
 

Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalg 
Møtested: Møterom 2, Kommunehuset 
Dato: 02.06.2020 
Tid: 09:00 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Trine Nygård Nestleder AP 
Halftan Sætherskar Medlem AP 
Håkon-Inge Hanssen Medlem SP 
Benedicte Cathrine Hanssen Medlem SP 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Roger Tronstad LEDER FRP 

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Kine Svendsen-Senol sekretær 
Håvard Johnsen kommunalsjef oppvekst og kompetanse 
Karl Johan Olsen kommunalsjef helse- og omsorg 
Marit Alvig Espenes  
Nina Bolle  
May-Elin Hals rektor 

 
 
   
Merknader: 
Ingen merknader til innkalling og saksliste. Enst. godkjent. 
  
Søknad om permisjon: 
Benedicte Hanssen ble innvilget permisjon fra kl. 12:15 og resten av møtet. 
  
Møtet slutt kl. 14:20. 
 



 

 
 

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.     
 
 
 
 
 
 
 
 



Saksliste 

 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 8/20 Godkjenning av protokoll forrige møte   

PS 9/20 Referatsaker   

RS 8/20 Rådmannen orienterer fra enhetene   

RS 9/20 Avslutning av tilsyn  2018/1016 

RS 10/20 4. Kvt. og 2. halvårs-rapport 2019 fra 
barneverntjenesten 

 2017/1137 

PS 10/20 Tilstandsrapport for grunnskolen 2020 - 
saksframlegg 

X 2018/977 

PS 11/20 Utredning av skolemat i Dyrøyskolen  2020/338 

PS 12/20 LOS-funksjon for ungdom  2018/376 

PS 13/20 Avviksstatistikk PLO febr-april 2020  2018/198 

PS 14/20 Folkehelse og friluftsliv  2020/344 

PS 15/20 Dyrøy og Sørreisa legesamarbeid  2018/171 
 
 
Roger Tronstad 
utvalgsleder  



PS 8/20 Godkjenning av protokoll forrige møte 

 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 02.06.2020:  

 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 02.06.2020  

Oppvekst- og omsorgsutvalgets møteprotokoll av 11.02.20 godkjennes. 

PS 9/20 Referatsaker 

 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 02.06.2020:  

 
 
RS 8/20 Rådmannen orienterer fra enhetene: 

 Enhetsleder barnehage orienterte om Dyrøy barnehage og gjennomføre tilsyn med 
barnehagemyndighet 3.juni 2020. 

 Enhetsleder skole/sfo orienterte om overgang fra barnehage/skole, Elvetun skole, 
 Kommunalsjef oppvekst og kompetanse orienterte om hjemmeskole, venter svar på tilsyn med 

barnevernet, Salangen sa nei til tilbud fra interkommunalt PPT Målselv og Bardu, utredning av 
interkommunalt barnevern, gjennomføre tilsyn med barnehagemyndighet 3.juni, ansatt 
enhetsleder kultur og fritid og voksenopplæring. 

 Kommunalsjef helse og omsorg orienterte om smitteverntilbud PLO opphører, sagt opp 
leieavtaler i forbindelse med utbygging av sykehjems boliger, ansettelse av kommune psykolog, 
legevakt med Bardu/Astafjord legene,  

  
Referatsakene tas til orientering. Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 02.06.2020  

Referatsakene tas til orientering. 

PS 10/20 Tilstandsrapport for grunnskolen 2020 - saksframlegg 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Andelen av undervisningstimer gitt av undervisningspersonale som tilfredsstiller 
kompetansekravene skal økes.  

 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 02.06.2020:  

 
 
Benedicte Hanssen ble innvilget permisjon fra resten av møtet. 
  
Omforent forslag til tilleggspunkt: 



 Dyrøy kommune skal sikre at det er tilstrekkelig ressurser til skolehelsetjenesten og 
tilstedeværelse. 

 Tilstandsrapporten for 2020 tas til orientering. 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling med følgende tilleggspunkt. 
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 02.06.2020  

1.Andelen av undervisningstimer gitt av undervisningspersonale som tilfredsstiller kompetansekravene 
skal økes. 
2.Dyrøy kommune skal sikre at det er tilstrekkelig ressurser til skolehelsetjenesten og tilstedeværelse. 
3.Tilstandsrapporten for 2020 tas til orientering. 

PS 11/20 Utredning av skolemat i Dyrøyskolen 

 

Rådmannens innstilling: 

Utredningen tas til orientering 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 02.06.2020:  

 
 
Omforent forslag til tilleggspunkt: 

 Dyrøy kommune innfører skolemat i løpet av skoleåret 2020/2021. 
 Videre organisering og finansieringsbehov utredes i et samarbeid med Elvetun skole og 

eventuelt andre samarbeidspartnere. 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling med tilleggspunkt. 
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 02.06.2020  

 
 Utredningen tas til orientering 
 Dyrøy kommune innfører skolemat i løpet av skoleåret 2020/2021. 
 Videre organisering og finansieringsbehov utredes i et samarbeid med Elvetun skole og 

eventuelt andre samarbeidspartnere. 

PS 12/20 LOS-funksjon for ungdom 

 

Rådmannens innstilling: 

Utredningen tas til orientering. 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 02.06.2020:  

 
 
Omforent forslag til vedtak: 
Saken utsettes til neste møte.  
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 02.06.2020  



Saken utsettes til neste møte.  

PS 13/20 Avviksstatistikk PLO febr-april 2020 

 

Rådmannens innstilling: 

Opom tar vedlagte avviksstatistikk med kommentarer til orientering. 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 02.06.2020:  

 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 02.06.2020  

Opom tar vedlagte avviksstatistikk med kommentarer til orientering. 

PS 14/20 Folkehelse og friluftsliv 

 

Rådmannens innstilling: 

Det etableres arbeidsgruppe for folkehelse og friluftsliv bestående av: 
 Kommunens representant til styret i friluftsrådet Roger Tronstad 

 Frivilligsentralen v/ Hans Bakkejord 

 Enhetsleder kultur og fritid 

 Miljøterapeut Kim Broux 

 Folkehelsekoordinator Ellen Hals 

 Representant fra Midt-Troms Friluftsråd 

 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 02.06.2020:  

 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 02.06.2020  

Det etableres arbeidsgruppe for folkehelse og friluftsliv bestående av: 
 Kommunens representant til styret i friluftsrådet Roger Tronstad 
 Frivilligsentralen v/ Hans Bakkejord 
 Enhetsleder kultur og fritid 
 Miljøterapeut Kim Broux 
 Folkehelsekoordinator Ellen Hals 
 Representant fra Midt-Troms Friluftsråd 

PS 15/20 Dyrøy og Sørreisa legesamarbeid 



 

Rådmannens innstilling: 

1. Legesamarbeidet med Sørreisa sies opp med virkning fra 01.06.2020 

1. Administrasjonen legger frem sak for kommunestyret innen 01.10.20, om legesamarbeid fra 
01.06.2021. Den skal i forkant ha vært til høring hos frivillige lag og foreninger. 

Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 02.06.2020:  

 
 
Omforent forslag: 
Pkt. 1 erstattes med: 
Dyrøy kommune avventer tilbakemelding fra Sørreisa kommune med henhold til kortere oppsigelsestid. 
Pkt. 2 som rådmannens innstilling. 
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 02.06.2020  

1.Dyrøy kommune avventer tilbakemelding fra Sørreisa kommune med henhold til kortere 
oppsigelsestid. 
2.Administrasjonen legger frem sak for kommunestyret innen 01.10.20, om legesamarbeid fra 
01.06.2021. Den skal i forkant ha vært til høring hos frivillige lag og foreninger. 


