar på bestillingen fra kommunestyret i sak FO 2/18 (interpellasjon) som ble 
behandlet den 18.12.2018. Enstemmig vedtaket i saka er som følgende: 
Kommunestyret ber rådmannen utrede nye tiltak for å nå målet om økt boligbygging og økt bosetting. 
Dette ansees som sentrale virkemidler for å styrke kompetansen i Dyrøy. 

 
Som beskrevet gjentatte ganger ovenfor, så vil prosjektet som en samlet løsning antas å være av stor 
betydning for Dyrøysamfunnet, og det er ganske opplagt at det ikke er mulig å realisere uten at Dyrøy 
kommune går tungt inn i prosjektet. Det er også slik at det allerede brukt mye ressurser, både 
administrativt og i penger. Ved en annullering vil dette være tapt. 

 
Den risiko som kommunen påløper kan ikke vurderes isolert opp mot prosjektet slik det i dag fremstår, men 
må vurderes opp mot alternativene. Dyrøy utleiebygg AS eies av Dyrøy kommune, og en rehabilitering vil 
være helt nødvendig. Risikobilde vil være noenlunde identisk dersom en slik rehabilitering skal skje isolert. 
Behovet for boligbygging i sentrum er ganske så omforent, og kommunal involvering vil mest sannsynlig 
være påkrevd. Dog kan nok omfanget skaleres ned, men om eks. vis Dyrøy kommune ønsker å stå for bygging 
av fem boliger, vil risiko knyttet til utleie være noenlunde identisk med det som ligger i en tilvisningsavtale 
med Boligstiftelsen. Et oppsummert risikobilde slik rådmann ser det vil være som følgende: 

 
- Manglende inntjening i Dyrøy utleiebygg, antas som sannsynlig. Her må man være forberedt på en årlig 

tilførsel av kapital på inntil kr. 300 000,-. Dette vil i liten grad være avhengig av hvilken modell for 
rehabiliteringen eller drift som velges. 

- Tildelingsavtalen med Dyrøy boligstiftelse eksponerer kommunen for totalt kr. 500 000,- årlig, men reell 
risikovurdering antas å ligge på maks 1-2 leiligheter samlet pr. år. Det gir i så fall en eksponering på inntil 
kr. 200 000,- pr. år. 

- Manglende betjeningsevne hos Dyrøy Boligstiftelses på lån – eksponering på inntil kr. 200-250 000,- pr. 
år. Med dagens regnskapstall/balanse vil Boligstiftelsen evne å betjene et slik lån. Det forutsettes da at 
det ikke vil være nødvendig å betale avdrag. 

Med bakgrunn i dette innstiller rådmannen på at prosjektet gjennomføres slik det nå er planlagt. 
Forutsetningen er at prosjektet kan gjennomføres innenfor den rammen som er presentert her. 

 
 

Rådmannen er mer usikker på om Dyrøy utleiebygg AS skal avvikles og eierskap skal legges direkte inn under 
kommunal drift. Sett fra et driftsmessig perspektiv så er rådmannen overbevisst om at sistnevnte er å 
foretrekke, men de samlede konsekvenser for kommunens økonomiske status er mer uavklart. For å få et 
bedre beslutningsgrunnlag foreslår rådmannen at avgjørelsen rundt dette utsettes og fremmes som egen sak, 
primært til kommunestyrets møte i juni. En slik utsettelse har ingen betydning for beslutning som foreslås 
fattet i denne sammenheng, i og med at det allerede foreligger en kommunal garanti for den delen av 
prosjektet som gjelder Dyrøy utleiebygg.
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Innledning/bakgrunn. 

Motivet for prosjektet var 2-delt:  

-Renovere Dyrøy Utleiebygg som er i en miserabel forfatning, og gjøre bygget til kommunens 
virkemiddel i næringsutvikling i kommunen. 

-Boligutvikling – det er utvilsomt mangel på boligtilbud i kommunen, noe som må sees i sammenheng 
med etablering av arbeidsplasser. 

Her vises forøvrig til den grundige presentasjonen som rådmannen foretok i kommunestyremøte 
18.12.2019. 

 

Følgende kommunestyrevedtak lå til grunn for det videre arbeide. 

Kommunestyrevedtak i møte 06.05.13, sak 24/13: 

1. Dyrøy kommunestyre går inn for at det bygges leiligheter i en 2. etg. på Utleiebygget –jfr.  
omforent vedtak av Dyrøy Boligstiftelse, Dyrøy Utleiebygg AS og Sentrumsplangruppa.  
 

2.  a) De 2 partene i prosjektet – Dyrøy kommune og Dyrøy Boligstiftelse –bevilger kr 300.000   
hver til utarbeiding av detaljprosjektering og anbudsgrunnlag. Et mindre beløp av denne 
bevilgningen kan anvendes til plan for utenomhusarbeider.  
b.  Kommunens bevilgning dekkes av midler fra salg av boliger  

 
2.  a) Følgende grovkalkyle legges til grunn for det videre arbeidet fram til 

detaljprosjektering:  
 Kostnadsramme kr 11 mill.  
 Finansiering: Husbanklån kr 4 mill.  
 Dyrøy kommune kr 4 mill. (Tilsvarer nytt tak på bygget)  
 Dyrøy kommune kr 1,5 mill. (Fra fond boligsalg)  
 Dyrøy Boligstiftelse kr 1,5 mill.  
 Kostnads -og finansieringsplan justeres når mer detaljert kalkyle foreligger.  

b) Administrasjonen avklarer finansieringsmuligheter/betingelser med Husbanken i god  
tid før neste kommunestyremøte 24.06.13.  Momsproblematikk avklares.  

 
c) Kommunestyrets målsetning er å få forhåndsolgt leiligheter tilsvarende minst kr 3 mill.  
 
 

Kommunestyrevedtak i møte 16.12.2014, sak 66/14:  

1. Dyrøy kommunestyre går inn for bygging av en 2. etasje på Dyrøy Utleiebygg AS sin 
bygning – som prosjektert.  
 

2. Oppdraget som utbygger gis til Dyrøy Boligstiftelse.  
 
3. Støttefunksjon (til boligstiftelsen/rådmannen som daglig leder):  Dyrøyseminarsenteret 

KF engasjeres.  Kommunen bevilger kr 100.000 til oppdrag – se pkt. 4.  
 
4. Plankomite – med repr. fra Dyrøy kommune og Dyrøy Utleiebygg AS – i tillegg til 
boligstiftelsen utreder forslag til:  
 
a. Investeringer som knyttes direkte til leilighetene, herunder konsekvenser av trinnvis 
utbygging.  
b. Investeringer som knyttes til eksisterende utleiebygg.  
c. Investeringer knyttet til utearealer/sentrumsområdet.  
d. Finansieringsløsning (Husbanken/annet) basert på Hamarøymodellen.  
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e. Husleieestimater/driftsmodell.  
 
5. Når oppgavene i pkt. 4 foreligger og før anbudsutlysing, legges sak fram for politisk 

behandling mht leie av leiligheter «for personer med spesielle behov».  
 

6.  Byggherre knytter til seg nødvendig konsulentbistand i planfase/byggefase. I 
byggeperioden oppnevnes representant for kommunen og Dyrøy Utleiebygg som støtte for 
Boligstiftelsen. 

Kommunestyrets vedtak i møte 22.02.2018: 
 Dyrøy kommune gir kommunal garanti til Dyrøy Utleiebygg AS for et låneopptak på inntil kr 

16 500 000, fortrinnsvis i kommunalbanken, alternativt KLP. Dette omfatter full renovering av 
utleiebygget i Tverrveien 14, jfr. vedlagt presentasjon med kostnadsoverslag. Forbehold om 
fylkesmannens godkjenning. 
 

 Kommentar: Garantibeløp justert til kr18.150.000,- pga. anmerkning fra Fylkesmannen (skal 
inkludere renteomk.) 

 

KOSTNADER/FINANSIERING 

Etter å ha avholdt 2 anbudsrunder, samt kostnadskritisk gjennomgang med 1 entreprenør, er en 
kommet fram til følgende kostnadsbilde: 

Kostnader  

Samlet entreprisetilbud – eks. mva  kr 56.000.000 (både 1. og 2. etg.) 
Prosjekt-byggeledelse    «     1.000.000 
Reserve – 5%     «     2.850.000 
 Sum entreprisekostnader  kr 59.850.000 
Moms ………………………….  «  14.962.500 
             Sum entreprisekostnader inkl. mva    kr 74.812.500    kr 74.812.500 
 

Finansiering 

Husbanken – lån    kr 19.426.000 
Husbanken – tilskudd    «     8.326.000  
Kommunalbanken (lån/garanti)   «  16.500.000 
Økt aksjekapital DU AS   «    2.100.000  
Tak Utleiebygg + tilskudd.   «    5.500.000 
Egenfinansiering    «    6.000.000       
Ref, mva Utleiebygget 50% (estimat)   «   4.625.000 
 Sum kjent finansiering   kr 61.702.000    kr 61.702.000 

Manglende finansiering ……………………………………………………………… «  13.110.500 
Husbanken – mulig tilleggslån ?…………………………………………………… «    6.300.000 
           Kr  6.810.500 

Samfunnsløftet – SPNN – omsøkt 2.300.000? 

Husbanken innvilget 30% i tilskott på utleiedelen til vanskeligstilte – mot standard var 15% - grunnet 
at Husbanken vurderte dette som et samfunnsmessig gunstig prosjekt i utvikling av lokalsamfunnet i 
Dyrøy. 

 

Estimert manglende finansiering ca. kr 10 mill. 
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Årsaker til finansieringssvikten. 

Vår opplevelse var at markedsprisene på byggfaget sprengte alle våre rammer. Etter 2 anbudsrunder 
innså vi dette, og gikk i forhandling med siste anbyder. Her ble prosjektet skikkelig gjennomgått med 
tanke på kostnadsbesparelser. Heller ikke nå kom vi i mål.  

Konsulenten synes ikke å ha fanget opp den spesielle markedssituasjonen, slik at kalkylene (byggfaget 
spesielt) – som finansieringen var basert på (søknader om lån og tilskudd i Husbanken m.v.) har ikke 
fanget opp den ekstraordinære markedssituasjonen med gjeldende prisstigning. Eksempelvis var 
økningen i Byggekostnadsindeksen for Troms på 16,3% fra 3. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019, og 
tilsvarende for Nordland en økning på 20,5%. Konsulenten mener at vi ligger nært Nordland i denne 
sammenhengen. 

Tiden har løpt fra oss i disse prosessene, noe som bare har forsterket den negative utviklingen. 

 

Muligheter framover. 

Vi – styret i Dyrøy Boligstiftelse og Styret i Dyrøy Utleiebygg AS – er fremdeles av den oppfatning at 
Dyrøyprosjektet er en meget god løsning for nødvendig infrastruktur i Dyrøy kommune. I dagens 
marked er kostnadsnivået på boligdelen gunstig, og ligger betydelig lavere enn nye anbud (priser pr 
m2). Her vises det bl.a. til rådmannens redegjørelse til kommunestyret i desember. 

Prosjektet har vært krevende for de impliserte, der mye av innsatsen har vært basert på dugnad. I en 
fortsettelse bør organiseringen skje på en annen måte, ikke minst med dedikerte administrative 
ressurser.  

Bruk av midler i prosessen. 

Her ble det besluttet at i prosjekteringsfasen skulle det brukes av overføringene fra kommunen, dvs. 
ikke lån/tilskudd. Dette har vært akseptert av kommunen. Likeså at underskudd i driften av 
utleiebygget også skulle kunne belaste overførte midler. Verken styret/daglig leder i Utleiebygget eller 
styret i Boligstiftelsen har tatt ut noen form for godtgjørelser. 

Dyrøy boligstiftelse. 

Utbetaling fra Dyrøy kommune:    kr 5.500.000 
Konsulenthonorar   kr 3.545.613 
Sekretærbistand   «     458.174 
Overført til Utleiebygget  «   1.224.668  «  5.228.475   
Rest overført til Utleiebygget     kr    271.525 
 

Dyrøy Utleiebygg AS. 

Utbetaling fra Dyrøy kommune. Aksjekapital til invest.  kr 2.100.000 
Overføringer fra Boligstiftelsen     «  1.224.688 
Siste overførsel fra Boligstiftelsen    «      271.525 
Driftstilskudd fra kommunen          «      400.000 
Sum mottatte midler fra 2013     kr  3.996.213 
Konsulenthonorarer – inkl. mva . kr 1.749.276 

Til drift av Utleiebygget i perioden «  2.246.937  kr 3.996.213 
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Om driften av Utleiebygget  

Minner om at det forrige styret kastet kortene da det økonomiske grunnlaget for videre drift ikke var 
til stede. I denne situasjonen tiltrådte nytt styre med målsetting om snarlig renovering. 
Markedsføring/utleie ville da kunne da skje på et helt annet grunnlag.  

I påvente av gjennomføring av prosjektet har styret «trådt vannet» i en situasjon der det var viktig å 
holde på leietakere og skaffe intensjonsavtaler med nye i det renoverte bygget. Dette lyktes delvis ved 
hjelp bl.a. av reduserte husleie, men denne «midlertidige» perioden ble mye lengre enn forventet i 
utgangspunktet og dermed behovet for driftstilskott blitt større.  

Det vises til oversikten i forrige avsnitt. Ser man bidraget til driften i et 7-årsperspektiv, blir netto 
bidrag til driften på ca. kr 320.000 pr. år. Driftsutgiftene på bygget har vært holdt så lave som mulig i 
perioden; det samme gjelder reparasjoner.  

 
Konklusjon. 

Vi som har vært ansvarlige for prosjektet hittil, finner ikke å kunne gå videre med Dyrøyprosjektet på 
det finansieringsgrunnlaget som nå foreligger. Begge selskapene er redskaper for Dyrøy kommune, og 
vi mener at kommunen bør ta en grundig gjennomgang av situasjonen og konkludere med tanke på 
hva som skal skje framover.  

Vi gjentar – vi er fremdeles av den oppfatning at Dyrøyprosjektet er en meget god løsning for 
nødvendig infrastruktur i Dyrøy kommune. Prosjektet er faktisk nødvendig for å lykkes med 
omstillingsprogrammet VOX og være en integrert del av dette programmet. Men for å komme i mål 
må det politisk vilje til å sette inn nødvendige ressurser. Utgiftene til konsulenten er blitt noe høy, 
delvis grunnet utredning av alternativer etter ønske fra potensielle leietakere. Imidlertid er resultatet av 
konsulentarbeidet verdifullt dersom prosjektet videreføres. 

Vi vil heller ikke legge skjul på at noe av den lokale motstand – til tross for positive 
kommunestyrevedtak – oppfattes som skadelig for prosjektet. Det er selvsagt legitimt at der er 
forskjellige meninger, men noen grenser er overskredet når f.eks, motstandere tar direktekontakt inn 
mot anbydere under anbudsprosessen.   

Om Dyrøy Utleiebygg AS spesielt. 
Det vises til tidligere melding om at Knut Arne Johansen fratrer som styreleder/daglig leder.  
 
Styremedlem Haavard Danielsen melder med dette om at også han fratrer som styremedlem, med 
umiddelbar virkning. 

 

 

Brøstadbotn 25.02.20 

     

For Dyrøy Utleiebygg AS      For Dyrøy Boligstiftelse 

Knut Arne Johansen       Per Jensen  
         styreleder 
 
Haavard Danielsen 
styremedlem 
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Dyrøy kommune  
       Den lærende kommune 

 

  
 

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

Dyrøy kommune 
Dyrøytunet 1 
9311 Brøstadbotn 
 
 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/13-18 Kine Svendsen 20.04.2020 

 

Melding om vedtak: Uttalelse Dyrøy utleiebygg (byggeprosjekt) 

 
Dyrøy eldreråd vedtok i møtet 12.03.20 sak PS 11/20 Eventuelt pkt. 1 Uttalelse – Dyrøy utleiebygg 
(byggeprosjekt). Følgende ble vedtatt: 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 12.03.2020  
 
Uttalelse fra Eldrerådet i Dyrøy pr. møte den 12.03.20. 
Rådet har i nevnte møte fått en grundig redegjørelse for Dyrøy prosjektet det vil si Dyrøy Utleiebygg og 
Dyrøy boligstiftelse. 
Rådet stilte ulike spørsmål til framlagte prosjekt. 
Eldrerådet anmoder Dyrøy kommune om å komme i gang med bygging av prosjektet, heri også å 
skaffe nødvendig tilleggsbevilgning. 
Rådet ser prosjektet som godt tilpasset for Dyrøys befolkning. 
Vedlagte prosjekt anses også som en fin tilvekst i sentrum. 
Eldrerådet er enstemmig i vår anmodning til kommunen.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kine Svendsen 
Sekretær 
Servicetorget 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur
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Kjell-Sverre Myrvoll 

14.02.2018 

Ombygging – Renovering         
Dyrøy Utleiebygg,            

Tverrveien 14 i Brøstadbotn 
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Forord 
Denne rapporten skal vise analyser, kostnadsoverslag, finansieringsbehov og driftsbudsjett for 
realisering av «nye» Dyrøy Utleiebygg i Brøstadbotn, i sammenheng med bygging av 
leiligheter på toppen av dagens utleiebygg.  

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Dyrøy Utleiebygg AS, som eier av Dyrøy Utleiebygg. 

Oppdraget har hatt en ramme på 325 timer. Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært 
styreleder Knut Arne Johansen.  

Rapporten er utarbeidet av Nordavind Utvikling KF. 

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

 

 

Brøstadbotn februar 2018 

Kjell-Sverre Myrvoll 
Prosjektleder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tittel Ombygging-renovering av Dyrøy utleiebygg 

Utgitt: Februar 2018 

Utgitt av: Nordavind Utvikling KF 
Oppdragsgiver: Dyrøy Utleiebygg 
Kontakt: Kjell-Sverre Myrvoll 
Postadresse: Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn 

 
Forfatter: Kjell-Sverre Myrvoll 

 
Utgitt i samarbeid med: Dyrøy Utleiebygg, Plan Evo AS, næringsrådgiver Frank 

Moldvik, økonomiavdelingen i Dyrøy kommune v/Aud 
Kastnes, Regnskap i Nord og Dyrøy boligstiftelse 
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1 Sammendrag 
Dyrøy boligstiftelse skal bygge boliger på toppen av Dyrøy utleiebygg, jfr 
kommunestyrevedtak 24/13 og 66/14. 
 
Behovet for renovering av Dyrøy utleiebygg er stort etter mange år med forfall, samtidig som 
man kan løse utfordringer med å skaffe flere leiligheter i kommunen. 
 
Det er videre viktig med tidsriktige næringslokaler i Brøstadbotn. 
 
Totalprosjektet er skissert til en kostnadsramme på 18.376.500 kr. Dette er en betydelig 
investering for Dyrøy Utleiebygg AS. Bygningsmassen vil bli oppgradert til tidsriktige 
lokaler, og samtidig tetter man taklekkasjene som har tært på bygget over tid.  

Prosjektet med både boliger og næringsarealer, gir Dyrøysamfunnet et kraftig løft, som skaper 
ringvirkninger både i byggeperioden og når bygget står ferdigstilt.  

Dyrøy kommune er utpekt som omstillingskommune der to av målsetningene er 
sentrumsutvikling og utvikling av eksisterende næringsliv. 

Denne utbyggingen må ses i lys av en videreutvikling i Dyrøy Utleiebygg AS. Selskapet har 
over år hatt finansielle utfordringer knyttet til store vedlikeholdsbehov, samtidig som 
halvparten av arealet ikke har vært utleid. 

Det vil være nærliggende å forvente at ved en fullrenovering så vil bygget fremstå med en 
annen attraktivitet enn dagens lokaler.  Det må være en målsetning at bygget skal være fullt 
utleid når de nye lokalene står ferdig. 

Styret i Dyrøy Utleiebygg AS har i henhold til aksjeloven et stort ansvar, herunder sikre sunn 
økonomisk drift av selskapet. Som driftsbudsjettene viser, så vil årsresultatene fortsatt være 
negativ i selskapet. Etter utbyggingen, vil dette i hovedsak dreie seg om store avskrivninger 
på bygningsmassen. Det er avgjørende å ha med seg selskapets dagens finansielle situasjon i 
selskapet. 

Gjennom analysen av Dyrøy Utleiebygg AS er det avdekket andre forhold som det må tas tak 
i, spesielt dreier dette seg om rolleforståelse, styrets ansvar i henhold til aksjeloven og 
driftsansvaret for byggene. Denne rapporten inneholder derfor anbefalinger til eier om 
hvordan man kan løse disse problemstillingene. 
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2 Bakgrunn 
Dyrøy kommunestyre har i flere behandlinger gjort vedtak om utbygging av leiligheter på 
eksisterende Utleiebygg i Tverrveien. 

PS 24/13 6.5.2013: 

Vedtak i Kommunestyret - 06.05.2013  

1) Dyrøy kommunestyre går inn for at det bygges leiligheter i en 2. etg. på Utleiebygget –jfr. 
omforent vedtak av Dyrøy Boligstiftelse, Dyrøy Utleiebygg AS og Sentrumsplangruppa.  

2) a) De 2 partene i prosjektet –Dyrøy kommune og Dyrøy Boligstiftelse –bevilger kr 300.000 
hver til utarbeiding av detaljprosjektering og anbudsgrunnlag. Et mindre beløp av denne 
bevilgningen kan anvendes til plan for utenomhusarbeider.  

b) Kommunens bevilgning dekkes av midler fra salg av boliger  

3) a) Følgende grovkalkyle legges til grunn for det videre arbeidet fram til detaljprosjektering:  

Kostnadsramme kr 11 mill.  
Finansiering: Husbanklån kr 4 mill. 
Dyrøy kommune kr 4 mill. (Tilsvarer nytt tak på bygget)  
Dyrøy kommune kr 1,5 mill. (Fra fond boligsalg)  
Dyrøy Boligstiftelse kr 1,5 mill. 

 
Kostnads-og finansieringsplan justeres når mer detaljert kalkyle foreligger. 

b) Administrasjonen avklarer finansieringsmuligheter/betingelser med Husbanken i god tid 
før neste kommunestyremøte 24.06.13. Momsproblematikk avklares. 

c) Kommunestyrets målsetning er å få forhåndssolgt leiligheter tilsvarende minst kr 3 mill. 

I møte 16.12.2014 sak 66/14 ble det vedtatt følgende: 

1. Dyrøy kommunestyre går inn for bygging av en 2. etasje på Dyrøy Utleiebygg AS sin 
bygning – som prosjektert. 

2. Oppdraget som utbygger gis til Dyrøy Boligstiftelse. 
3. Støttefunksjon (til boligstiftelsen/rådmannen som daglig leder): Dyrøyseminarsenteret 

KF engasjeres. Kommunen bevilger kr 100.000 til oppdrag – se pkt. 4.  
4. Plankomite – med repr. fra Dyrøy kommune og Dyrøy Utleiebygg AS – i tillegg til 

boligstiftelsen utreder forslag til: 
a. Investeringer som knyttes direkte til leilighetene, herunder konsekvenser av 

trinnvis utbygging. 
b. Investeringer som knyttes til eksisterende utleiebygg. 
c. Investeringer knyttet til utearealer/sentrumsområdet. 
d. Finansieringsløsning (Husbanken/annet) basert på Hamarøymodellen. 
e. Husleieestimater/driftsmodell. 

5. Når oppgavene i pkt. 4 foreligger og før anbudsutlysing, legges sak fram for politisk 
behandling mht leie av leiligheter «for personer med spesielle behov». 

6. Byggherre knytter til seg nødvendig konsulentbistand i planfase/byggefase. I 
byggeperioden oppnevnes representant for kommunen og Dyrøy Utleiebygg som støtte 
for Boligstiftelsen. 
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Det har siden vedtaket i 2014 vært jobbet fram løsninger for å realisere utbyggingen, og 
Dyrøy boligstiftelse fikk våren 2017 tilsagn på samla lån og tilskudd på 27.700.000 kr fra 
Husbanken. 

Etter at tilsagnet ble gitt, har det vært jobbet med detaljplanlegging av leilighetene sammen 
med Plan Evo AS. Det har også vært gjennomført kartlegginger av tilstanden til dagens 
utleiebygg, som har vært utsatt for lekkasje gjennom takkonstruksjonene over tid. Det kan for 
øvrig vises til selskapets behov for likviditetslån, som har vært synligjort i ekstraordinære 
generalforsamlinger og kommunestyrevedtak i 2017.  

Formannskapet i Dyrøy vedtok videre i møte 22. februar 2017, sak 16/17.  
«FS ber administrasjonen utrede flytting av voksenopplæring til utleiebygget (sambruk med 
kontorhotellet/læringshagen) og knytte seg til pågående arbeid med 
prosjektering/finansiering av innhold i utleiebygget.»  
 
Dette arbeidet kom ikke ordentlig i gang før høsten 2017 når detaljplanleggingen startet opp.  
Tilsagnet fra Husbanken angir knappe frister for å komme i gang, noe som tilsier at det 
haster med å få fullfinansiering og detaljplanleggingen på plass.   
Planarbeidet for første etasje kom ikke i gang før etter at tilsagnet fra Husbanken var klart. 
Dette resulterte i utfordringer med å få fremdrift i totalprosjektet. Kommunestyret gjorde 
utbetaling av vedtaket i sak 66/14 senhøsten 2017 slik at boligstiftelsen garanterte for videre 
prosjektering i første etasje. 
 
For å sikre fremdrift og samordning leide Dyrøy Utleiebygg AS inn kapasitet fra Nordavind 
Utvikling KF fra slutten av oktober 2017. Oppdraget ble formulert slik; 
 

1. Finansiering og prosjektering av Atrium 
- Nordavind Utvikling KF utarbeider søknad for finansiering av Atrium. 
- Aktuelle samarbeidspartnere i utbyggingen av Atrium vil kunne være 

Sparebankstiftelsen, Gjensidigestiftelsen, Troms Fylkeskommune m.fl 
- Frist for søknaden vil være medio desember 2017. 

 
2. Finansieringsplan/Forretningsplan. 

- Nordavind Utvikling KF og næringsrådgiver i Dyrøy kommune, Frank Moldvik, 
skal utarbeider analyse av kostnader knyttet til Dyrøy Utleiebygg. 

- Nordavind Utvikling KF og næringsrådgiver skal utarbeide finansieringsplan for 
renovering/ombygging i samråd med Plan Evo AS. 

- Nordavind Utvikling KF kan bistå Dyrøy Utleiebygg AS i samordning mellom 
leietakere og Plan Evo for å komme frem til best mulig prosjektering av 
utleiebygget slik at kostnadsbildet for renovering/utbygging vil være klart innen 
utgangen av november. 

- Nordavind Utvikling KF og næringsrådgiver skal utarbeide budsjett for de tre 
første driftsår. 

- Frist for utarbeidelse av finansieringsplan etc vil være medio desember 2017. 
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Det ble tidlig klart at Atriumet ikke var støtteberettiget gjennom eksterne midler. Dette gjorde 
at byggherre tok denne inn som en del av finansieringsplanen av første etasje. 
 
På grunn av forsinkelser i detaljplanleggingen, kom ikke oppdraget for Nordavind Utvikling 
KF ordentlig i gang før i begynnelsen av desember. Det har i perioden vært laget flere utkast 
av tegninger og det har vært avholdt flere møter med dagens leietakere i Utleiebygget. 
 

3 Plantegninger  
Det har gjennom prosessen vært utarbeidet flere planløsninger for Dyrøy Utleiebygg. Det har 
vært mange hensyn som har vært drøftet. Blant annet dagens leietakeres behov for lokaler, 
ønsker og ikke minst finne en billigst mulig løsning.  
 
Det var flere krav som måtte oppfylles gjennom denne prosessen. Spesielt er dette knyttet til 
utformingen av lokalene for voksenopplæringen og kontorhotellet. Her er det blant annet lagt 
inn flere garderobefasiliteter etc. slik at man ivaretar lovkravet. 
 
For å få ned byggekostnadene mest mulig, har utbygger Dyrøy Utleiebygg AS landet på 
følgende plantegning: 
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4 Kostnadsanalyser 
 
Bed bakgrunn i prosjekteringen til Plan Evo AS er det utarbeidet følgende kostnadsanalyse for 
byggeprosjektet, disse er skissert for hver inndeling av bygget: 
 

 
 

 
Som regnearket viser, er de totale byggekostnadene i Dyrøy Utleiebygg stipulert til 
18.376.500 kr eksl MVA men inkl byggeledelse/byggelånsrenter etc.  
 
Denne analysen er laget før det er utlyst anbudskonkurranse på tiltaket og vil pr i dag kun 
være retningsgivende før konkurransen er fullført. 
 

5  Finansiering 
Utbyggingen foreslås finansiert gjennom aksjekapitalutvidelse på 2.100.000 kr og at det tas 
opp et lån, fortrinnsvis i Kommunalbanken på inntil kr 16.500.000. som pr tiden har en rente 
på 1,5% pr år. Låneramma foreslås med dette avrundet opp til nærmeste 500 000 kr. 
For at selskapet skal kunne ta opp lån, må dette sikres gjennom at eier gir kommunal 
selvskyldnergaranti på lånebeløpet.  
 

6  Driftsbudsjett 
Det var i oppdraget skissert at man skulle utarbeide driftsbudsjett. Det har i arbeidet med 
mulighetsanalysen vært flere møtepunkter med dagens leietakere. Byggets leietakere er i 
hovedsak små bedrifter med lite rom for store økninger i husleieprisen. Det er derfor lagt inn 
en liten oppjustering av leieprisen til kr 500,- pr kvm og felleskostnadene øker til kr 379,73. 
Dette tilsvarer en økning på kr i underkant av 200 kr pr kvm fra dagens leiepris. 
 
I driftsbudsjettet er det i alternativ 2 tatt høyde for at det pr 1.2.2018 står ledig 540 kvm i 
bygget. 
 
Etter å ha gått gjennom regnskapene for Dyrøy Utleiebygg AS i årene 2014 – 2017, er det 
blitt utarbeidet følgende driftsbudsjett som er gjeldene etter utbyggingen:  
  

Byggekostnader Dyrøy Utleiebygg
Leietaker Kvm Pris renovering Andel fellesareal Fasadekostnader SUM Bygge Kostnader Prosjekt/Byggeledelse Totale kostnader Kostnad pr kvm

1. Solkroken Kafe 255 1 610 000 1 120 079 150 000 2 880 079 535 500 3 415 579 13 394
3. Voksenopplæring/kontorhotell 265 3 223 000 1 164 003 250 000 4 637 003 556 500 5 193 503 19 598
4. LAVA AS 250 1 412 000 1 098 116 150 000 2 660 116 525 000 3 185 116 12 740
5. Blomst AS 110 770 500 483 171 70 000 1 323 671 231 000 1 554 671 14 133
6. Ledige arealer 480 345 000 2 108 384 200 000 2 653 384 1 008 000 3 661 384 7 628
7. Mobilfikseren Dyrøy 40 307 000 175 699 60 000 542 699 84 000 626 699 15 667
8. Ledige lokaler 2 60 300 000 263 548 50 000 613 548 126 000 739 548 12 326

Total utleiedel 1 460 7 967 500 5 973 753 820 000 15 310 500 3 066 000 18 376 500
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DYRØY UTLEIEBYGG      Fullt utleid Dagens leie 
Resultatregnskap 2014 2015 2016 2017 Budsjett  Budsjett 
Driftsinntekter             
Salgsinnteker             
Andre driftsinntekter             
leieinntekter fast eiendom    242 000 112 000 140 854     
leieinntekter     46 000 30 000       
Avskrivning Coop - utleiebygget   -24 000 0       
Tillegg ombygging - uteiebygget   25 000 0       
Re. Felleskost. u/avg. Utl.bygg   23 000 19 000 53 826     
Ref. felleskost. Avg.pl. - utl. Bygg   136 000 64 000 102 490     
Leieinntekt nordavindshagen   144 000 149 000 143 064 149 000 149 000 
% andel fellesar. - nordav.hagen   55 000 57 000 55 116 57 000 57 000 
& andel fellesutg. - nordav.hagen   28 000 30 000 29 004 30 000 30 000 
Leieinnt. Læringshagen   143 000 134 000 85 600     
              
Andre driftsinntekter 899 000 818 000 595 000 609 955 1 284 493 826 946 
Sum driftsinntekter 899 000 818 000 595 000 609 955 1 520 493 1 062 946 
Driftskostnader                
Lønnskostnad 7 000 15 000   2 700 150 000 150 000 
Avskrivning 70 000 69 000 63 000 65 053 835 680 835 680 
Andre driftskostnader             
strøm/varme   166 000 185 000 183 973 185 000 185 000 
Leie produksjons-oppholdsrom   128 000 136 000 136 064 136 000 136 000 
renovasjon vann, avløp   42 000 26 000 52 040 50 000 50 000 
annen kostnad lokaler   77 000 80 000 89 400 50 000 50 000 
rep/vedlh. Bygning   43 000 17 000 18 687 10 000 10 000 
rep/vedlh. Ventilasjon   2 000 8 000 6 913 10 000 10 000 
rep./vedl kafe   127 000 2 000 19 974 0 0 
Honorar revisjon   21 000 28 000 24 700 30 000 30 000 
Honorar regnskap   45 000 47 000 47 275 50 000 50 000 
Regnskapshonorar - nordav.h.   30 000 30 000 30 000 25 000 25 000 
Andre fremmede tjenester   3 000 90 000 202 580 100 000 100 000 
Salgskostnader   0 3 000 0 5 000 5 000 
Forsikring   78 000 80 000 81 888 100 000 100 000 
Gebyr   1 000 2 000 5 978 2 500 2 500 
Andre kostnader   0 21 000 0 25 000 25 000 
 - endring tap på fordringer   6 000 -157 000 -11 356     
Tap på fordringer   0 117 000       
              
Annen driftskostnad 617 000 769 000 715 000 888 116 778 500 778 500 
Sum driftskostnader 694 000 853 000 778 000 955 869 1 764 180 1 764 180 
              
Driftsresultat 205 000 -35 000 -183 000 -345 914 -479 687 -701 234 
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Finansinntekter/kostnader             
Annen finansinntekt             
Annen finanskostnad -83 000 -58 000 -57 000 -56 011 -303 000 -303 000 
Netto finansposter -83 000 -58 000 -57 000 -56 011 -303 000 -303 000 

         
Ordinært resultat før skatt 122 000 -93 000 -240 000 -401 925 -782 687 -1 004 234 

         
Årsresultat 122 000 -93 000 -240 000 -401 925 -782 687 -1 004 234 

          
Overføringer og disponeringer 122 000 -93 000 -240 000 -401 925 -782 687 -1 004 234 

       
Balanseregnskap 2014 2015 2016 2017     
Anleggsmidler             
Varige driftsmidler 2 584 000 2 515 000 2 452 000 2 416 780 20 892 000 20 892 000 

              

Finansielle anleggsmidler             

Andre fordringer 432 000 396 000 360 000 324 000 330 000 330 000 

              

Sum anleggsmidler 3 016 000 2 911 000 2 812 000 2 740 780 21 222 000 21 222 000 

              

Omløpsmidler             

Fordringer             

Kundefordringer 88 000 47 000 63 000 3 043 60 000 60 000 

Andre fordringer 24 000 40 000 27 000   30 000 30 000 

Sum fordringer 112 000 87 000 90 000 3 043 90 000 90 000 
Bankinnskudd, kontanter 469 000 296 000 161 000 20 600 50 000 50 000 

Sum omløpsmidler 581 000 383 000 251 000 23 643 140 000 140 000 

Sum eiendeler 3 597 000 3 294 000 3 063 000 2 764 423 21 362 000 21 362 000 

       
Egenkapital       
Innskutt egenkapital             

Aksjekapital 100 000 100 000 100 000 100 000 2 300 000 2 300 000 

Opptjent egenkaptial             

Annen egenkapital 2 054 000 1 961 000 1 721 000 1 721 437 1 421 000 1 121 000 

Sum egenkapital 2 154 000 2 061 000 1 821 000 1 821 437 3 421 000 3 421 000 

       
Gjeld       
Annen langsiktig gjeld             

Gjeld til kredittinstitusjoner 1 252 000 1 055 000 1 048 000 980 539 17 440 000 17 440 000 

Kortsiktig gjeld             

Leverandørgjeld 160 000 163 000 184 000 394 925 180 000 180 000 

Skyldige offentlig avgifter 16 000 -37 000   -40 230 15 000 15 000 
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Annen langsiktig gjeld 14 000 12 000 9 000 9 718 10 000 10 000 

Sum kortsiktig gjeld 190 000 138 000 193 000 364 413 205 000 205 000 

              

Sum gjeld 1 442 000 1 193 000 1 241 000 1 344 952 17 645 000 17 645 000 

       
Sum egenkapital og gjeld 3 596 000 3 254 000 3 062 000 3 166 389 23 566 000 21 066 000 

    
 

  
 
Som driftsbudsjettet viser ,vil det ved utbygging og ved dagens leietakere ligge an til et 
underskudd i selskapet på kr -1 004 234 pr år. Mens det ved fullt utleie vil ligge på et 
underskudd på kr -782 687,-  
Dette underskuddet er i stor grad knyttet til avskrivninger av bygget, som beløper seg til kr 
835 680 første år .  
 
For å kartlegge mulighetsrommet, har det derfor vært gjennomført en likviditetsvurdering av 
selskapet.  
 
Denne viser følgende før år 1 etter utbygging: 

Likviditetsbudsjett 1 100 % utleie  
Inntekter -1 520 493  
Driftskostnader(rene kr) 678 500  
Renter og avdrag 792 667  
SUM (-) Overskudd -49 326  
   
Likviditetsbudsjett 2 Dagens utleie 
Inntekter -1 062 946  
Driftskostnader(rene kr) 678 500  
Renter og avdrag 792 667  
SUM Underskudd 408 221   

  
   

Det vil være styrets oppgave å finne inndekning for denne underbalansen, og det vil være 
nærliggende å tro at det ved ferdigstillelsen vil være fullt utleid. Da viser resultatet et 
likviditetsmessig overskudd på kr 49.326 kr pr år. 
 
Det er samtidig viktig å bemerke at selskapet pr i dag er i en kritisk økonomisk situasjon, der 
eier er inne med likviditetslån, og det bør jobbes aktivt fra styret for å holde kostnadsbildet på 
i selskapet på et minimum fremover. 
 

7  Vurdering av utbyggingsprosjektet 
Totalprosjektet er, som tidligere nevnt, skissert til en kostnadsramme på 18.376.500 kr. Dette 
er en betydelig investering for Dyrøy Utleiebygg AS. Dette er en betydelig investering for 
Dyrøy Utleiebygg AS. Bygningsmassen vil bli oppgradert til tidsriktige lokaler, og samtidig 
tetter man taklekkasjene som har tært på bygget over tid.  
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Prosjektet med både boliger og næringsarealer gir Dyrøysamfunnet et kraftig løft, som skaper 
ringvirkninger både i byggeperioden og når bygget står ferdigstilt. 

Det er videre viktig å legge til at denne utbyggingen må ses i lys av videreutviklingen av 
Dyrøy Utleiebygg AS for fremtiden. Selskapet har over år hatt finansielle utfordringer, knyttet 
til store vedlikeholdsbehov, samtidig som halvparten av arealet har stått tomt. 

Når man ser tallene for forventa driftsbudsjett, så vil det være avgjørende for videre drift av 
selskap og for fullrenoveringen at arealet er fullt utleid ved ferdigstillelsen høsten 2019. 

Det vil være nærliggende å forvente at ved en fullrenovering så vil bygget fremstå med en 
annen attraktivitet enn dagens lokaler. Det må være en målsetning at bygget skal være fullt 
utleid når de nye lokalene står ferdig. 

På den andre siden, vil det alltid være knyttet risiko til inntjeningsevnen til et slikt bygg i en 
liten kommune som Dyrøy. Dette viser driftskalkylen tydelig med at det er resultatmessig 
underskudd, mens det for full utleie er en liten likviditetsmessig pluss.  

For å fremstå som en attraktiv kommune og for videreutviklingen av næringslivet i Dyrøy 
kommune, vil det være avgjørende å lykkes med denne satsingen.  

Styret i Dyrøy utleiebygg har i henhold til aksjeloven et stort ansvar, herunder sikre sunn 
økonomisk drift av selskapet. Som driftsbudsjettene viser, så vil årsresultatene fortsatt være 
negative i selskapet. Etter utbyggingen, vil dette i hovedsak dreie seg om store avskrivninger 
på bygningsmassen, jfr tidligere nevnte likviditetsbudsjett. Det er også viktig å ha med seg 
selskapets finansielle situasjon i dagens drift. 

Det er viktig at denne rapporten blir brukt som drøftingsnotat slik at eierne av selskapet kan 
avklare risikoen opp mot næringsutvikling og samfunnsnytten et slikt utbyggingsprosjekt har. 

 

8  Forslag til videre fremdrift 
Det anbefales at det på bakgrunn av de utredningene som ligger i dette notatet, at styret og 
eierne av Dyrøy Utleiebygg AS tar en rask beslutning om utbygging. 

Hvis styret og eierne beslutter å iverksette byggeprosjektet i denne skala, må 
Generalforsamlingen vedta økning av aksjekapitalen med 2.100.000 kr, jfr tidligere beskrevet 
finansieringsbehov. 

Dyrøy boligstiftelse og Dyrøy Utleiebygg AS må se hele byggeprosjektet i sammenheng, og 
at det inngås avtale der Dyrøy boligstiftelse påtar seg byggherreansvaret for byggeprosjektet i 
sin helhet, frem til overleving høsten 2019. 

Eier/Dyrøy kommune må snarest mulig gjøre vedtak om lånegaranti på inntil 16.500.000 kr, 
slik at selskapet kan ta opp byggelån og senere lån i Kommunalbanken for finansiering av 
byggeprosjektet. 

Plan Evo AS utarbeider videre detaljert anbudsgrunnlag som en offentlig anskaffelse som 
legges ut i Doffin innen 1. april 2018. 
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Det må ansettes/leies inn en felles byggelederfunksjon som overtar ansvaret for 
byggeprosjektet fra anbudsgrunnlaget utarbeides medio mars til og med ferdigstillelse høsten 
2019. Denne prosjektlederen bør ivareta følgende roller i det videre arbeidet: 

• Etablere, koordinere og lede prosjektorganisasjon, herunder innkalle 
og lede prosjektmøter (brukermøter, planleggingsmøter, særmøter, 
byggemøter, etc), kommunisere med oppdragsgiver og hans 
representanter. 

• Etablere administrative rutiner og instrukser på bakgrunn av 
avklaringer med oppdragsgiver. Sørge for at rapportrutiner og 
instrukser følges. 

• Prosjektleder skal avklare prosjektets hovedaktiviteter, utarbeide 
overordnet fremdriftsplan og påse at alle deltakere følger denne. 

• Bistå oppdragsgiver ved gjennomføring av behovs-, og 
funksjonsanalyse og utarbeidelse av romprogram, og kvalitetssikre 
dette mot offentlige krav og normer. 

• Foreslå kontoplan for budsjett, utarbeidelse av kostnadsberegninger 
og budsjett. Etablere rutiner for økonomistyring, herunder 
utarbeidelse av endringsordrer, revisjon og rapportering av økonomi. 

• Påse at krav i Byggherreforskriften ivaretas, herunder utarbeidelse 
og oppfølging av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i 
prosjektering og eventuell byggefase, og påse at avtalemessige 
forhold bringes i orden. 

• Utøve/sørge for myndighetskontakt herunder byggesak, 
arbeidstilsynet og evt. andre myndigheter ved behov. 

• Påse ferdigstillelse av FDV-dokumentasjon og at ferdigattest utstedes, 
ved utbygging. 

• Påse at det gjennomføres og delta på overlevering og 
garantibefaringer, ved utbygging. 

 

 

9 Anbefalinger knytta til drift av Dyrøy Utleiebygg AS 
Under oppdraget har prosjektledelsen gjort flere funn som er viktig å gi styret og eierne 
tilbakemeldinger på. 

9.1 Eierforhold av bygningsmassen som disponeres av Dyrøy Utleiebygg AS 
Under gjennomgangen av tidligere avtaler og driftsregnskapene til selskapet, så er det funnet 
en avtale på driften av næringsdelen i Nordavindshagen, som bør løses mellom Dyrøy 
kommune og Dyrøy utleiebygg AS. 

Etter de avtalene som foreligger, ser det ut til at Dyrøy kommune eier disse lokalene mens 
Dyrøy Utleiebygg i 2006 innbetalte en forskuddsleie på 2.790.000 kroner. Denne ble 
finansiert gjennom tilskudd på kr 720.000 og lån på 720.000 fra Innovasjon Norge, samt et 
lån fra Dyrøy kommune på 1.350.000 kroner. Etter avtalen å dømme, skulle det videre 
faktureres felleskostnader på bygget.  

Det ble videre inngått en avtale mellom Dyrøy Utleiebygg AS og Senja Næringshage AS om 
fremleie av næringsdelen. Denne avtalen ble avsluttet i 2011.  
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Regnskapene viser at Dyrøy kommune pr i dag fakturerer selskapet 136 000 kr pr år for leie 
av Nordavindshagen. Når vi da ser på leieinntektene som Dyrøy Utleiebygg har på denne 
delen, samt de utgifter inkl nedbetaling av lån i Innovasjon Norge, så går denne delen knapt i 
null for Dyrøy Utleiebygg AS.  

Derfor anbefales det en full gjennomgang av disse avtalene mellom Dyrøy 
kommune som eier og Dyrøy Utleiebygg AS som leietaker/disponent av arealene.  

Det kan være formålstjenlig at Dyrøy kommune overtar driftsansvaret og 
administreringen av denne delen, siden det i dag fremstår som flere mellomledd 
mellom huseier og leietakerne(sluttbrukerne). 

 

9.2 Tomt til Utleiebygget i Tverrveien 14 
 

Det bør inngås en langsiktig tomtefesteavtale på denne tomten slik at Husbankens 
krav ihht tilsagnet blir oppfylt. Det er allerede utarbeidet skisse for endringer av 
tomten for å tilpasse denne til bygget og carportene som skal bygges i bakkant av 
dagens utleiebygg. 

 
9.3 Organisering av Dyrøy Utleiebygg AS  
Dyrøy Utleiebygg er i dag organisert på følgende måte: 

Ledelsen av selskapet gjøres gjennom selskapets styre som består av 3 medlemmer.  

Regnskapsadministrasjonen er lagt til Regnskap i Nor AS. 

Gjennom analysen er det avdekket svakheter i denne modellen, siden dette i hovedsak gjøres 
på dugnad. Det har ikke vært kontinuitet i styret gjennom de siste årene. Muligens har dette 
ført til en usikker oppgave og rolleforståelse knyttet til administrasjon og driftsfunksjonene i 
bygg(ene) til Dyrøy Utleiebygg AS. Det fremkommer ikke klare retningslinjer på bestiller – 
utførerrollen på for eksempel vedlikehold av Utleiebygget i Tverrveien 14. Denne funksjonen 
er fra tidligere delt mellom Dyrøy Utleiebygg AS, og Dyrøy kommune ved teknisk 
uteseksjon.  

Det er samtidig viktig i denne sammenhengen å minne om at Aksjeloven stiller strenge krav 
til drift av aksjeselskap: 

Ny aksjelovgivning (fra 1999) medførte et skjerpet ansvar for styremedlemmer. 
Ansvarsskjerpelsen består i at "knaggene" nå i større grad enn tidligere er på plass i 
loven. Lovteksten definerer klarere hvilke oppgaver styret har, og det vil derfor være 
lettere å komme i et unnlatelsesansvar enn tidligere. Det kan samtidig bemerkes at styret 
ikke har ansvar for kommersielle beslutninger dersom de er 
 

- «basert på relevant informasjon og gjenstand for forsvarlig vurdering» 
 

Styret er således helt avhengig av relevant informasjon for å kunne ivareta sitt 
forvaltningsansvar. I denne forbindelse er det selvsagt viktig at styret har oppfylt sin 
tilsynsplikt og sin plikt til å holde seg løpende orientert om selskapets stilling. Dette er 
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vanskelig i et selskap uten daglig ledelse og der styremedlemmer utøver sitt verv på 
fritiden. 
 
Aksjeloven sier konkret: 
 
Ledelsens oppgaver og saksbehandling mv: 
 
§ 6-12. Forvaltningen av selskapet 

(1) Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig 
organisering av virksomheten. 

(2) Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets 
virksomhet. 

(3) Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten. 
(4) Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å 

påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for 
betryggende kontroll. 

(5) Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine 
oppgaver. Styret skal iverksette slike undersøkelser dersom dette kreves av ett 
eller flere av styremedlemmene. 

(6) Hvis det er avtalt at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling, jf § 6-35 annet 
ledd, gjelder lov om allmennaksjeselskaper § 6-37 fjerde ledd tilsvarende. 
 

 
§ 6-13. Styrets tilsynsansvar 
(1) Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig. 
(2) Styret kan fastsette instruks for den daglige ledelse. 
(3) I selskaper som bare har én aksjeeier, skal styret sørge for at avtaler mellom 
selskapet og aksjeeieren nedtegnes skriftlig. 
 
§ 6-19. Styrets saksbehandling 

(1) Styret skal behandle saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan 
forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. 

(2) Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en 
samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og 
daglig leder kan kreve møtebehandling. 
 

(3) Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar verken styrelederen eller 
varalederen, velger styret en leder for styrebehandlingen. 

(4) Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale 
seg, med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak. 
 

Det påligger også styremedlemmer et betydelig personlig ansvar gjennom 
aksjeloven: 
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§ 17-1. Erstatningsansvar 
(1) Selskapet, aksjeeier eller andre kan kreve at daglig leder, styremedlem, medlem 

av bedriftsforsamlingen, gransker eller aksjeeier erstatter skade som de i den 
nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt har voldt vedkommende. 

(2) Selskapet, aksjeeier eller andre kan også kreve erstatning av den som forsettlig 
eller uaktsomt har medvirket til skadevolding som nevnt i første ledd. Erstatning 
kan kreves av medvirkeren selv om skadevolderen ikke kan holdes ansvarlig 
fordi han eller hun ikke har utvist forsett eller uaktsomhet. 
 

§ 19-1. Overtredelse av loven med forskrifter 
(1) Stifter, medlem av styret eller bedriftsforsamlingen, daglig leder, firmategner 
og revisor som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelse gitt i eller i 
medhold av loven her, straffes med bøter eller under skjerpende forhold med 
fengsel i inntil ett år. 
(2) Ledende ansatt som er tildelt myndighet til å treffe beslutning på selskapets 
vegne innenfor avgrensede saksområder, og som forsettlig eller uaktsomt 
overtrer bestemmelse gitt i eller i medhold av loven her under utøvelsen av sin 
myndighet, straffes med bøter eller under skjerpende forhold med fengsel i inntil 
ett år. 
(3) Foreldelsesfristen for adgang til å reise straffesak er fem år. 
 

§ 19-2. Grov uforstand 
(1) Medlem av styret, daglig leder og revisor som viser grov uforstand under 
utførelsen av sitt verv for selskapet, straffes med bøter eller under skjerpende 
forhold fengsel i inntil ett år. Det samme gjelder en ledende ansatt som er tildelt 
myndighet til å treffe beslutning på selskapets vegne innenfor avgrensede 
saksområder, og som viser grov uforstand under utøvelsen av sin myndighet. 
(2) Foreldelsesfristen for adgang til å reise straffesak er fem år. 

 
Dette er et utdrag av Lov om aksjeselskap. Loven kan leses i sin helhet på  
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-44/ 
 
Analysen av driften i selskapet viser at det vil være behov for ytterligere kartleggingen 
av selskapet Dyrøy Utleiebygg AS, i forbindelse med revideringen av 
eierskapsstrategien til Dyrøy kommune.  
 

Det anbefales at Dyrøy kommune reviderer sin eierskapsstrategi, og deriblant 
forvaltning, krav til styrekompetanse, og gjennomføring av opplæring av 
styremedlemmer i selskaper som er eid av Dyrøy kommune. 

 
9.4 Avklaringer om drift og vedlikehold 
Som overnevnte kapittel omhandler er det pr i dag en uklar rollefordeling mellom 
Dyrøy kommune v/teknisk etat som utførende, og Dyrøy Utleiebygg AS som bestiller.  
 

Det anbefales derfor å gjennomgå rutinene for vedlikehold og driftsansvar for 
byggene som driftes av Dyrøy Utleiebygg AS  
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10 Vedlegg 
 

1. Plantegninger Dyrøy Utleiebygg 
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Prisnivå:   Pr.01.09.2019        
revidert                       

Innflytting:                                           Bruttoareal:  275 m2                        Bruttovolum:               

NR. Foreslått budsjett

1 480 000

2 3 650 000

3 850 000

4 466 000

5 400 000

6 Demontering/Riving 50 000 6.Riving eks.fasade

7 80 000

8 40 000

6 016 000

9

6 016 000

10 1 504 000

7 520 000

11 376 000

7 896 000

12 98 700

13 Finnanskostnader(5%) 98 700 13.5%rentekostnader medatt(i 6 MND)

14

15

8 093 400

Spesielle kostnader

BYGGEKOSTNADER

Generelle kostnader

ENTREPRISEKOSTNADER

Utendørs

Andre installasjoner

FORESLÅTT BUDSJETT

Prisstigning(5%)

Reserver

SUM: 

PROSJEKTKOSTNADER

11. 5% reserver medtatt

12.Prisstigning 6mnd byggetid

Nøyaktighet +/-15%

7.Bygn.messige arbeider for elektro og VVS

8.Kun såing/blomster rundt hovedinngang

9.Ingen prosjektering medtatt

10. MVA 25% 

1.8% av byggentrepriseRigg og drift

HOVEDDEL

Byggkategori: Kontorer                                                                        

Byggherre:                                                                                           

Dyrøy utleiebygg

Grunnflate:   Ombygging                                        Etasjer: 1. etasje                                                       

KOSTNADSSPESIFIKASJON                   
BUDSJETT PR.

Utarbeidet av:                             

Plan-Evo AS
Dato:     16.09.2019                                     

Nettoareal:                                   

Fase:                 

Kostnader

ANMERKNINGER

Prosjektnr. - navn:                                                

Fellesanlegg Atrium med toalettkjerne

Byggestart:                       

5.Tele/data / Brannvarsling/ adg.kontroll

4.lys, stikk/ driftstekniske annlegg

VVS-Installasjoner

Bygning 2.Atrium med toalettkjerne

3.Ventilasjon, Varme,sanitær,sprinkler 

El-Installasjoner

Tele- og kontrollinstallasjoner
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Annen driftsinntekt
    	3600 - Leieinntekter -675 845,00 -675 858,00 -675 858,00-675 845,00
    	3620 - Inntekter energi -18,00 -8 137,96 -8 137,96-18,00
Sum annen driftsinntekt -675 863,00 -683 995,96 -683 995,96-675 863,00

Sum driftsinntekter -675 863,00 -683 995,96 -683 995,96-675 863,00

Lønnskostnad
    	5000 - Lønn til ansatte 141 999,90 238 333,15 238 333,15141 999,90
    	5010 - Feriepenger 17 040,00 28 600,00 28 600,0017 040,00
    	5400 - Arbeidsgiveravgift 7 679,90 12 938,79 12 938,797 679,90
    	5410 - Arbeidsgiveravgift av feriep. 869,04 1 458,60 1 458,60869,04
    	5420 - Innberetningspl. pensjonskostnader 0,00 16 104,00 16 104,000,00
    	5890 - Lønning overført balanse -160 739,00 -297 434,54 -297 434,54-160 739,00
    	5945 - Pensjonsforsikring for ansatte 8 390,00 0,00 0,008 390,00
Sum lønnskostnad 15 239,84 0,00 0,0015 239,84

Annen driftskostnad
    	6200 - Strøm-lys-varme 24 306,90 15 674,74 15 674,7424 306,90
    	6300 - Kontorleie 0,00 12 000,00 12 000,000,00
    	6320 - Renovasjov-vann-avløp 181 862,40 199 640,40 199 640,40181 862,40
    	6600 - Rep.vedlikeh.bygninger 10 929,80 6 703,00 6 703,0010 929,80
    	6705 - Honorare regnskap 34 238,00 64 880,62 64 880,6234 238,00
    	6790 - Honorare revisor 32 257,00 23 497,00 23 497,0032 257,00
    	6791 - Annen fremmed tjeneste 37 500,00 0,00 0,0037 500,00
    	6795 - Administrasjonskostnader 21 174,00 20 777,01 20 777,0121 174,00
    	6800 - Kontor rekvesita 826,00 0,00 0,00826,00
    	7100 - Bilgjodtgjørelse, opplysningsplikt 1 291,71 0,00 0,001 291,71
    	7112 - Bilgodtgjl. over skattefritt beløp 195,60 0,00 0,00195,60
    	7140 - Reisekostnader ikke oppgavepliktig 4 798,00 0,00 0,004 798,00
    	7150 - Diettkostnad, oppgavepliktig 570,00 0,00 0,00570,00
    	7500 - Forsikringer 31 811,00 29 895,00 29 895,0031 811,00
    	7770 - Bank og kortgebyr 2 686,11 3 597,39 3 597,392 686,11
    	7790 - Annen kostnad 4 812,00 4 640,00 4 640,004 812,00
Sum annen driftskostnad 389 258,52 381 305,16 381 305,16389 258,52

Sum driftskostnader 404 498,36 381 305,16 381 305,16404 498,36

Sum driftsresultat -271 364,64 -302 690,80 -302 690,80-271 364,64

Annen renteinntekt
    	8050 - Annen renteinntekt -41 773,00 -29 580,00 -29 580,00-41 773,00
    	8070 - Annen finansinntekt -58 808,00 -58 789,00 -58 789,00-58 808,00
Sum annen renteinntekt -100 581,00 -88 369,00 -88 369,00-100 581,00

Annen rentekostnad
    	8150 - Renter husbanken 24 278,77 27 392,49 27 392,4924 278,77
    	8151 - Renter kommunalbanken 25 846,00 21 108,00 21 108,0025 846,00

Dyrøy Boligstiftelse 

Periode 2019

Resultat

Hittil 2019 Periode 2018
0 - 31.12 01.01 - 31.12 0 - 31.12

2018
01.01 - 31.12

periode 0-12

07.04.2020
Side 1 / 2
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Sum annen rentekostnad 50 124,77 48 500,49 48 500,4950 124,77

Sum ordinært resultat før skattekostnad -321 820,87 -342 559,31 -342 559,31-321 820,87

Sum ordinært resultat -321 820,87 -342 559,31 -342 559,31-321 820,87

Sum årsresultat -321 820,87 0,00 0,00-321 820,87

Sum resultat -321 820,87 0,00 0,00-321 820,87

Dyrøy Boligstiftelse 

Periode 2019

Resultat

Hittil 2019 Periode 2018
0 - 31.12 01.01 - 31.12 0 - 31.12

2018
01.01 - 31.12

periode 0-12

07.04.2020
Side 2 / 2
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Tomter,bygninger og fast eiendom
    	1160 - Brøstadveien 20 a-b-c 242 400,00 242 400,00 242 400,00242 400,00
    	1162 - Brøstadveien 22 a-b-c 772 760,70 772 760,70 772 760,70772 760,70
    	1163 - Påbygging 2.etg. dyrøy utleiebygg as 4 003 787,29 3 718 360,79 3 718 360,794 003 787,29
    	1164 - Stormyrveien 18-20-22 305 103,00 305 103,00 305 103,00305 103,00
    	1165 - Korgedalen 1 120 313,00 1 120 313,00 1 120 313,001 120 313,00
    	1169 - Tilskudd tak leiligheter utleiebygg as -4 003 787,24 -3 718 360,74 -3 718 360,74-4 003 787,24
Sum tomter,bygninger og fast eiendom 2 440 576,75 2 440 576,75 2 440 576,752 440 576,75

Finansielle anleggsmidler
    	1399 - Lån til dyrøy utleiebygg as 0,00 600 000,00 600 000,000,00
Sum finansielle anleggsmidler 0,00 600 000,00 600 000,000,00

Sum anleggsmidler 2 440 576,75 3 040 576,75 3 040 576,752 440 576,75

Kortsiktige fordringer
    	1500 - Kundefordringer gruppe 1 118 963,36 222 238,32 222 238,32118 963,36
Sum kortsiktige fordringer 118 963,36 222 238,32 222 238,32118 963,36

Forskuddsbet.kostn. og påløpte inntekter
    	1743 - Påløpne inntekter 58 808,00 58 789,00 58 789,0058 808,00
Sum forskuddsbet.kostn. og påløpte inntekter 58 808,00 58 789,00 58 789,0058 808,00

Kontanter bankinskudd o.l.
    	1920 - Bankinnskudd 169 977,13 287 937,80 287 937,80169 977,13
    	1940 - Plasseringskonto 4796 67 11619 2 259 164,50 3 194 291,50 3 194 291,502 259 164,50
    	1950 - Bankkonto skattetrekk 29,00 6 451,00 6 451,0029,00
Sum kontanter bankinskudd o.l. 2 429 170,63 3 488 680,30 3 488 680,302 429 170,63

Sum omløpsmidler 2 606 941,99 3 769 707,62 3 769 707,622 606 941,99

Sum eiendeler 5 047 518,74 6 810 284,37 6 810 284,375 047 518,74

Egenkapital
    	2051 - Grunnkapital -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00-50 000,00
    	2055 - Opptjent egenkapital -1 789 350,05 -1 789 350,05 -1 789 350,05-1 789 350,05
Sum egenkapital -1 839 350,05 -1 839 350,05 -1 839 350,05-1 839 350,05

Annen langsiktig gjeld
    	2220 - Lån i husbanken 15308297 -383 062,00 -475 115,00 -475 115,00-383 062,00
    	2221 - Lån i husbanken 159530732 -506 880,00 -580 420,00 -580 420,00-506 880,00
    	2222 - Lån i husbanken 15912965 -449 610,00 -578 070,00 -578 070,00-449 610,00
    	2224 - Kommunalbanken 20080478 -1 207 860,00 -1 252 600,00 -1 252 600,00-1 207 860,00
Sum annen langsiktig gjeld -2 547 412,00 -2 886 205,00 -2 886 205,00-2 547 412,00

Sum langsiktig gjeld -2 547 412,00 -2 886 205,00 -2 886 205,00-2 547 412,00

Leverandørgjeld

Dyrøy Boligstiftelse 

Periode 2019

Balanse

Hittil 2019 Periode 2018
31.12 31.12 31.12

2018
31.12

periode 0-12

07.04.2020
Side 1 / 2
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    	2400 - Leverandørgjeld gruppe 1 -32 647,36 -251 203,82 -251 203,82-32 647,36
Sum leverandørgjeld -32 647,36 -251 203,82 -251 203,82-32 647,36

Skattetrekk og andre trekk
    	2600 - Forskuddstrekk -3 000,00 -6 408,00 -6 408,00-3 000,00
Sum skattetrekk og andre trekk -3 000,00 -6 408,00 -6 408,00-3 000,00

Skyldige offentlige avgifter
    	2770 - Skyldig arb.g.avgift. -738,92 -2 304,42 -2 304,42-738,92
    	2771 - Skyldig arb.g.avgift feriep. -869,04 -1 458,60 -1 458,60-869,04
Sum skyldige offentlige avgifter -1 607,96 -3 763,02 -3 763,02-1 607,96

Annen kortsiktig gjeld
    	2901 - Forskuddsutbetalt tilskudd -271 525,26 -1 781 639,26 -1 781 639,26-271 525,26
    	2940 - Skyldig feriepenger -17 040,04 -28 600,02 -28 600,02-17 040,04
    	2950 - Påløpte renter -6 142,00 -6 142,00 -6 142,00-6 142,00
    	2990 - Annen kortsiktig gjeld -6 973,20 -6 973,20 -6 973,20-6 973,20
Sum annen kortsiktig gjeld -301 680,50 -1 823 354,48 -1 823 354,48-301 680,50

Sum kortsiktig gjeld -338 935,82 -2 084 729,32 -2 084 729,32-338 935,82

Sum gjeld & egenkapital -4 725 697,87 -6 810 284,37 -6 810 284,37-4 725 697,87

Sum balanse 321 820,87 0,00 0,00321 820,87

Dyrøy Boligstiftelse 

Periode 2019

Balanse

Hittil 2019 Periode 2018
31.12 31.12 31.12

2018
31.12

periode 0-12

07.04.2020
Side 2 / 2
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Dyrøy Boligstiftelse -  egenkapitalvurdering

Beregninger lån

2019 2018
Leieinntekter 675 863       683 997       Leieinntekter 675 863       683 997       Leieinntekter 750 000       683 997       
- FDV 389 258       381 305       - FDV 101 379       102 600       - FDV USANN 102 600       
 i % 58 % 56 %  i % 15 % 15 %  i % 15 % 15 %

Netto leie 286 605       302 692       Netto leie 574 484       581 397       Netto leie 750 000       581 397       

Yield 15 % 15 % Yield 12 % 12 % Yield 10 % 12 %

Beregnet låneverdi 1 910 700    2 017 947    Beregnet låneverdi4 787 363    4 844 979    Beregnet låneverdi 7 500 000    4 844 979    

Bokført EK 1 839 350    1 839 350    
Bokført verdi eiendom 2 440 576    2 440 567    
Sum eiendeler 5 047 518    6 810 284    
Markedsverdi eiendommer 8 250 000    8 250 000    
Langsiktig gjeld 2 547 412    2 886 205    
Korrigert EK 7 648 774    7 648 783    
Korrigert balanse 10 856 942  12 619 717  

VEK EK i % 70 % 61 %

Økning i belåning basert på EK-andel
EK = 25% 8 142 707    9 464 788    
EK = 20% 8 685 554    10 095 774  

Annuitetslån
Lånebregning 6 000 000    
Renter 2,5% pr år 150 039       
Avdrag pr år 136 700       286 788       
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Annen driftsinntekt
    	3600 - Leieinntekter fast eiendom -21 075,00-8 733,34
    	3620 - Ref. felleskostn. u/avg.- utleiebygget -11 341,42-11 341,50
    	3630 - Ref. felleskostn avg.pl. - utleiebygget -18 375,77-3 930,96
    	3636 - Leieinntekt nordavindshagen -23 844,000,00
    	3637 - % andel fellesareal - nordavindshagen -9 186,000,00
    	3638 - % andel fellesutg. - nordavindshagen -4 834,000,00
    	3660 - Leieinnt. læringshagen/kontorhotellet -13 600,00-13 600,00
Sum annen driftsinntekt -102 256,19-37 605,80

Sum driftsinntekter -102 256,19-37 605,80

Avskriving på varige driftsmidler mm.
    	6000 - Avskr. av bygn. og annan fast. 7 797,007 641,00
    	6010 - Avskrivninger 1 000,001 000,00
Sum avskriving på varige driftsmidler mm. 8 797,008 641,00

Annen driftskostnad
    	6200 - Strøm 61 328,7454 669,75
    	6300 - Leie nordavindshagen 19 341,860,00
    	6320 - Renovasjon. vann. avløp. 8 365,496 715,24
    	6390 - Annen kostnad lokaler 0,000,00
    	6500 - Rep./vedlikehold bygning 0,000,00
    	6501 - Rep/vedl.h ventilasjonsan 5 508,300,00
    	6502 - Rep./vedl. kafè 8 000,009 404,80
    	6701 - Honorar revisjon 9 650,400,00
    	6705 - Honorare regnskap 10 010,007 010,00
    	6710 - Regnskapshonorar - nordavindshagen 5 000,000,00
    	6790 - Andre fremmede tjenester 0,000,00
    	7500 - Forsikring 0,0012 135,66
    	7770 - Gebyr 177,50181,00
    	7832 - Rydding levarendør og kunder 0,000,00
Sum annen driftskostnad 127 382,2990 116,46

Sum driftskostnader 136 179,2998 757,46

Sum driftsresultat 33 923,1061 151,65

Annen renteinntekt
    	8050 - Annen renteinntekt 0,000,00
Sum annen renteinntekt 0,000,00

Annen rentekostnad
    	8150 - Annen rentekostnad 1 482,000,00
    	8151 - Kommunalbanken 0,000,00
    	8152 - Rente leverandører 148,214 423,38
Sum annen rentekostnad 1 630,214 423,38

Dyrøy Utleiebygg AS

Periode 2020

Resultat

Periode 2019
01.01 - 28.02 01.01 - 28.02

periode 1-2

07.04.2020
Side 1 / 2
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Sum ordinært resultat før skattekostnad 35 553,3165 575,03

Sum ordinært resultat 35 553,3165 575,03

Sum årsresultat 35 553,3165 575,03

Sum resultat 35 553,3165 575,03

Dyrøy Utleiebygg AS

Periode 2020

Resultat

Periode 2019
01.01 - 28.02 01.01 - 28.02

periode 1-2

07.04.2020
Side 2 / 2
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Tomter,bygninger og fast eiendom
    	1100 - Bygninger 1 379 238,671 351 652,67
    	1120 - Aktivering bygg 2005 951 874,79932 834,79
    	1121 - Bygg under oppføring 1 918 750,001 918 750,00
    	1132 - Plantywall vegger 106 787,50106 787,50
    	1134 - Møbler/utstyr læringshagen 561 216,87561 216,87
    	1136 - Tilskudd dyrøy kommune -668 004,00-668 004,00
    	1137 - Kontormøbler nordavindshagen 0,00-83 219,28
Sum tomter,bygninger og fast eiendom 4 249 863,834 120 018,55

Maskiner anlegg og inventar
    	1201 - Kjølelager/fryselager 19 033,0013 033,00
Sum maskiner anlegg og inventar 19 033,0013 033,00

Finansielle anleggsmidler
    	1397 - Forskuddsleie nordavindshagen 276 000,00270 000,00
    	1398 - Avsetning tap -84 000,00-84 000,00
Sum finansielle anleggsmidler 192 000,00186 000,00

Sum anleggsmidler 4 460 896,834 319 051,55

Kortsiktige fordringer
    	1500 - Kundefordringer gruppe 1 155 356,77160 110,17
    	1580 - Avsetning tap på kundefordring -126 602,08-126 602,08
Sum kortsiktige fordringer 28 754,6933 508,09

Forskuddsbet.kostn. og påløpte inntekter
    	1742 - Forskuddsbetalt forsikringer 0,006 067,83
    	1749 - Andre forskuddsbet. utgifter -13 341,860,00
Sum forskuddsbet.kostn. og påløpte inntekter -13 341,866 067,83

Kontanter bankinskudd o.l.
    	1930 - 4796.05.01035 223 388,11226 777,86
    	1950 - Bank skatt 4796 32 00400 1 523,001 523,00
Sum kontanter bankinskudd o.l. 224 911,11228 300,86

Sum omløpsmidler 240 323,94267 876,78

Sum eiendeler 4 701 220,774 586 928,33

Egenkapital
    	2000 - Aksjekapital -2 200 000,00-2 200 000,00
    	2050 - Annen egenkapital -1 099 008,35-1 099 008,35
Sum egenkapital -3 299 008,35-3 299 008,35

Annen langsiktig gjeld
    	2220 - Lån kommunalbanken as -216 000,00-192 000,00
    	2242 - Lån 4776.87.54639 -129 409,000,00

Dyrøy Utleiebygg AS

Periode 2020

Balanse

Periode 2019
28.02 28.02

periode 0-2

07.04.2020
Side 1 / 2
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    	2245 - Lån dyrøy boligstiftelse -900 000,00-1 371 525,26
Sum annen langsiktig gjeld -1 245 409,00-1 563 525,26

Sum langsiktig gjeld -1 245 409,00-1 563 525,26

Leverandørgjeld
    	2400 - Leverandørgjeld gruppe 1 -201 373,75-177 012,00
Sum leverandørgjeld -201 373,75-177 012,00

Skyldige offentlige avgifter
    	2700 - Utgående mva (høy sats) 0,000,00
    	2710 - Fradrag for inngående mva (høys sats) 0,000,00
    	2740 - Oppgjørskonto mva 9 016,998 815,04
    	2770 - Arb.g avg 0,000,00
    	2771 - Skyldig arb.g.avgift feriep. 0,000,00
Sum skyldige offentlige avgifter 9 017,008 815,05

Annen kortsiktig gjeld
    	2940 - Avs feriepenger 0,000,00
    	2945 - Andre påløpte kostnader 0,00-980,52
    	2960 - Påløpne kostnader 0,000,00
Sum annen kortsiktig gjeld 0,01-980,52

Sum kortsiktig gjeld -192 356,74-169 177,47

Sum gjeld & egenkapital -4 736 774,09-5 031 711,08

Sum balanse -35 553,32-444 782,75

Dyrøy Utleiebygg AS

Periode 2020

Balanse

Periode 2019
28.02 28.02

periode 0-2

07.04.2020
Side 2 / 2
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/291 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 07.05.2020 

 

 

Saksframlegg 

Dyrøy Boligstiftelse - Valg av nytt styre 2020 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 42/20 19.05.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Til nytt styre i Dyrøy Boligstiftelse velges:  
  
Styremedlemmer:  
1 Formann …………………..  
2 …………………………….  
3 …………………………….  
  
Varamedlemmer:  
1 …………………………….  
2 …………………………….  
3 …………………………….  
 Ihht. vedtektenes § 5 oppnevnes ett styremedlem og ett varamedlem blant leietakere.  

Kort sammendrag 

I vedtektene for Dyrøy Boligstiftelse § 5 heter det:  
  

«Stiftelsen skal ha et styre som består av formann og 2 andre medlemmer. Styret 
oppnevnes av oppretteren. Det ene styremedlem oppnevnes blant leieboerne etter at disse 
er gitt anledning til å uttale seg. Varamenn oppnevnes på tilsvarende måte.»  

 
I kommunestyremøte 6.10 16 ble det fattet slikt vedtak:  
 
Dyrøy Boligstiftelse – Valg av nytt styre 2016 

Styremedlemmer: 
Styreleder Per Jensen 
Vigdis Sæbbe 
Representant fra leietakere 

 
Varamedlemmer:  
1. Nina Bolle 
2. Ingun Merete Hals 
3. Representant fra leietakere 

 
Arild Bruvoll ble etter kommunestyrets behandling valgt som representant for leietakerne i 
styret.  
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Saksopplysninger 

I stiftelseslovens § 28 heter det:  
 
§ 28.Styremedlemmers tjenestetid 

Styremedlemmer tjenestegjør i fire år, hvis ikke noe annet er fastsatt i stiftelsens vedtekter. 
Et styremedlem skal bli stående i vervet inntil et nytt medlem er valgt, selv om tjenestetiden 
er utløpt. 

Hvis det foreligger særlig grunn, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er 
ute. Styret og den som har valgt styremedlemmet, skal gis rimelig forhåndsvarsel. 

Opphører vervet for et styremedlem før utløpet av tjenestetiden, og det ikke finnes 
varamedlem, skal de øvrige styremedlemmene sørge for at det blir valgt et nytt styremedlem 
for resten av hans eller hennes tjenestetid. Valget skal skje etter de regler som ellers gjelder 
for valg av styremedlemmer 

 
 
Ihht. Stiftelsesloven må styret varsle valgorganet (dvs. Dyrøy kommune) i rimelig tid før nytt 
valg, slik at valgorganet får tilstrekkelig tid til å finne gode kandidater til styret.  Det gjøres for 
øvrig oppmerksom på at det ikke er noe i veien for at et styremedlem foreslås gjenvalgt. 
 
På forespørsel opplyser formann Per Jensen og Vigdis Sæbbe at de stiller til gjenvalg. 
Rådmannen har ikke forespurt representant for leietakere eller varamedlemmer.   
 

Administrasjonens vurdering 

I eierskapsmelding for Dyrøy kommune pkt. 3.10 står det:  
 

«Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskaper  
 
Råd fra KS: Ved valg av styre til aksjeselskaper bør det nedsettes en valgkomitè som har 
ansvar for å sikre et styre med komplementær kompetanse og å foreslå styrehonorar.  

 
Funksjonen som valgkomitè for styreutnevnelse skal utøves av formannskapet. 

 Formannskapet fremmer innstilling til kommunestyret. I forkant forbereder 
 rådmannen etter ønske fra valgkomitèen kriterier for styrets komplementære 
 kompetanse.» 
 
En stiftelse er et selveiende rettssubjekt, og kommer derfor ikke inn under eierskapsmeldingens 
pkt. 3.10.  
 
Rådmannen har etter samråd med ordfører tilrådd at gruppeledere får saken til uttalelse før 
kommunestyrets behandling.  
 
Rådmannen anmoder på denne bakgrunn kommunestyret om å velge nye styrerepresentanter for 
Dyrøy Boligstiftelse.  
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2019/292 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 18.02.2020 

 

 

Saksframlegg 

Valg av forliksråd for perioden 2021-2025 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 20/20 30.04.2020 
Kommunestyret 43/20 19.05.2020 
   

 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret velger medlem og varamedlem til forliksrådet for perioden 2021-2025.  
Valget innberettes til Fylkesmannen som kontrollerer at valget er lovlig, og oppnevner forliksråd i 
samsvar med kommunestyrets vedtak.  
 
 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret velger medlem og varamedlem til forliksrådet for perioden 2021-2025.  
Valget innberettes til Fylkesmannen som kontrollerer at valget er lovlig, og oppnevner forliksråd i 
samsvar med kommunestyrets vedtak.  
 
 
Behandling i Kommunestyret – 30.04.2020:  
 
 
 
Saken utsettes til 19.mai.  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 30.04.2020  
 
Saken utsettes til 19.mai.  
 
 
 

Kort sammendrag 

Valg av forliksråd for perioden 2021-2025 medlem og varamedlem fra Dyrøy kommune innberettes til 
Fylkesmannen som skal kontrollere at valget er lovlig, jf. domstolloven §58. Finner fylkesmannen at 
valget er korrekt etter reglene i domstolloven og kommuneloven, stadfester han valget. I motsatt fall 
skal fylkesmannen påby at det avholdes nytt valg.  
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Saksopplysninger 

Fylkesmannens skriv av 05.10.2017: 
Dyrøy kommune har i inneværende periode hatt felles forliksråd med Sørreisa kommune, jf. 
domstolloven §27 syvende ledd. Ordningen videreføres i neste periode. Avtalen om felles forliksråd 
innebærer at Dyrøy kommune skal velge ett medlem, og ett varamedlem til forliksrådet, og at leder for 
forliksrådet for neste periode skal velges blant Sørreisa kommunes medlemmer.  
 
Epost av 16.03.2020 fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark v/Heidi Pedersen: 
«Viser til eposten deres nedenfor. Fylkesmannen har ikke planer om å sende ut et eget skriv om valg av 
forliksråd for perioden fra 2021. Vi viser derfor til brev fra Justis- og beredskapsdepartementet av 
13.12.2019, samt retningslinjer for valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer for perioden 
2021-2025 som var vedlagt dette brevet. Dersom det skulle være spørsmål om valg av medlemmer til 
forliksråd, kan dere kontakte oss.» 
 
Valg av forliksrådsmedlemmer skal skje etter reglene i kommuneloven kapittel 6, med de avvik som 
følger av domstolloven §57 og 27. De valgte medlemmer må videre oppfylle vilkårene i domstolloven 
§53 og §§ 70-72, jf. §56 første ledd.  
 
Vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem: 
Forliksrådsmedlemmer er dommere, og domstolloven §53 gjelder derfor også for dem. 
Forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere – menn eller kvinner – som er vederheftige og som 
ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender.  
 
Vilkår for å kunne velges etter domstolloven §56: 

 Vedkommende må ha fylt 25 år. 
 Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jf. §70 nr. 1. 
 Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet til oppgaven, og 

som behersker norsk skriftlig og muntlig godt.  
 Den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta imot valg.  

 
Det er en fordel at forliksrådsmedlemmene har god digital kompetanse.  
 
Valg av forliksrådsmedlemmer skal skje innen 15. oktober året etter kommunestyrevalget og 
valgperioden løper i fire år fra 1. januar året etter. Det gjøres ikke unntak fra alderskravet.  
 
Etter §74 kan en person kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier 
det, eller vedkommende har vært medlem av forliksrådet i to perioder tidligere.  
 
Departementet understreker at valg av forliksråd ikke er et valg av politisk råd eller utvalg, og at en ved 
valget tar hensyn til personlige forutsetninger og egenskaper hos dem som blir valgt. Videre er det viktig 
å bevare kontinuiteten i forliksrådet. Kommunestyret bør derfor være tilbakeholden med å skifte ut hele 
forliksrådet på en gang.  
 
Etter domstolloven §56 første ledd annet punktum gjelder domstolloven §71 til §74 tilsvarende for 
forliksrådsmedlemmer. Dette innebærer at de som er utelukket til valg som lekdommere, heller ikke kan 
velges som medlemmer av forliksrådet.  
 
Hensynet til domstolenes uavhengighet, og til at befolkningen skal ha tillit til uavhengigheten, 
begrunner reglene om utelukkelse fra valg på grunn av stilling. Det er avgjørende for tilliten til 
domstolene at domstolene oppfattes å være uavhengige av andre statlige myndigheter. De samme 
hensyn gjør seg gjeldende for den som skal velges til forliksrådsmedlem.  
 
Domstolloven §71 Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 

1. stortingets representanter og vararepresentanter, 

160



2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte 
ved Statsministerens kontor, 

3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn,  
4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,  
5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt 

begrenset politimyndighet, 
6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre,  
7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen,  
8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger, 
9. kommunens administrasjonssjef og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i 

forberedelsen eller gjennomføringen av valget.  
 
§71 nr. 9 utelukker fra valg i den kommunen vedkommende er ansatt i, ikke fra tilsvarende valg i andre 
kommuner. Uttrykket «tar direkte del i» gjelder alle typer arbeid, også utførelse av teknisk pregede 
oppgaver.  
 
Domstolloven §72 Utelukket fra valg på grunn av vandel er: 

1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år,  
2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §40 eller §§ 62 til 65,  
3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er 

mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig,  
4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år 

siden dommen var rettskraftig, 
5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel 

i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var 
rettskraftig eller vedtakelsen,  

6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven 
kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden 
avgjørelsen var rettskraftig.  

 
Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av lengden av den 
subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter første 
ledd.  
 
I praksis vil den nødvendige informasjon måtte innhentes dels gjennom kontakt med den enkelte 
kandidat og dels ved forespørsel til strafferegisteret eller politiet. Ved henvendelse om vandel bør 
kommunene legge vekt på at det ikke skal innhentes mer informasjon enn det som er nødvendig for å 
avklare om personen er valgbar etter §72.  
 
For øvrig er det ingen formelle begrensninger for hvem som kan velges som forliksrådsmedlem. Det er 
således adgang til å velge jurister utover de begrensningene som følger av §71. Ansatte ved 
kommuneadministrasjonen som ikke tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget kan 
også velges.  

Administrasjonens vurdering 

Medlem og varamedlem til forliksrådet må vurderes for gjenvalg for perioden 2021-2025. 
 
Skriv av 05.10.2017 fra Fylkesmannen i Troms: På bakgrunn av kommunens innberetning, og 
tilleggsopplysninger til denne, finner Fylkesmannen valget av forliksrådsmedlemmer lovlig, og 
oppnevner medlemmer og varamedlemmer til forliksråd i samsvar med kommunestyrets vedtak for 
perioden 2017-2020: 
 
Medlem: 

1. Halfdan Sætherskar 
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Varamedlem: 

1. Turid Andreassen 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2019/292 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 03.03.2020 

 

 

Saksframlegg 

Valg av møtefullmektiger til forliksrådet for inntil fire år 2020-2024 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 21/20 30.04.2020 
Kommunestyret 44/20 19.05.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret velger to nye møtefullmektiger til forliksrådet for inntil fire år 2020-2024.  
Kommunestyret vurderer gjenvalg av Per Gunnar Cruickshank som møtefullmektig til forliksrådet for 
inntil fire nye år 2021-2025.  
 
 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret velger to nye møtefullmektiger til forliksrådet for inntil fire år 2020-2024.  
Kommunestyret vurderer gjenvalg av Per Gunnar Cruickshank som møtefullmektig til forliksrådet for 
inntil fire nye år 2021-2025.  
 
 
Behandling i Kommunestyret – 30.04.2020:  
 
 
 
Saken utsettes til 19.mai.  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 30.04.2020  
 
Saken utsettes til 19.mai.  
 
 
 

Kort sammendrag 

Finnsnes lensmannskontor v/Sissel Thomassen opplyser pr. tlf. 02.03.2020: 
Det skal være 3 møtefullmektiger til forliksrådet for Dyrøy kommune. Det haster med å få oppnevnt 2 
møtefullmektiger da Vigdis Sæbbe og Henny Lorentzen har gitt beskjed til lensmannskontoret i 2017 at 
de ikke lenger er møtefullmektiger til forliksrådet. Per Gunnar Cruickshank er fortsatt møtefullmektig for 
forliksrådet. Det er problemer når han ikke kan møte. Lensmannskontoret har måttet benytte 
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møtefullmektiger fra Sørreisa kommune i noen tilfeller av saker for Dyrøy. Felles forliksråd for Dyrøy og 
Sørreisa.  
 
Vigdis Sæbbe, Henny Lorentzen, Per Gunnar Cruickshank ble oppnevnt som møtefullmektig for 
forliksrådet i kommunestyret 16.06.2016 for perioden 01.01.2017-31.12.2020.  

Saksopplysninger 

Skriv av 13.12.2019 fra justis og beredskapsdepartementet: 
Oppnevnelse av møtefullmektiger. Tvisteloven §6-7 sjette ledd første punktum fastslår at hvert 
forliksråd skal ha et utvalg av faste møtefullmektiger. Medlemmene av utvalget oppnevnes av 
kommunen for inntil fire år av gangen. Antall medlemmer i utvalget må tilpasses saksmengden i 
forliksrådet og kommunens innbyggertall. Som et minimum skal det være 3 medlemmer i utvalget.  
 
Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god 
samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk. Medlemmer i 
utvalget skal i forbindelse med oppnevningen gjøres kjent med at de i den enkelte sak skal være 
uavhengig av andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av uvedkommende 
hensyn, herunder egne interesser.  
 
Det er ikke nødvendig at alle medlemmene oppnevnes samtidig, jf. Ot.prp. nr. 51 (2004-2005) side 381, 
og Ot.prp. nr. 43 (2003-2004) hvor det fremgår at kommunene ikke pålegges å oppnevne utvalget som 
sådan hvert fjerde år. Den øvre grensen på fire år skal imidlertid sikre at møtefullmektigene undergis en 
viss vurdering med jevne mellomrom. At myndigheten er lagt til «kommunen», betyr at oppnevningene 
kan delegeres til administrasjonen.  
 
Det er ikke noe i veien for at kommunen spør forliksrådet og andre med tilknytning til den sivile 
rettspleien på grunnplanet til råds, men forslaget tillegger ikke forliksrådets formann noen formell 
funksjon i denne sammenheng.  
 
Det er ikke nødvendigvis slik at oppnevningsperiodene i utvalget av faste møtefullmektiger må samsvare 
med oppnevningsperiodene for forliksrådsmedlemmer. Det gjelder andre regler for oppnevning av 
medlemmer til forliksrådet enn for oppnevninger til utvalget for faste møtefullmektiger. Jf. 
domstolloven §57, jf. §27, jf. kommuneloven §§7-4 til 7-8, og det er andre hensyn som ligger til grunn 
for reglene.  
 
Når det er opprettet felles forliksråd for flere kommuner i medhold av domstolloven §27 syvende ledd, 
skal hver kommune oppnevne medlemmer til utvalget.  
 

Administrasjonens vurdering 

Valg av to nye møtefullmektiger til forliksrådet fra Dyrøy legges fram for kommunestyret da det ikke er 
delegert myndighet til administrasjonen å foreta oppnevning av møtefullmektiger til forliksrådet for 
Dyrøy.  
 
Kommunestyret vurderer gjenvalg av Per Gunnar Cruickshank for inntil fire nye år som møtefullmektig 
til forliksrådet 2021-2025.  
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2019/292 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 28.01.2020 

 

 

Saksframlegg 

Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2024 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 22/20 30.04.2020 
Kommunestyret 45/20 19.05.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret foreslår 4 skjønnsmedlemmer fra Dyrøy kommune til fylkestingets valg av 
skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2024.  
 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret foreslår 4 skjønnsmedlemmer fra Dyrøy kommune til fylkestingets valg av 
skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025.  
 
Behandling i Kommunestyret – 30.04.2020:  
 
 
 
Saken utsettes til 19.mai.  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 30.04.2020  
 
Saken utsettes til 19.mai.  
 
 
 

Kort sammendrag 

Skriv av 13.12.2019 fra Justis- og beredskapsdepartementet:  
Fylkestinget skal velge skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2024 etter forslag fra tingrettene og 
kommunestyrene.  
 
Skriv av 27.04.2020 fra Troms og Finnmark fylkeskommune – Valg av skjønnsmedlemmer 2021-2024 – 
kommunenes forslag:  
 
«Viser til brev sendt kommunene 17. desember 2019, orientering til kommunene om meddommervalg 
og skjønnsmedlemmer.  
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Valg av skjønnsmedlemmer fremgår av skjønnsprosesslovens §14. 
Det understrekes at forslaget fra kommunene skal inneholde navn, adresse, fødselsnummer, telefon 
arbeid/privat, stilling og yrke, samt angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i, dersom dette ikke 
fremgår tilstrekkelig av yrkesbetegnelsen.  
 
Departementet fremhever at domstolene har uttrykt at de i liten grad har bruk for skjønnsmenn med 
alminnelig kompetanse.  
De ønsker kompetanse knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom, plan- og 
reguleringsprosesser, kunnskap om bygg- og anleggsvirksomhet, samt innen regnskap. 
 
Det samlede forslag fra kommunene bør inneholde 20% flere navn enn det som skal velges.  
Det bes om at det foretas vandelskontroll av foreslåtte skjønnsmedlemmer forut for behandling i 
kommunestyret.  
 
Antall skjønnsmenn i Troms fordeles slik på domssogn/kommuner: 
Senja 42: 
Dyrøy 4 
 
Fristen for kommunene til å sende sine forslag settes til 1. juni 2020.» 
 

Saksopplysninger 

Skriv av 18.12.19 fra domstoladministrasjonen: 
 
I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer. Utvalget er felles for lagmannsretter, 
tingretter og jordskifteretter. Etter skjønnsprosessloven §14 er det departementet som fastsetter 
antallet, mens selve oppnevningen er det fylkestinget som foretar etter forslag fra tingrettene og 
kommunestyrene. Oppnevningen foretas innen 15 oktober, og gjelder for samme periode som for 
meddommerne. Før 1. november 2020 skal fylkesrådmannen gi beskjed om hvem som er oppnevnt som 
skjønnsmedlemmer. Når kommunen oversender forslag til fylkeskommunen om hvem som skal velges 
som skjønnsmedlemmer, er det viktig at kommunen oppgir hvilken stilling vedkommende har og hvilket 
fagområde han eller hun har særlig kyndighet i.  
 
Domstolene har gitt beskjed om at de i liten grad har bruk for skjønnsmedlemmer med «alminnelig 
kompetanse». Derimot har de fleste domstolene behov for skjønnsmedlemmer med kompetanse 
knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom. Mange domstoler nevner også 
behov for skjønnsmedlemmer med særlig kompetanse på plan- og reguleringsprosesser og kunnskap om 
bygg- og anleggsvirksomhet. Mange ønsker også at skjønnsmedlemmer har særlig kyndighet innen 
økonomi, revisjon og regnskap.  
 
En del jordskifteretter ønsker at de skjønnsmedlemmene som oppnevnes også oppnevnes som 
meddommere i jordskifterettene. Noen domstoler har gitt uttrykk for at de samme aldershensyn bør 
hensyntas for skjønnsmedlemmer som ved oppnevning av meddommere, selv om dette ikke er regulert 
i skjønnsprosesslovens bestemmelser.  
 
Normal digital kompetanse: 
Domstolen gjør oppmerksom på at arbeidsmåtene i domstolene tilsier at det er en stor fordel om de 
meddommerne som velges og de personene som foreslås valgt til skjønnsmedlemmer kan bruke vanlige 
digitale verktøy.  

Henvisningene i skjønnsprosessloven §14 annet ledd til domstolloven §§ 70, 71 til 74 og 79 samt §90 
innebærer at det, i tillegg til de krav til faglige kvalifikasjoner som følger av skjønnsprosessloven, i 
hovedsak skal gjelde de samme krav til personlige forutsetninger og formelle forhold til 
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skjønnsmedlemmer som for lagrettemedlemmer og meddommere. Den øvre aldersgrensen etter 
domstolloven §70 annet ledd nr. 1 gjelder imidlertid ikke for skjønnsmedlemmer. Da det er 
fylkeskommunene som oppnevner de fylkesvise utvalgene av skjønnsmedlemmer, skal henvisninger til 
«kommunen», «kommunestyret» og liknende forstås som henvisninger til tilsvarende instanser i 
fylkeskommunen.  

 
Departementet understreker at det skal tas sikte på en allsidig sammensetning av utvalget. Særlig må 
det sørges for at det i utvalget kommer med et tilstrekkelig antall personer med innsikt i bygningsvesen 
og i jord- og skogbruk. Domstolene er i sin virksomhet avhengig av erfarne og velkvalifiserte 
skjønnsmedlemmer, og dette hensyn bør tillegges betydelig vekt ved valget.  
 
Det gjelder samme regler for utelukkelse fra valg for skjønnsmedlemmer som for valg av meddommere 
og forliksrådsmedlemmer. Det vil da være fylkesmannen som bør foreta undersøkelser av foreslåtte 
kandidater eller valgte medlemmer av utvalget opp mot strafferegisteret.  
 
Domstolloven §71 Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 

1. stortingets representanter og vararepresentanter, 
2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte 

ved Statsministerens kontor, 
3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn,  
4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,  
5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt 

begrenset politimyndighet, 
6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre,  
7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen,  
8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger, 
9. kommunens administrasjonssjef og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i 

forberedelsen eller gjennomføringen av valget.  
 
§71 nr. 9 utelukker fra valg i den kommunen vedkommende er ansatt i, ikke fra tilsvarende valg i andre 
kommuner. Uttrykket «tar direkte del i» gjelder alle typer arbeid, også utførelse av teknisk pregede 
oppgaver.  
 
Domstolloven §72 Utelukket fra valg på grunn av vandel er: 

1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år,  
2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §40 eller §§ 62 til 65,  
3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er 

mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig,  
4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år 

siden dommen var rettskraftig, 
5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel 

i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var 
rettskraftig eller vedtakelsen,  

6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven 
kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden 
avgjørelsen var rettskraftig.  

 
Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av lengden av den 
subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter første 
ledd.  
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Administrasjonens vurdering 

Skjønnsmedlemmer og fagkyndige meddommere brukes både i jordskifteretten, tingretten og 
lagmannsretten. 

 
Senja Tingrett er førsteinstansdomstol for Dyrøy kommune.  
Tingrettene må i god tid sende sitt forslag til antall skjønnsmedlemmer til fylkeskommunen, med 
gjenpart til kommunene i domssognet.  
 
Fordelingen av antall skjønnsmedlemmer på den enkelte kommune bestemmes etter folketallet i 
kommunene. Departementet mener at det mest praktiske er at fylkeskommunen, som i siste omgang er 
ansvarlig for valget, på forhånd fastsetter denne, og gir domstolene og kommunene en meddelelse om 
dette. (Denne legges til grunn i den den grad det ikke, etter forslag fra enkelte domstoler, har vært 
aktuelt med justeringer av antallet fra departementets side.)  
 
Det samlede forslag bør inneholde 20% flere navn enn det antall som skal velges. Om ønskelig kan 
forslagene begrunnes. Det gjelder ellers ingen særskilte regler for uttakingen av kommunestyrene (det 
er intet til hinder for at dette skjer ved forholdsvalg dersom dette kreves.) 
 
Dyrøy kommune sokner til Ofoten og Sør-Troms jordskifterett lokalisert til Harstad.   

Justis- og beredskapsdepartementet oversikt av 18.12.2019 over domstolenes behov for 
skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2024: 

Hålogaland lagmannsrett – ingen reduksjon – landbruk og reindrift.  Må oppgis hva 
skjønnsmedlemmene har spesiell kyndighet på.  
 
Skriv av 27.02.2020 fra Senja Tingrett: 
«Skjønnsmedlemmer velges av Fylkestinget etter forslag fra domstolen og kommunen. I praksis velges 
de som er foreslått av kommunene. Det er ikke lovbestemte frister for slikt valg, og det mest praktiske 
er at kommunene behandler sitt forslag samtidig med at man velger meddommere. 
 
Skjønnsmedlemmer skal ha innsikt i de områder som er aktuelle ved et skjønn. Det vil si de må ha 
særskilt innsikt i verdsettelse av fast eiendom, bygningsvesen, jordbruk, skogbruk, økonomi, regnskap, 
revisjon, fiskeri og oppdrett. Det er ingen krav om at det skal være likt antall menn og kvinner. Da 
enkelte skjønn krever befaring av store eiendommer, bør skjønnsmedlemmene ikke være altfor gamle.  
 
Når det gjelder opplysninger om skjønnsmedlemmene, ønskes de samme opplysninger som for 
meddommere. I tillegg skal det oppgis yrke, og hva vedkommende er særlig kyndig i. Dette for at retten 
ved utnevnelsen i hver enkelt sak, kan velge skjønnsmenn med den kompetanse som der trengs. 
Domstolleder ønsker ingen endring i antallet skjønnsmedlemmer for kommende periode.  
Fordelingen for kommunene i Senja domssogn blir etter dette som følger: Dyrøy 4. « 
 
Liste over skjønnsmedlemmer i Dyrøy kommune i inneværende valgperiode t.o.m. 31.12.2020 må 
vurderes for gjenvalg h.h.t. domstolens behov for skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2024.  
 
 

f.nr. Etternavn Fornavn Tlf. nr. Yrke 
Utdan 
ning  
 

Stilling 
tittel 

Særlig 
Kyndig i 

epost 

070264 Fredriksen Fredrik 77187695  Røkter/ 
oppdrett 

oppdrett  

050262 Hals Ingunn 
Merete 

93852317  Fylkes- 
sekretær 

jordbruk  
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240458 Hind Torbjørn 41256718  fisker fiskeri  
080566 Pettersen Tone  

Merete 
90839811  gårdbruker jordbruk  
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2019/292 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 28.01.2020 

 

 

Saksframlegg 

Valg av meddommerutvalg for perioden 2021-2024 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 23/20 30.04.2020 
Kommunestyret 46/20 19.05.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret velger meddommere fra Dyrøy kommune for valgperioden fra og med 01.01.2021 til og 
med 31.12.2024.  
 

 Meddommere til Hålogaland lagmannsrett antall 2 – ett utvalg for kvinner antall 1 og ett for 
menn antall 1, jf.  dl §64 

 Meddommere til Senja tingrett antall 60 – ett utvalg for kvinner antall 30 og ett for menn antall  
30, jf. dl §65  

 Meddommere til jordskifteretten antall 2 – like mange kvinner antall 1 som menn antall 1, jf. 
jordskifteloven §2-5 

 Kommunestyret må i forbindelse med valget avgjøre alle krav om fritak som er kommet inn i 
forbindelse med forberedelsene til valget. Kommunestyret må også ta stilling til eventuelle 
merknader som er kommet inn mot de foreslåtte. 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret velger meddommere fra Dyrøy kommune for valgperioden fra og med 01.01.2021 til og 
med 31.12.2024.  
 

 Meddommere til Hålogaland lagmannsrett antall 2 – ett utvalg for kvinner antall 1 og ett for 
menn antall 1, jf.  dl §64 

 Meddommere til Senja tingrett antall 60 – ett utvalg for kvinner antall 30 og ett for menn antall  
30, jf. dl §65  

 Meddommere til jordskifteretten antall 2 – like mange kvinner antall 1 som menn antall 1, jf. 
jordskifteloven §2-5 

 Kommunestyret må i forbindelse med valget avgjøre alle krav om fritak som er kommet inn i 
forbindelse med forberedelsene til valget. Kommunestyret må også ta stilling til eventuelle 
merknader som er kommet inn mot de foreslåtte. 

 
Behandling i Kommunestyret – 30.04.2020:  
 
 
 
Saken utsettes til 19.mai.  
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Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 30.04.2020  
 
Saken utsettes til 19.mai.  
 
 
 

Kort sammendrag 

Kommunestyret skal velge nye meddommere for fire år fra og med 1. januar 2021 til og med 31. 
desember 2024.  
 
Før 1. juli 2020 skal kommunene velge meddommere til tre ulike utvalg: 

 Meddommere til lagmannsretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf dl §64 
 Meddommere til tingretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf dl §65 
 Meddommere til jordskifteretten – like mange kvinner som menn, jf jordskifteloven §2-5 

 
Når kommunen foretar valget, må den også avgjøre alle krav om fritak som er kommet inn i forbindelse 
med forberedelsene til valget. Kommunestyret må også ta stilling til eventuelle merknader som er 
kommet inn mot de foreslåtte. Kandidater kan ikke nekte å bli valgt, men domstolene er ikke tjent med 
uvillige personer som meddommere.  
 
Valget må gjøres av kommunestyret og listene må ligge ute til ettersyn i 14 dager før kommunestyret 
gjennomfører valget. Kommunestyret kan ikke overlate valget til andre organ i kommunen.   
 
Frist for innrapportering til domstolene om utfallet er 14. september 2020, jf. Domstolloven §69 andre 
ledd.  

Saksopplysninger 

Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 2021-2024 er kunngjort på kommunens 
nettside samt oppslag i kommunen. Dyrøy kommune har oppfordret allmennheten til å foreslå 
kandidater til valget av lagrettemedlemmer og meddommere til Senja tingrett og Hålogaland 
lagmannsrett innen 02.03.2020. Utvalgene skal ha en allsidig sammensetning, slik at den best mulig 
representerer alle deler av befolkningen i Dyrøy kommune, jf. Domstolloven §67. Det innebærer at 
kommunen må ta hensyn til bl.a. alder, etnisk bakgrunn og kultur når meddommere skal velges.  
For de oppnevnte må det oppgis navn, yrke, fødselsdato og tlf.nr.  
 
På bakgrunn av undersøkelser gjennomført i 2018 anbefales det at andelen yngre meddommere bør øke 
betydelig og kommunene bør etterstrebe å velge flere meddommere som har innvandrerbakgrunn.  
 
Meddommere velges av kommunestyret for en periode på fire år. Du må være fylt 21 år (født i 1999 
eller tidligere) og være under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2021 (født i 1951 eller senere), ha 
stemmerett og være valgbar til kommunestyret. Du må være norsk eller nordisk statsborger eller 
registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene. Det er også et vilkår at du snakker og 
forstår norsk. Videre stilles det krav til meddommeres lovlydighet. Det må være separate utvalg for 
tingretten og lagmannsretten. Jordskiftemeddommere kan være meddommer i tingretten eller i 
lagmannsretten. Det bør tas hensyn til at jordskiftemeddommere som regel deltar på befaringer i skog 
og mark, og må kunne ferdes i terrenget.  
 
Det presiseres at nære pårørende/slektninger kan velges som meddommere. Etter de alminnelige 
habilitetsregler er de utelukket fra å kunne gjøre tjeneste i samme sak. Jf. Domstolloven §32, men 
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tilligger det domstolen å forhindre. Også på dette punkt har det forekommet misforståelser på 
kommunalt hold.  
 
Normal digital kompetanse: 
Domstolen gjør oppmerksom på at arbeidsmåtene i domstolene tilsier at det er en stor fordel om de 
meddommerne som velges og de personene som foreslås valgt til skjønnsmedlemmer kan bruke vanlige 
digitale verktøy.  
 
Disse kan ikke velges: 

 Den som er idømt ubetinget fengsel i mer enn ett år, forvaring, tvunget psykisk helsevern eller 
tvungen omsorg, er varig utelukket fra vervet som meddommer.  

 Den som er idømt ubetinget fengsel i inntil ett år er utelukket i 15 år, regnet fra når dommen ble 
rettskraftig.  

 Den som er idømt betinget fengselsstraff, uansett straffens lengde er utelukket i 10 år, regnet 
fra når dommen ble rettskraftig. 

 Den som har fått bøtestraff for lovbrudd med en strafferamme på mer enn ett år medfører 
utelukkelse i 10 år. Dette regnes fra da boten ble vedtatt eller dommen ble rettskraftig. 
Forenklede forelegg omfattes ikke. 

 Den som har fått betinget påtaleunnlatelse og domsutsettelse, dersom det straffbare forholdet 
har en strafferamme på mer enn ett år. Utelukkelsen gjelder i 10 år (domsutsettelse betyr at 
retten har avsagt dom på straffeskyld, men har unnlatt å idømme straff).  

 Den som er idømt samfunnsstraff blir utelukket i 15 år. Tidspunktet regnes fra da dommen ble 
rettskraftig hvis den subsidiære fengselsstraffen er mindre enn ett år. De som er idømt en 
subsidiær fengselsstraff på mer enn ett år, er utelukket for alltid.  

 
Noen yrkesgrupper kan ikke velges som lekdommere: 

 Stortingsrepresentanter og vararepresentanter 
 Statssekretær, statsrådens personlige politiske rådgivere og ansatte ved statsministerens kontor 
 Fylkesmenn og assisterende fylkesmenn 
 Utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene 
 Ansatte i påtalemyndigheten, politiet og kriminalomsorgen 
 Ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen (inkludert styret) 
 Ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen 
 Praktiserende advokater og advokatfullmektiger 
 Kommunens administrasjonssjef eller kommunerådets medlemmer i kommuner som er 

organisert i samsvar med kommuneloven kapittel 3, og kommunale tjenestemenn som at 
direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget 

 
Lekdommere spiller en viktig rolle i vårt rettssystem. De har samme ansvar og myndighet som 
domstolens fagdommer i den enkelte sak. Det er ikke noe krav til lekdommerens faglige bakgrunn. Dett 
fordi enhver person skal «dømmes av sine likemenn».  

Administrasjonens vurdering 

 
Når noen flytter til en kommune innenfor samme domssogn (samme tingrett, lagmannsrett eller 
jordskifterett), skal meddommeren overføres til lista i den nye kommunen. Ved flytting ut av 
domssognet, vedtar kommunen sletting som meddommer, gir informasjon om dette til domstolen som 
sletter meddommeren i sin liste.  
 
Følgende er ikke lenger folkeregisterregistrert som innbygger i Dyrøy kommune, og slettes som 
meddommer til Senja tingrett for Dyrøy kommune: Krister Turøy og Solbjørg Hind (begge har flyttet ut 
av domssognet). Siv Frida Høgmo (melding er sendt Senja tingrett om flytting til Sørreisa kommune som 
annen kommune innen samme domssogn).  
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Meddommere må være under 70 år ved valgperiodens start i 2021. Det vil si født i 1951 eller senere. 
Følgende strykes for gjenvalg som meddommer til tingretten p.g.a. alder: Torodd Espenes, Kjærlaug 
Pedersen, Rigmor Danielsen.  
 
Domstolens erfaring viser at det ved tidligere valg i en del kommuner er valgt personer som ved 
innkalling til tjenestegjøring oppgir at de ikke kan utføre vervet, blant annet på grunn av sitt arbeid eller 
andre varige forhold som ikke er gyldig forfallsgrunn, jf. Domstolloven §90. Slike representanter må 
henvises til å søke fritak hos det kommunestyre som har valgt dem. Det vil medføre en betydelig lettelse 
for alle berørte om slike forhold klarlegges før valgene, sammen med de øvrige fritaksgrunnene, slik at 
man har rimelig trygghet for at de som blir valgt, er motivert for vervet og kan gjøre tjeneste.  
 
Det er ingen begrensning i hvor mange perioder en person kan sitte som meddommer, men man er bare 
pliktig til å sitte i to perioder. Det vil si at meddommere kan nekte en tredje periode.  
Helsemessige, yrkesmessige og økonomiske forhold kan utgjøre særlige grunner til fritak.  
 
Følgende søker fritak eller har oppgitt at de ikke tar gjenvalg:  
Gunvor Svendsen – tar ikke gjenvalg, har vært meddommer i 8 år.   
Terje Røtnes - søker fritak fra neste valgperiode av helsemessige årsaker.  
Tove Markussen - søker fritak av helsemessige årsaker. Hun har vært meddommer fra 2012.  
Marit Dalseth søker varig fritak grunnet sykepleierstudier.  
 
I de alminnelige domstolene er fysisk funksjonshemming normalt ikke til hinder for å kunne velges som 
meddommer. I jordskifterettene vil det være utstrakt behov for befaringer i terrenget på strand, skog og 
fjell. Dette må hensyntas avhengig av type og grad av funksjonshemming. En person som er døv eller 
blind, sterkt syns- eller hørselssvekket eller ute av stand til å gjøre seg forstått på grunn av slag eller 
lignende, kan ikke velges. Å være sykemeldt eller uføretrygdet er ikke i seg selv til hinder for å kunne 
velges som meddommer. Den som velges må være personlig egnet, og ha et funksjonsnivå som ikke er 
til hinder for å bli valgt.  
 
 
I praksis kontrolleres kravene ved 

1. vandelskontroll foretas av politiet  
2. kommunens skjønn gjennom kontakt med den enkelte meddommer 

 
Personer med begrenset politimyndighet kan ikke velges. Begrenset politimyndighet gjelder normalt 
jakt-, fiske- eller fjelloppsyn. Disse personene vil normalt ha en annen jobb som hovedstilling. 
Spørsmålet er mest aktuelt i mindre kommuner med store ressurser i utmark. Det er det lokale 
politidistrikt som utsteder begrenset politimyndighet.  
 
Samme person kan ikke velges til både å sitte i utvalget til lagmannsretten og til tingretten, jf. Dl §68 
siste ledd. Men for øvrig kan alle ulike kombinasjoner velges.  
 
Rapporteringsskjema til domstol administrasjonen over de oppnevnte.  
AL – tingretten en liste for kvinner og en for menn 
LA – lagmannsretten en liste for kvinner og en for menn 
JS – jordskiftemeddommere 
 
Antall oppgis på domstol.no etter at Senja tingrett har meldt inn behov innen 2. mars 2020.  
Til Senja Tingrett skal det velges 30 kvinner og 30 menn fra Dyrøy kommune. Totalt 60 meddommere.  
Til Hålogaland lagmannsrett skal det fra Dyrøy kommune velges 2 meddommere. Hvorav 1 kvinne og 1 
mann.   
Det skal velges 2 jordskiftemeddommere fra Dyrøy kommune, 1 kvinne og 1 mann. 
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Skriv av 27.02.2020 fra Senja tingrett – Informasjon til samtlige kommuner i Senja domssogn – Valg av 
meddommere for perioden 2021-2024: 
 
«Det vises til brev fra Domstol administrasjonen til alle landets kommuner datert 18.12.2019. 
Under henvisning til ovennevnte, underrettes med dette alle domssognets kommuner om antall 
medlemmer i utvalgene og hvordan dette skal fordeles mellom kommunene. 
 
Meddommere skal velges av kommunestyret innen 1. juli 2020, jfr. Domstolloven §66, første ledd. 
Domstolleder ønsker ingen endringer av antallet meddommere og skjønnsmedlemmer i utvalgene. 
Fordelingen for kommunene i Senja domssogn blir etter dette som følger: 
Dyrøy – 30 kvinner/30 menn (60) 
 
Det stilles krav til den som velges som meddommer. Disse kravene fremgår av domstolloven §70, §71 og 
§72. Det gjøres spesielt oppmerksom på at personer med begrenset politimyndighet, slik som for 
eksempel jaktoppsyn og fiskeoppsyn m.m. IKKE skal gjøre tjeneste som meddommere, jfr. Domstolloven 
§71, nr. 5.  
 
Videre gjøres det oppmerksom på, at det er kommunene som plikter å føre kontroll med at kandidatene 
tilfredsstiller kravene i domstolloven §§70-72, jfr. 73, samt har ansvaret for å reagere, dersom 
kommunen i valgperioden blir oppmerksomme på forhold som gjør at den enkelte meddommer ikke 
lenger er valgbar. Domstolloven har en generell regel om fritak i §74. Avgjørelsen om fritak treffes av 
kommunen.  
 
Senja tingrett ber om at det snarest mulig etter valget, sendes en liste over de valgte meddommerne. 
Fortegnelsen skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og adresse. Det er en stor fordel for retten om 
også telefonnummer til arbeidssted og privat fremgår av fortegnelsen, samt e-postadresse.» 
 
Liste over 23 kvinner fra Dyrøy kommune vurderes for gjenvalg i neste valgperiode til Senja tingrett.  
 

Type 
med 
Dom 
mer 

f.nr. Etternavn Fornavn Tlf. nr. 
 

Stilling tittel 
 

epost 

AL 020578 Agersborg Emilia 90669827 ambulansesjåfør  
AL 040262 Andreassen Bente 95840162 Sykepleier  
AL 250886 Bertheussen Kine Mari 

Hanssen 
98047477 lærer  

AL 020868 Cruickshank Stine 99483655 husmor  
AL 300588 Dalseth Marit 40065243 Hjelpepleier, tar 

sykepleien utd. – 
søker varig fritak 

 

AL 280853 Espejord Hilde 41556147 pensjonist  
AL 131253 Espenes Brit 48110181 Helsesekretær  
AL 100677 Espenes Marit Alvig 91335574 ordfører  
AL 020166 Fredriksen Wenche Synnøve 93852309 vernepleier  
AL 050262 Hals Ingunn Merete 93852317 Fylkessekretær  
AL 250488 Hals Ellen Mikalsen 48077036 Kommunefysio- 

terapeut 
 

AL 040259 Hals May Elin 99392371 Enhetsleder  
Skole/SFO 

 

AL 180553 Jensen Ann-Britt 97072805 Næringsdrivende  
AL 090390 Jensen Benedicte 95442138 barnevernkonsulent  
AL 010586 Nygård Trine 41692507 Konsulent NAV  
AL 280472 Olsen Lena Røsæg 92645808 Adm. sykepleier  
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AL 090464 Paulsen Sissel Ramfjord 91381501 Regnskap medarb.  
AL 080566 Pettersen Tone Merete 90839811 gårdbruker  
AL 141271 Skjervheim Tanja 91317209 lærer  
AL 200585 Svendsen Kine 41282429 sekretær  
AL 241165 Sæbbe Ellen 91674365 lærer  
AL 110283 Sæbbe Live Ravn 94802486 sykepleier  
AL 251162 Wangberg Lisbeth  sykepleier  

 
Liste over 27 menn fra Dyrøy kommune vurderes for gjenvalg i neste valgperiode til Senja tingrett. 
 

Type 
med 
Dom 
mer 

f.nr. Etternavn Fornavn Tlf. nr. 
 

Stilling tittel epost 

AL 280571 Andersen John Bernhard  90787385 Daglig leder  
AL 030865 Andreassen Tommy 90209428 Næringsdrivende  
AL 110653 Arnesen Stig 47904393 pensjonist  
AL 090960 Bruvoll John 90943009 Anleggsarbeider  
AL 200768 Ertzaas Børre 91130300 veterinær  
AL 120252 Espenes Rolf 41637955 næringsdrivende  
AL 151066 Forsberg Frode 97072802 Prosjektingeniør  
AL 070264 Fredriksen Fredrik  Røkter oppdrett  
AL 011083 Haugseth Morten 95723326 forsvaret  
AL 011076 Heim Egil Henrik 91581771 sjåfør  
AL 070984 Hoff Simon 94986668 Brannkonstabel   
AL 210959 Jenssen Leif Hermod 90623001 Fagarbeider   
AL 110877 Johansen Rune 90766914 sjåfør  
AL 060660 Krogh Per Inge Rask 95484622 Buss sjåfør  
AL 110880 Lorentsen Yngve 45286206 forsvaret  
AL 280971 Lyså Ken-Tore 93044590 student  
AL 011066 Olsen Raymond 45407730 selger  
AL 250676 Rognli Thomas 97536508 sjåfør  
AL 091070 Rydningen Jan Åge 99340842 lærer  
AL 310556 Skoglund Geir Harald  90195608 pensjonist  
AL 230765 Solbakk Dag Agnar 48130565 gårdbruker  
AL 010562 Stokkland Stig 90934654 rådgiver  
AL 080872 Storteig Frode 45214992 anleggsarbeider  
AL 150751 Sørgård Sveinung 95883416 pensjonist  
AL 101188 Thomassen Ørjan 95764542 næringsdrivende  
AL 271257 Torsteinsen Fred Arne 91361243 pensjonist  
AL 181152 Wangberg Hugo 41690573 pensjonist  

 
For de valg som vedrører lagmannsretten, vises det til domstolloven §§70, 71 og 72.  
Det må foretas en individuell vurdering av den enkelte kandidat, og påse at det velges personer som er 
skikket til vervet. Kommunen har plikt til å foreta vandelskontroll i henhold til kravene i §72.  
 
Lagmannsretten understreket nødvendigheten av at det blir valgt meddommere som har tilstrekkelige 
norskkunnskaper, som kan bruke digitale verktøy og som for øvrig er personlig egnet til oppgaven. 
 
Til Hålogaland lagmannsrett skal det i Dyrøy kommune velges 2 meddommere. Hvorav 1 kvinne og 1 
mann. Det skal ikke velges varamedlemmer. 
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Listen over meddommere i Dyrøy kommune til Hålogaland Lagmannsrett for perioden gjeldende t.o.m. 
31.12.2020 må reduseres slik at det gjenstår 1 kvinne og 1 mann. Meddommere vurderes for gjenvalg.  
 

Type 
med 
Dom 
mer 

født Etternavn Fornavn Tlf. nr. 
 

Stilling tittel epost 

LA 240666 Bergheim Sverre 97512800 Lærer  
LA 171053 Olsen Viktor 90834410 pensjonist  
LA 020265 Sætherskar Helene 92864492 Arkivleder/sekretær  
LA 070661 Vaeng Randi 93261858 lærer  

 
Jordskiftemeddommere 

Dyrøy kommune sokner til Ofoten og Sør-Troms jordskifterett lokalisert til Harstad.   

Det skal velges 2 jordskiftemeddommere fra Dyrøy kommune, 1 kvinne og 1 mann. 
 
Skriv av 27.03.2020 fra Ofoten og Sør-Troms jordskifterett: 
«Viser til vedlagte brev fra Domstoladministrasjonen datert 18.12.2019, vedrørende valg av 
jordskiftemeddommere og skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 til 31.12.2024. Brevet 
er tidligere sendt til kommunene. 
Utgangspunktet er at hver meddommer skal gjøre tjeneste i en jordskiftesak i løpet av 
valgperioden på 4 år. Det skal velges like mange av hvert kjønn. 
Utvalgslisten skal inneholde fullt navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, yrke og 
stilling, jf. domstolloven §69.  
Vi har lagt inn antallet jordskiftemeddommere i systemet så det skal være tilgjengelig allerede.  
Først vil jeg presisere at jordskiftemeddommer ikke må blandes sammen med 
lekmannsprinsippet for meddommere i ting- og lagmannsrettene. Jordskifteloven §2-5(1) 2. 
setn. Angir at meddommerne skal være kyndige i de sakene jordskifteretten behandler.  
Videre skal jordskiftedommeren oppnevne meddommere som har kunnskap om det saken 
omhandler, jf. jordskifteloven §2-7 (1) 2. setning. 
 
Vi ønsker at jordskiftemeddommere har kunnskap i følgende eller yrker: 

 Veg og vegbygging 
 Bygg og konstruksjon 
 Verdsettelse og taksering (både landbrukstakst og «vanlige» takstfolk) 
 Gårdbrukere 
 Reindriftsutøvere 
 Skogbrukssjef 
 Jordbrukssjef 

 
Jordskifteretten avholder også skjønn knyttet til eiendom. Dette gjør at vi også ønsker økt 
skjønnskompetanse hos meddommerne. I enkelt saker kan jordskifte skje i kombinasjon med 
skjønn. I slike tilfeller kan det være gunstig om vi har enkelte jordskiftemeddommere som også 
står i skjønnsmannsutvalget.  
De fleste av våre saker innebærer befaring. Meddommerne må derfor ha god helse og kunne ta 
seg fram i terrenget.  
Utfallet av valget skal rapporteres til domstolene elektronisk. 
Som nevnt i brevet fra Domstoladministrasjonen skal valget gjennomføres innen 01.07.2020 og 
registreres i portalen innen 14.09.2020.» 
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Liste over jordskiftemeddommere for perioden gjeldende t.o.m. 31.12.2020 må reduseres slik 
at det gjenstår 1 kvinne og 1 mann. Jordskiftemeddommere vurderes for gjenvalg.  
 

Type 
med 
Dom 
mer 

født Etternavn Fornavn Tlf. nr. 
 

Stilling tittel epost 

JS 230172 Jakobsen Berit 99798604 gårdbruker  
JS 310561 Nikolaisen Berit 77187186 gårdbruker  
JS 230765 Solbakk Dag Agnar 48130565 gårdbruker  
JS 281267 Torsteinsen Frode  gårdbruker  
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