
 

Dyrøy kommune 
     Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Møterom 2, Kommunehuset 
Dato: 20.08.2020 
Tidspunkt: 09:00 

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

 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

 Saker til behandling   

PS 80/20 Godkjenning av møteprotokoll 18.6.20 og 30.7.20  2018/51 

PS 81/20 Referatsaker   

RS 44/20 Rådmannen orienterer   

RS 45/20 Orientering næringssaker   

RS 46/20 Organisering av fastlegetjenesten i Sørreisa  2018/171 

RS 47/20 Partsbrev: Revidert samarbeidsavtale for 
interkommunal legevakt IKL 

 2020/160 

RS 48/20 Partsbrev: Oppsigelse interkommunal legevakt  2020/160 

RS 49/20 Protokoll møte i Midt- Tromsrådet 1. juli 2020  2017/1052 

RS 50/20 Protokoll fra ordinær og ekstraordinær 
generalforsamling i Troms Holding AS 

 2020/389 

RS 51/20 Protkoll fra generalforsamling i Astafjord Vekst AS 
2020 

 2019/434 

RS 52/20 Fylkestingets vedtak: Troms og Finnmark 
fylkeskommunes innspill til NTP 2022-33,- Høring av 
transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra 
departementet 

 2019/777 

RS 53/20 Avtale kommunalt næringsfond  2020/470 

RS 54/20 Orientering budsjett 2021   

 Saker til behandling   

PS 82/20 Dyrøy Holiday - Søknad om tilskudd - 
Bedriftsutvikling - Vann 

 2020/519 

PS 83/20 Jæger Adventure AS - Søknad om tilskudd  2020/479 

PS 84/20 Demas A/S - Søknad om kjøp av regulert areal - 
næringsutvikling 

 2020/526 

PS 85/20 Budsjettregulering 2 drift 2020  2019/584 

PS 86/20 Oppfølging av årsberetning  2020/136 

PS 87/20 Finansiering av boligplan  2019/542 

PS 88/20 Kommunal krisehåndtering  2020/480 

PS 89/20 Høring: Forslag til lovhjemmel som åpner for å 
oppheve kommunale boligstiftelser 

 2020/527 

PS 90/20 Søknader om støtte til klasseturer  2020/121 
 
 
Marit Alvig Espenes 
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ordfører
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/51 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 13.08.2020 

 

 

Saksframlegg 

Godkjenning av møteprotokoll 18.6.20 og 30.7.20 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 80/20 20.08.2020 

 

Vedlegg 
1 FS_Protokoll_200618 
2 FS_Protokoll_200730 

 

Rådmannens innstilling: 

Formannskapets møteprotokoll av 18.juni og 30.juli 2020 godkjennes.  
 

Saksopplysninger 

Protokollene ligger vedlagt i saken og på kommunens hjemmeside.  
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Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: , Nordavindshagen 
Dato: 18.06.2020 
Tid: 08:15 

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

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Marlin Antonsen avdelingsleder personal, organisasjon og service 
Tore Uthaug rådmann 
Karl Johan Olsen kommunalsjef helse- og omsorg 
Håvard Johnsen kommunalsjef oppvekst og kompetanse 

 
 
   
Ingen merknader til innkalling.  
Til sakslisten:  
- Søknad om startlån trekkes 
- Planstrategi 2020-2023 legges til 
- Reguleringsplan Kastnes legges til  
 
Kjell-Sverre Myrvoll (SP) er inhabil i PS 69/20 og 71/20. Anita S. Haraldsvik (SP) møter som varamedlem i 
sak 71/20.  
Rakel Jensen (H) er inhabil i PS 71/20. Kent Bjørnar Hansen (FRP) møter som varamedlem.  
  
 

5



 

 
 

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

 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

 Saker til behandling   

PS 67/20 Godkjenning av møteprotokoll 28.5.20  2018/51 

PS 68/20 Referatsaker   

RS 37/20 Rådmannen orienterer   

RS 38/20 Orientering næringssaker   

RS 39/20 Årsmøteprotokoll fra UE Troms sitt årsmøte vedlagt.  2019/548 

RS 40/20 Generalforsamling Studiesenteret Midt-Troms 2020  2018/531 

RS 41/20 Debatten om Akson - felles kommunal 
pasientjournal 

 2020/355 

 Saker til behandling   

PS 69/20 Årsmelding og årsregnskap 2019 - NU KF  2019/135 

PS 70/20 Årsberetning og Årsregnskap 2019 Dyrøy kommune  2020/136 

PS 71/20 Vedtak i sak 41/20, Dyrøy sentrumsbygg – nærmere 
presisering og avklaring av konsekvenser av 
vedtaket 

 2018/601 

PS 72/20 Søknad om midler til finansiering av minnesmerker  2020/132 

PS 73/20 Vannforsyning Betholmen  2018/125 

PS 74/20 Dyrøy Utleiebygg AS - Valg av nytt styre  2019/292 

PS 75/20 Forsøk på brannstiftelse på skolen  2020/403 

PS 76/20 Planstrategi 2020 - 2023  2020/229 

PS 77/20 Avtale - Kastneshamn  2020/417 
 
 
Marit Alvig Espenes 
ordfører  
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PS 67/20 Godkjenning av møteprotokoll 28.5.20 

Behandling i Formannskapet – 18.06.2020:  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 18.06.2020  

Formannskapets møteprotokoll av 28.5.20 godkjennes. 

 

PS 68/20 Referatsaker 

Behandling i Formannskapet – 18.06.2020:  

Referatsakene tas til orientering. Enst.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 18.06.2020  

Referatsakene tas til orientering.  

 

PS 69/20 Årsmelding og årsregnskap 2019 - NU KF 

Behandling i Formannskapet – 18.06.2020:  

Det ble ettersendt ekstra vedlegg til saken pr 17.6.20 etter kontrollutvalgets behandling: 
- Saksframlegg kommunestyret - uttalelse særregnskap 
- Særutskrift kontrollutvalget  
- Uttalelse særregnskap 
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 18.06.2020  

1.Fremlagte forslag til årsmelding for 2019 for Nordavind Utvikling Dyrøy KF vedtas 
2.Årsregnskap for 2019 godkjennes med et driftsresultat som viser et merforbruk  
på kr 1 650 025,- og et resultatmessig resultat med et mindreforbruk på kr 92 383,- 
3.Årets mindreforbruk på kr 92 383,- avsettes til disposisjonsfond. 

 

PS 70/20 Årsberetning og Årsregnskap 2019 Dyrøy kommune 

Behandling i Formannskapet – 18.06.2020:  

Det ble ettersendt ekstra vedlegg til saken pr 17.6.20 etter kontrollutvalgets behandling: 
- Saksframlegg kommunestyret 
- Særutskrift kontrollutvalget  
- Uttalelse årsregnskap 
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
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Vedtak i Formannskapet  – 18.06.2020  

1.Kommunestyret godkjenner framlagte årsrapport og årsregnskap for 2019.  
2.Udekket i investeringsregnskap dekkes ved bruk av ubundne investeringsfond i henhold til tabell:   
 
  Art/ balanse Ansvar/ Fond Funksj Beløp 
Kredit 094000 935 880 -1 800 000 
Debet 2530000 Ubund. Innv. Fond   403 921 
Debet 2530001 Boligfond - nybygg/vedlikehold   1 231 300 
Debet 2550003 Aksjesalg   164 779 
  
3.Regnskapsmessig merforbruk dekkes ved bruk av disposisjonsfond i henhold til tabell: 
  
  Art/ balanse Ansvar/ Fond Funksj. Beløp 
Kredit 194000 951 880 - 5 583 430 
Debet 2560000 Disposisjonsfond   1 216 454 
Debet 2560005 Kultur og idrettsformål   300 000 
Debet 2560006 Pensjonsfond   2 200 000 
Debet 2560007 Rentefond   1 500 000 
Debet 2560008 Næringstiltak (på siden av utviklingsf.)   366 976 

 

PS 71/20 Vedtak i sak 41/20, Dyrøy sentrumsbygg – nærmere presisering og avklaring av 
konsekvenser av vedtaket 

Behandling i Formannskapet – 18.06.2020:  

Kjell-Sverre Myrvoll (SP) erklæres inhabil etter kommuneloven § 11-10. Anita S.Haraldsvik (SP) tiltrer 
som varamedlem.  
Rakel Jensen (H) erklæres inhabil etter § 6, første ledd, bokstav e), Kent Bjørnar Hansen (FRP) tiltrer 
som varamedlem.  
 
Det ble 17.6.20 ettersendt tilleggsopplysninger om saken:  
- Referat fra styremøte Demas AS 
- Referat fra styremøte Dyrøy boligstiftelse  
 
Forslag til vedtak AP/FRP: 
1. Vedtak i sak 41/20 oppheves. 

2. Dyrøy kommunestyre ønsker fortsatt realisering av det planlagte sentrumsbygget i et samarbeid 
mellom kommunen og relevante parter, som Dyrøy utleiebygg AS og en boligstiftelse eller et selskap 
som har til formål å utvikle boliger og sentrumsområdet i Dyrøy. 

3. Dyrøy kommune viser til at prosjektet slik det opprinnelig var planlagt bidrar til å oppfylle 
kommunens strategier for sentrumsutvikling, boligbygging og næringstilrettelegging., og at boligene 
gjennom søknad fra Dyrøy Boligstiftelse får høy tilskuddsprosent (30 %) og resterende i lån fra 
Husbanken. Renovering av næringsarealene finansieres av Dyrøy Utleiebygg AS i bank med lån.  

Følgende prosjektkostnad legges til grunn, i tråd med administrasjonens utredning og anbefaling i sak 
41/20:  

-              Dyrøy utleiebygg – rehab. 1. etg. + atrium – kr. 18 500 000,- + mva. (uendret)  

-              Stiftelse/selskap – 12 leiligheter for vanskeligstilte – kr. 39 500 000,- inkl. mva.  
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-              Stiftelse/selskap – ”skallet” for 4 (ev. 5) leiligheter for salg – kr. 10 000 000,- inkl. mva. 

4. Dyrøy kommunestyre som oppretter av stiftelsen ber Dyrøy Boligstiftelse revurdere sitt «nei» og sitt 
engasjement i saken i tråd med sitt formål og sine vedtekter, samt nye saksopplysninger som reduserer 
risikoen for alle parter.  

5. Kommunestyret viser til at det i tidligere vedtak er inngått tildelingssavtale mellom Dyrøy kommune 
og Dyrøy Boligstiftelse hvor det legges til grunn en leiepris pr mnd. for små leiligheter på kr. 5000,- og 
for store leiligheter kr. 8500,-. Dette opprettholdes. For fem av de store leilighetene videreføres garanti 
for løpende utleieinntekter (vedtak sak 30/18).  

6. Dyrøy kommunestyre viser til at det foreligger avklaring om lån uten krav om høy kommunal garanti 
fra Dyrøy Boligstiftelses egen finansieringsbank, samt salg av to leiligheter som gjør det unødvendig å 
stille så høy garanti fra Dyrøy kommune sin side for bygging av «skallet» til de leilighetene som skal 
selges, og som ikke omfattes av husbankens lån og tilskudd.  

7. Kommunen er villig til å stille garanti for et avdragsfritt lån på inntil 3 millioner for Dyrøy Boligstiftelse 
knyttet til bygging av «skallet» for leiligheter for salg. Nedtrapping av garantien skjer løpende i 
forbindelse med salg av leilighetene. 

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

9. På grunn av sakens viktighet for Dyrøy kommune med tanke på helhetlig samfunnsutvikling, skal 
representanter fra i Dyrøy kommune inngå i plan- og byggekomité for sentrumsbygget sammen med 
Dyrøy Utleiebygg og andre relevante aktører som skal bidra i prosjektet, f.eks. en boligstiftelse eller 
selskap. Arbeidsgruppen avholder jevnlige møter, følger prosess og utvikling, og rapporterer direkte 
tilbake til kommunestyret.  

10. Det arbeides videre med utvikling av sosiale møteplasser og uteområdene i sentrum, herunder 
sosiale og aktivitetsskapende elementer for unge og eldre. 

  
Ved votering ligger rådmannens forslag til vedtak til grunn. Vedtaket falt, 2 (SP) mot 3 stemmer 
(AP/FRP).  
  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 18.06.2020  

1. Vedtak i sak 41/20 oppheves. 

2. Dyrøy kommunestyre ønsker fortsatt realisering av det planlagte sentrumsbygget i et samarbeid 
mellom kommunen og relevante parter, som Dyrøy utleiebygg AS og en boligstiftelse eller et selskap 
som har til formål å utvikle boliger og sentrumsområdet i Dyrøy. 

3. Dyrøy kommune viser til at prosjektet slik det opprinnelig var planlagt bidrar til å oppfylle 
kommunens strategier for sentrumsutvikling, boligbygging og næringstilrettelegging., og at boligene 
gjennom søknad fra Dyrøy Boligstiftelse får høy tilskuddsprosent (30 %) og resterende i lån fra 
Husbanken. Renovering av næringsarealene finansieres av Dyrøy Utleiebygg AS i bank med lån.  

Følgende prosjektkostnad legges til grunn, i tråd med administrasjonens utredning og anbefaling i sak 
41/20:  

-              Dyrøy utleiebygg – rehab. 1. etg. + atrium – kr. 18 500 000,- + mva. (uendret)  

-              Stiftelse/selskap – 12 leiligheter for vanskeligstilte – kr. 39 500 000,- inkl. mva.  

-              Stiftelse/selskap – ”skallet” for 4 (ev. 5) leiligheter for salg – kr. 10 000 000,- inkl. mva. 
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4. Dyrøy kommunestyre som oppretter av stiftelsen ber Dyrøy Boligstiftelse revurdere sitt «nei» og sitt 
engasjement i saken i tråd med sitt formål og sine vedtekter, samt nye saksopplysninger som reduserer 
risikoen for alle parter.  

5. Kommunestyret viser til at det i tidligere vedtak er inngått tildelingssavtale mellom Dyrøy kommune 
og Dyrøy Boligstiftelse hvor det legges til grunn en leiepris pr mnd. for små leiligheter på kr. 5000,- og 
for store leiligheter kr. 8500,-. Dette opprettholdes. For fem av de store leilighetene videreføres garanti 
for løpende utleieinntekter (vedtak sak 30/18).  

6. Dyrøy kommunestyre viser til at det foreligger avklaring om lån uten krav om høy kommunal garanti 
fra Dyrøy Boligstiftelses egen finansieringsbank, samt salg av to leiligheter som gjør det unødvendig å 
stille så høy garanti fra Dyrøy kommune sin side for bygging av «skallet» til de leilighetene som skal 
selges, og som ikke omfattes av husbankens lån og tilskudd.  

7. Kommunen er villig til å stille garanti for et avdragsfritt lån på inntil 3 millioner for Dyrøy Boligstiftelse 
knyttet til bygging av «skallet» for leiligheter for salg. Nedtrapping av garantien skjer løpende i 
forbindelse med salg av leilighetene. 

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

9. På grunn av sakens viktighet for Dyrøy kommune med tanke på helhetlig samfunnsutvikling, skal 
representanter fra i Dyrøy kommune inngå i plan- og byggekomité for sentrumsbygget sammen med 
Dyrøy Utleiebygg og andre relevante aktører som skal bidra i prosjektet, f.eks. en boligstiftelse eller 
selskap. Arbeidsgruppen avholder jevnlige møter, følger prosess og utvikling, og rapporterer direkte 
tilbake til kommunestyret.  

10. Det arbeides videre med utvikling av sosiale møteplasser og uteområdene i sentrum, herunder 
sosiale og aktivitetsskapende elementer for unge og eldre. 

  

PS 72/20 Søknad om midler til finansiering av minnesmerker 

 
Behandling i Formannskapet – 18.06.2020:  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 18.06.2020  

Med bakgrunn i manglende budsjettdekning, innstiller rådmannen på at søknaden om finansiering av 
minnesmerker for plassering på gravlunder i Dyrøy kommune med kr. 100 000,-, avslås. 

 

PS 73/20 Vannforsyning Betholmen 

Behandling i Formannskapet – 18.06.2020:  

Forslag til vedtak SP: 
1. Tiltaket igangsettes med en ramme på 1 600 000 kr. 
2. Det vises til oppdragets størrelse, og ber Rådmannen innhente tilbud fra tre aktører. 
  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 18.06.2020  
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1. Tiltaket igangsettes med en ramme på 1 600 000 kr. 
2. Det vises til oppdragets størrelse, og ber Rådmannen innhente tilbud fra tre aktører. 

 

PS 74/20 Dyrøy Utleiebygg AS - Valg av nytt styre 

Rådmannens innstilling: 

Dyrøy formannskap som valgkomité tilrår generalforsamlingen i Dyrøy Utleiebygg A/S å vedta 
slik styresammensetning: 

 
Styresammensetning: 

1.  ............................................, styreleder 2 år 
2.  ............................................, nestleder 1 år 
3.   ........................................... 2 år 

 
Varamedlemmer: 

1.   .......................................... 2 år 
2.   .......................................... 2 år 
3.   .......................................... 1 år 

 

Behandling i Formannskapet – 28.05.2020:  

Saken utsettes til 18.juni.  
 
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 28.05.2020  

Saken utsettes til 18.juni.  
 
 
Behandling i Formannskapet – 18.06.2020:  

Omforent forslag til vedtak:  
 
Formannskapet legger fram sine innspill under dagens generalforsamling.  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 18.06.2020  

Formannskapet legger fram sine innspill under dagens generalforsamling.  

 

PS 75/20 Forsøk på brannstiftelse på skolen 

 
Behandling i Formannskapet – 18.06.2020:  

 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
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Vedtak i Formannskapet  – 18.06.2020  

Dyrøy kommune anmelder hendelsen.  

 

PS 76/20 Planstrategi 2020 - 2023 

Rådmannens innstilling: 

 «Dyrøy kommune vedtar framlagte forslag til Planstrategi for Dyrøy kommune 2020- 2023» 
 
Behandling i Formannskapet – 18.06.2020:  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 18.06.2020  

Dyrøy kommune vedtar framlagte forslag til Planstrategi for Dyrøy kommune 2020- 2023 

 

PS 77/20 Avtale - Kastneshamn 

Rådmannens innstilling: 

1. Dyrøy formannskap godkjenner framlagte kontraktforslag mellom Dyrøy kommune og WSP for 
utarbeidelse av reguleringsplan – Kastneshamn.  

 
2. Kommunens kostnader forutsettes viderefakturert til berørte grunneiere som deltar i 

reguleringsplanen 
 
Behandling i Formannskapet – 18.06.2020:  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 18.06.2020  

1.Dyrøy formannskap godkjenner framlagte kontraktforslag mellom Dyrøy kommune og WSP for 
utarbeidelse av reguleringsplan – Kastneshamn.  
2.Kommunens kostnader forutsettes viderefakturert til berørte grunneiere som deltar i 
reguleringsplanen 
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Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Teams, Digitalt møte 
Dato: 30.07.2020 
Tid: 09:00 

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

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Håvard Johnsen kommunalsjef oppvekst og kompetanse 
  

 
 
   
Merknader: 
Ingen merknader til innkalling og saksliste. Enst. godkjent. 
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Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.     
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
Saksnr 

 Saker til behandling   

PS 79/20 Søknad om startlån X 2019/442 
 
 
 
 
 
ordfører/utvalgsleder 
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PS 79/20 Søknad om startlån 

17
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PS 81/20 Referatsaker

RS 44/20 Rådmannen orienterer

RS 45/20 Orientering næringssaker



Sørreisa kommune  
Personal, utvikling og service 

 

  
 

Postadresse Telefon Bank Org.nr 
Storveien 20, 9310  Sørrieisa 77 87 50 00 47050200147 940755603 
Besøksadresse E-post Hjemmeside  
Sykehjemsveien 41 postmottak@sorreisa.kommune.no www.sorreisa.kommune.no Side 1 av 2 

DYRØY KOMMUNE 
Dyrøytunet 1 
 
9311  BRØSTADBOTN 
 
 

 

 
Vår ref:   Saksbehandler  Dato 

2018/299- 23  Grete Nybakk Vaeng, tlf  41511254  19.06.2020 
Deres ref: E-post:   
 grete.nybakk.vaeng@sorreisa.kommune.no   

  

Organisering av fastlegetjenesten i Sørreisa 

 
  

Kommunestyrets behandling av sak 41/2020 i møte den 18.06.2020: 

 

Vedtak 

1. Sørreisa kommune sier opp gjeldende avtale om vertskommunesamarbeid om felles 
Fastlegetjeneste for Dyrøy og Sørreisa kommuner. 

2. Oppsigelstiden er i avtalen satt til et år. Dato for faktisk opphør settes til 01.07.21. 

 

 
 
Med hilsen 
 
 
 
Stig Jonny Haugen  Grete Nybakk Vaeng 
rådmann  konsulent     
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 Side 2 av 2

 
Kopi til: 
Ann Kristin Evenstad    

 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur 
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Målselv kommune  
Fellestjenester 
 

 

 
 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Mellombygdveien 216, 9321 MOEN Kommunehuset, Moen 77 83 77 00 4715.02.00373 
E-post:  Telefaks Org.nr 
postmottak@malselv.kommune.no www.malselv.kommune.no 77 83 77 01 972418005 

Bardu kommune 
Postboks 401 
9365  BARDU 
 
 

 

           
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler/-tlf. Dato 
 2019/531-44 Unni Dahl-Thorstensen/45282533 16.06.2020 

 

Partsbrev: Revidert samarbeidsavtale for interkommunal legevakt IKL   

 
Viser til møte i kommunestyret den 10.06.20, der sak 38/2020 ble behandlet.  
 
Det ble fattet slikt vedtak: 
 
Målselv kommune godkjenner vertskommunesamarbeid for felles legevakt mellom kommunene 
Dyrøy, Salangen, Ibestad, Lavangen, Målselv og Bardu.  
 
 
 
Til informasjon: 
Målselv kommune godkjenner ikke den nye samarbeidsavtalen om felles legevakt mellom 
kommunene Dyrøy, Salangen, Ibestad, Lavangen, Målselv og Bardu. 
 
 
 
Etter fullmakt 
 
 
 
Unni Dahl-Thorstensen 
konsulent 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
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 Side 2 av 2

 
Kopi til: 
DYRØY KOMMUNE Dyrøytunet 

1 
9311 BRØSTADBOTN 

SALANGEN KOMMUNE Postboks 77 9355 SJØVEGAN 
 
IBESTAD KOMMUNE 

 
Kopparvika 
7 

 
9450 

 
HAMNVIK 

 
LAVANGEN KOMMUNE LOABÁGA 
SUOHKAN SENTRALADMINISTRASJON 

 
Nessveien 7 

 
9357 

 
TENNEVOLL 

 
Elin C. Aas 
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Målselv kommune  
Fellestjenester 
 

 

 
 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Mellombygdveien 216, 9321 MOEN Kommunehuset, Moen 77 83 77 00 4715.02.00373 
E-post:  Telefaks Org.nr 
postmottak@malselv.kommune.no www.malselv.kommune.no 77 83 77 01 972418005 

Bardu kommune 
Postboks 401 
9365  BARDU 
 
 

 

           
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler/-tlf. Dato 
 2019/531-46 Unni Dahl-Thorstensen/45282533 16.06.2020 

 

Partsbrev: Oppsigelse interkommunal legevakt   

 
Viser til møte i kommunestyret den 10.06.20, der sak 39/2020 ble behandlet.  
 
Det ble fattet slikt vedtak: 
Målselv kommune sier opp deltagelsen i det interkommunale legevaktsamarbeidet med Bardu, 
Salangen, Lavangen, Ibestad og Dyrøy med uttreden 31.12.21.  
 
 
 
Etter fullmakt 
 
 
 
Unni Dahl-Thorstensen 
konsulent 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
 
Kopi til: 
SALANGEN KOMMUNE Postboks 77 9355 SJØVEGAN 
LAVANGEN KOMMUNE LOABÁGA 
SUOHKAN SENTRALADMINISTRASJON 

Nessveien 7 9357 TENNEVOLL 

IBESTAD KOMMUNE 
SENTRALADMINISTRASJON 

Kopparvika 
7 

9450 HAMNVIK 

DYRØY KOMMUNE 
SENTRALADMINISTRASJON 

 9311 BRØSTADBOTN 

Elin C. Aas    
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Fra: Louis S Edvardsen (lse@midt-troms.no)
Sendt: 09.07.2020 16:36:43
Til: Hogne Eidissen; frode.skuggedal; Håvard Gangsås; Tore Uthaug; Stig Jonny Haugen; Lars Strøm; Marit Alvig
Espenes; Jan-Eirik.Nordahl; Toralf Heimdal; Tom-Rune Eliseussen; bengt-magne.luneng; Sigrun Wiggen Prestbakmo
Kopi: Louis S Edvardsen; Postmottak Bardu kommune; Dyrøy kommune postmottak; Postmottak Målselv
kommune; Postmottak Sørreisa kommune; Post - Senja kommune; Salangen kommune postmottak

Emne: Protokoll møte i Midt- Tromsrådet 1. juli 2020
Vedlegg: 0107 protokollMTR- Målselv.pdf
 
Hei
 
Vedlagt følger protokoll fra møte i Midt‐ Tromsrådet 1. juli 2020.
 
 
 
 
Med hilsen 
 

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

1. juli – Bardufosstun, Målselv 

1 
 

     
      
 

PROTOKOLL FRA MØTE I MIDT-TROMSRÅDET 01.07.20 
 
Tid:   Mandag 27. april kl. 10.00 - 1315 
Sted:  Bardufosstun, Målselv 
 
 
Ordførere: Tom- Rune Eliseussen  ordfører Senja   Leder MTR 

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

 
Forfall:  Ingen 
 
Rådmenn: Frode Skuggedal  rådmann Målselv   Leder AR  

Tore Uthaug   rådmann Dyrøy   Nestleder AR  
Stig- Jonny Haugen  rådmann Sørreisa 
Lars Strøm   rådmann Salangen   
Hogne Eidissen   rådmann Senja 
Håvard Gangsås  rådmann Bardu 

  
Andre:   Louis S. Edvardsen  Midt- Tromsrådet 

Ragnvald Storvill  Nordavind Utvikling  
Hermod Bjørkestøl  Arctic Logistics AS 
Åsta Sortland   Næringshagen i Midt- Troms 
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Behandling: 

 
 

27/20 Godkjenning av protokoller fra 27. april 

Vedtak: 

Protokoll fra møtet i Midt- Tromsrådet 27. april via Teams godkjennes. 

 

28/20 Attraktive Midt- Troms v/ Ragnvald Storvoll 

Vedtak: 

1. Midt-Tromsrådet slutter seg til orienteringen fra Attraktive Midt-Troms. 
2. MTR ber om at regional næringsplan evalueres og at næringsavdelingene i 

kommunene invilveres i evalueringen. 
3. Etter at evalueringen er gjennomført, settes sak om å videreføring "Attraktive Midt-

Troms" opp som sak til Midt-Tromsrådet. 
 

29/20 Orientering Arctic Logistics AS v/ Hermod Bjørkestøl 

 

Vedtak: 

1. MTR takker Arctic Logistics AS v/ Hermod Bjørkestøl for redegjørelsen 
2. MTR tar redegjørelsen til orientering 
3. Forsvarskommunene i MTR bes være i nær dialog med Arctic Logistics AS. 

 

30/20 Orientering Midt- Troms Motorferdselforeningen  
 

Vedtak: 

1. MTR takker tar redegjørelsen fra Midt- Troms motorferdselforening til orientering 

2. MTR ber AR arbeide for å sikre mest mulig harmonisering av de kommunale 
forskrifter som utarbeids i forbindelse med opprettelse av rekreasjonsløyper i Midt- 
Troms. 

3. MTR ber om at det nedsettes en interkommunal arbeidsgruppe for å samordne 
arbeidet med å utarbeide felles forskrift. 
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4. MTR ber om at det gis høringssvar fra MTR vedr fjerning av 2,5 km reglen for 
snøscooterkkjøring til hytte. 

 

32/20             Orientering fra Næringshagen i Midt- Troms (ekstrasak)  

Vedtak: 

1. MTR takker Næringshagen i Midt- Troms v/ Åsta Sortland for redegjørelsen 

2. MTR tar redegjørelsen til orientering 

 

31/20              Åpen post  

Endring av struktur Namsmann 
 DL bes utarbeide høringssvar på vegne av MTR. 
 
Politistruktur Troms politidistrikt 

Høring kommer til høsten – MTR følger opp etter sommeren 
 
Leveringsforpliktelser trålere 

MTR støtter at det utarbeids en høringsuttalelse om temaet 
 
Beredskapssituasjonen i kommunene 

MTR ber om at sak vedr temaet settes opp som sak til møte il MTR 
 
Felles landbruksplan - status 

DL orienterte om de møter om er blitt gjennomført vedr temaet, og viste til at 
at det var bedt om at saken ble sett i sammenheng med revidering av 
regional næringsplan. 

 

 

 
 
 

 
 

Tom- Rune Eliseussen      Louis S. Edvardsen 
regionrådets leder      daglig leder  
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Fra: Inger Cecilie Jørstad (inger.jorstad@tffk.no)
Sendt: 10.06.2020 13:50:31
Til: Tromsø Kommune; Storfjord Kommune; postmottak@kafjord.kommune.no; Harstad Kommune; Målselv
Kommune; post@senja.kommune.no; Karlsøy Kommune; Balsfjord Kommune; Nordreisa Kommune; Lyngen
Kommune; Bardu Kommune; Sørreisa Kommune; Kvæfjord Kommune; Skjervøy Kommune; Salangen Kommune;
Ibestad Kommune; Kvænangen Kommune; Dyrøy kommune postmottak; Gratangen Kommune; Lavangen
Kommune; TFFK - Postmottak; Tjelsund Kommune
Kopi: Stein Ovesen; Kari Mette Aaseth; Åge Kvilstad; Dorrit Lauritzen; Line Fusdahl; Bjørn Inge Mo;
synnsoe@gmail.com; Synnøve Søndergaard; senjatre@online.no; Gunnleif Alfredsen; Tom Erik Forså; Katrine Boel
Gregussen; Geir Varvik; Linn-Charlotte Nordahl; Britt Hege Alvarstein; oeseth@gmail.com

Emne: Protokoll fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling i Troms Holding AS
Vedlegg: Protokoll ekstraordinær generalforsamling Troms Holding AS 9. juni 2020-signert.pdf;Protokoll ordinær
generalforsamling Troms Holding AS 8. juni 2020-signert1.pdf
Hei!
Vedlagt ligger protokoll for ordinær generalforsamling i Troms Holding AS 8. juni 2020 og fra ekstraordinær
generalforsamling 9. juni 2020.
 
Vennlig hilsen

Inger Cecilie Jørstad
Spesialrådgiver
Stabsjefens kontor
Troms og Finnmark fylkeskommune

Telefon: +47 47 60 30 57
Mobil: +47 476 03 057
www.tffk.no  
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Fra: Marit Alvig Espenes (marit.espenes@dyroy.kommune.no)
Sendt: 23.06.2020 14:56:13
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: VS: Protkoll fra generalforsamling i Astafjord Vekst AS 2020
Vedlegg: SKM_C36820061911310.pdf
 

Fra: John Kenneth Overgård <john@avekst.no> 
Sendt: 23. juni 2020 14:28
Til: Hege Rollmoen <hege.rollmoen@lavangen.kommune.no>; Anita Karlsen
<anita.karlsen@gratangen.kommune.no>; Prestbakmo, Sigrun Wiggen
(sigrun.wiggen.prestbakmo@salangen.kommune.no) <sigrun.wiggen.prestbakmo@salangen.kommune.no>; Marit
Alvig Espenes <marit.espenes@dyroy.kommune.no>
Kopi: Kjell‐Sverre Myrvoll <kjell.myrvoll@nordavindutvikling.no>; Helberg, Tore (tore@revisorene.no)
<tore@revisorene.no>
Emne: Protkoll fra generalforsamling i Astafjord Vekst AS 2020
 
Oversender protokoll fra møtet i generalforsamlingen.
 

Med vennlig hilsen

 

 

 

John Kenneth Overgård
Daglig leder

 
Astafjord Vekst AS

mobile: +47 92 607 907
email: john@avekst.no
Nessveien 15
9357 Tennevoll

Fra: Post Astafjord Vekst <post@avekst.no>
Sendt: fredag 19. juni 2020 12:31
Til: John Kenneth Overgård <john@avekst.no>
Emne: Scan fra Astafjord Vekst AS, Tennevoll
 
Se vedlagt dokument.
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Fra: Eirik Selmer (eirik.selmer@tffk.no)
Sendt: 26.06.2020 12:28:52
Til: Alle kommuner i Troms og Finnmark; Alle ordførere i Troms og Finnmark 2019-2023
Kopi: Kristina Hansen

Emne: Fylkestingets vedtak: Troms og Finnmark fylkeskommunes innspill til NTP 2022-33,- Høring av
transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra departementet
Vedlegg: Troms og Finnmark fylkeskommunes innspill til NTP 2022-33,- Høring av transportvirksomhetenes svar på
oppdrag fra departementet.PDF
Hei
 
Vedlagt følger:
Fylkestingets vedtak fra 19. juni 2020 på
«Troms og Finnmark fylkeskommunes innspill til NTP 2022‐33,   ‐ Høring av transportvirksomhetenes svar på
oppdrag fra departementet på prioriteringer»
 

Eirik Selmer
Seniorrådgiver
78 96 31 20 / 922 49 441
Sentraladministrasjonen
Guovddášhálddahus
www.tffk.no
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Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
Fylkeshuset, pb 701, 9800 Vadsø Besøksadresse 77 75  50 00 922420866 

E-post 
 

 
postmottak@tffk.no Tffk.no   
 

  
  

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 
Postboks 8010 DEP 
0030 OSLO 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/00298-65 Eirik Selmer 

   
22.06.2020 

 
 

Troms og Finnmark fylkeskommunes innspill til NTP 2022-33,- Høring av 
transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra departementet 

Troms og Finnmark fylkeskommune behandlet overnevnte sak 20/00298 i fylkestinget 19. juni 2020. 
Følgende vedtak ble fattet:  
 
«Troms og Finnmark skal stå i en særstilling i utformingen av nordområdepolitikken. Dette 
krever en større politisk vilje med reel risiko, utover prioritering etter samfunnsøkonomiske 
netto nytte i Nasjonal Transportplan 2022-33. Denne politiske viljen kreves for å sikre at de 
høyest rangerte prosjektene i fylkets viktigeste transportkorridorer realiseres i NTP før 2030. 
Troms og Finnmark krever som oppfølging av Transportvirksomhetenes manglende 
prioriteringer at følgende ambisjoner og prioriterte tiltak i fylket innarbeides i 
Stortingsmeldingen til NTP. 
 
1. En realisering av større NTP tiltak i Troms og Finnmark krever at dagens 

samfunnsøkonomiske modeller også ivaretar geografiske fordelingshensyn der 
betydningen av samfunnsutvikling, minimumsstandarder på statlig vegnett og regional 
konkurransekraft i et strategisk viktig område vektlegges. 

2. Troms og Finnmark er tydelig på at økonomiske rammer i ny NTP må økes med minst 20 

% av dagens 2020 budsjett. Dette for å sikre at nødvendig drift opprettholdes og at 
følgende av Transportvirksomhetens prioriteringer med høy ramme i 2022-27 realiseres: 

a. Ferdigstillelse av prioriterte farledstiltak på hele strekningen Harstad til Tromsø 

b. Ferdigstille åpne vinterveger, E6 Sennalandet.  

c. Effektivisering gjennom ferdigstillelse av tiltakene Akkarfjord-Jansvannnet og 

Mollstrand-Grøtnes på Rv 94 mot Hammerfest. 
3. Troms og Finnmark fylkeskommune krever store riksvegprosjekt i NTP i første 6 års 

periode. Fylkets viktigste riksvegprosjekt E 8 strekningen Sørbotn- Laukslett, som er 
innfartsvegen til Tromsø må ferdigstilles tidlig i perioden 2022-27. 

4. Transportsikkerheten krever at også store skredsikringstiltak i Troms og Finnmark 

innarbeides og realiseres i NTP. Prioritering av skredsikringstunell på E-45 Kløfta med 
oppstart i perioden 2022-27. 

5. Klimatiltak må prioriteres raskere der effekten er størst. Staten må følge opp sine forpliktelser i 

samarbeidet om byvekstavtale for Tromsø, ved å invitere til forhandling og prioritere de statlige 
prosjektene i porteføljen for byvekstavtalen. 
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6. Farleden fra Tromsø til Kirkenes kreves utredet innen høsten 2020, og at nødvendige 

sjøsikkerhets og farledstiltak kan innarbeidet i perioden 2022-27. Herunder prioritering 
av skjermingsmolo for innseilingen til Vardø havn. 

7. Utbyggingen av terminal Tromsø lufthavn må sikres oppstart innen 2020, og arbeidet 

med nye lufthavn i Hammerfest må innarbeides i NTP 2022-33. 
8. Planlagt KVU for Nord-Norge banen må sikres en prioritet og ferdigstillelse innen 2020, som gjør 

at prosjektet kan forankres for videre plan – og beslutningsgrunnlag 2022-33. 
9. En styrkingen av Drift- og vedlikehold blir ekstra viktig for å opprettholde 

fremkommelighet, regularitet og sikkerhet på riksvegnettet i Troms og Finnmark, spesielt 
hvis kostnadene øker etter oppsplittingen av kontrakter og opphevingen av SAMS. 

10. Fokus på fremtidig bruk av teknologiske løsninger i NTP må sikres økte rammer. Troms 

og Finnmark krever spesielt en raskere implementering av løsninger rettet mot 
transportsikkerhet, og at fiberutbygging- og mobilnettutbygging langs vegnettet 
prioriteres. 

11. Arbeidet med Barnas transportplan må videreføres i NTP arbeidet, bl.a. med fokus på 

trafikksikkerhet for alle barn og trygge skoleveier. 
12. Videreføre ITS satsingen langs E 8 Skibotndalen, i samarbeide med Finland. 

13. Reduksjon i antall trafikkstasjoner, og tjenester som blant annet oppkjøring, skal ikke legges ned 

eller flyttes dersom det medfører lengre reisetid enn tre timer tur/retur. Mange oppgaver kan 
digitaliseres og forenkles, men ikke oppkjøring. Avstanden mellom trafikkstasjonene i Nord-Norge er 
stor, derfor skal stasjonene med slike tjenester opprettholdes. Sensorer kan også reise 
ut for å gjennomføre praktiske prøver der trafikkmiljøet tilfredsstiller kravene, jamfør svensk 
praksis. 

14. Norge må ta sitt ansvar for realisering av Arctic Railway fra Rovaniemi til Kirkenes. Fylkestinget 

ber Stortinget avsette 50 millioner kroner til å utarbeide trasevalg for tog for strekningen 
Kirkenes-Finskegrensen. 

 
 
 
Med hilsen 
 
Jan Egil Vassdokken 
seksjonsleder 
       Eirik Selmer 
       seniorrådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
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Avtale 
 

Tildeling av kommunalt næringsfond 2020 mellom 
Dyrøy kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune 

 
 

 
Tilsagn nr. TFFK2020-110 
 
Generelt 
Troms og Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådet vedtok i møte den 3. juli 2020 i sak nummer 
209/2020 at midlene tildelt fylkeskommunen som del av krisepakke – fase 3 for 2020 jf. Prop. 127 S 
(2019-2020) skal fordeles med påfyll til kommunalt næringsfond i hht. etablert fordelingsnøkkel.  

 
Dyrøy kommune  
tildeles kommunalt næringsfond for 2020 på kr 1.700.000,- 

 
Midlene tildeles fra kap. 553, post 61 Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling, øremerket til 
kommunale næringsfond. Dette er en engangsbevilgning til kommuner som er hardt rammet av høy 
arbeidsledighet som følge av virusutbruddet, og det er en klar forventning at midlene raskt gjøres 
tilgjengelig for næringslivet. Midlene forvaltes i tråd med Midlertidig forskrift om tilskudd til 
kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet, fastsatt av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 30. juni 2020 til oppfølging av Stortingets budsjettvedtak, jf. Prop. 127 
S (2019-2020) og Innst. 360 S (2019-2020), kap. 553, post 61 Mobiliserende og kvalifiserende 
næringsutvikling. I tillegg vil deler av forskriften for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler gjelde 
for ordningen (jf. Lovdata FOR-2018-05-23-747, Forskrift om Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av 
fylkeskommunene). Kommunen forplikter å sette seg inn i forskrifter og kriterier for tildeling av 
midler fra denne posten.  
 
Det stilles krav om at midlene skal brukes i samsvar med gjeldende planer/strategier for 
næringsutvikling vedtatt av kommunen. Kommunens planer/strategier og retningslinjer for bruk av 
tilskuddsmidler skal være i tråd med både de nasjonale og regionalpolitiske mål og strategier. Det 
vises her til oppdragsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) datert 22.juni 
2020, midlertidig forskrift for kommunale næringsfond over kap. 553, post 61 datert 1.juli 2020, samt 
Krav og veileder til aktivitetsrapportering for kap. 553, post 61 – kommunale næringsfond (KNF), jf. 
Prop. 127 S (2019-2020 (gjeldende fra juni 2020), som oversendes som vedlegg til dette brevet.  
 
Det bes om en oversikt på gjeldende planverk som kommunen legger til grunn ved bruk av det 
kommunale næringsfondet. Dersom planverket ikke er oppdatert, ber vi om å få en tidsplan/status 
på prosess i forbindelse med nye planer/strategier for næringsutvikling i kommunen. 
 
Mål og tildelingskriterier  
Midlene skal gå til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av covid-19. 
Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og 
verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.  
 
Målgruppen er bedrifter og næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for 
og/eller gir støtte til næringsutvikling. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre 
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næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av 
koronavirusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal 
vektlegges. 
 
Innovasjon Norge har i større grad enn kommunene et apparat som tilbyr kompetanse og nettverk til 
bedrifter med et nasjonalt og internasjonalt marked. Det skal være dialog mellom fylkeskommunene, 
kommunene og Innovasjon Norge, også om regelverket for offentlig støtte.  
 
Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Bedriftsstøtte kan gis etter 
reglene for bagatellmessig støtte. Departementet vil også melde inn ordningen under det alminnelige 
gruppeunntaket, og kommunene kan da tildele støtte i tråd med innmeldte støttekategorier eller 
etter reglene for bagatellmessig støtte. Departementet vil ettersende informasjon om 
gruppemeldingen. 
 
Tildelingskriterier  
Troms og Finnmark fylkeskommune fordeler midlene til kommuner i sitt fylke. Fordelingen prioriterer 
kommuner som er, eller står i umiddelbar fare for å bli, særlig hardt rammet som følge av 
virusutbruddet. Dersom kommunene ønsker å benytte midler til utvikling av reiselivsdestinasjoner, er 
det viktig å benytte eksisterende strukturer, f.eks. destinasjonsselskapene.  
 
Prioriteringene bygger på fylkeskommunenes kunnskap om kommunenes og næringslivets 
utfordringer og behov, og har prioritert kommunestørrelse, arbeidsledighet og særlig 
reiselivsavhengige kommuner for å gi en god målretting av innsatsen.  
 
Kriteriene for måloppnåelse er: 

 utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser 

 utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet 
 
Tilskudd kan gis som bagatellmessig støtte med inntil 200 000 euro til et foretak over en flytende 
treårsperiode. Alternativt kan tilskudd gis i hht. departementets melding til ESA under det 
alminnelige gruppeunntaket (GBER), se vedlegg. Av gruppemeldingen fremgår det at følgende formål 
kan støttes: 
 

 
 
Midlertidig forskrift  
Departementet har utarbeidet en midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som 
følge av covid 19-utbruddet. I tillegg vil deler av forskriften for distrikts- og regionalpolitiske 
virkemidler gjelde for tildelingen (jf. Lovdata FOR-2018-05-23-747, Forskrift om Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av 
fylkeskommunene). Forskriften skal gjøre det lettere for kommunene, som forvaltere, og søkerne å 
orientere seg om hvilke regler som gjelder. Forskriften er vedlagt denne avtalen, og vil også 
publiseres på lovdata.no. I tillegg gjelder Forskrift om virkeområdet for distriktsrettet 
investeringsstøtte og regional transportstøtte (jf. Lovdata FOR-2014-06-17-807). 
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Midlene kan ikke brukes til å dekke administrasjonskostnader ved forvaltningen av midlene i 
fylkeskommunene og kommunene. 
 
Rapportering og registrering av rammer og tilsagn  
Kommunene skal ta i bruk regionalforvaltning.no i kunngjøring av tilskuddsmidlene og rapportering. 
Søker skal sende søknaden gjennom regionalforvaltning.no. Departementet og Troms og Finnmark 
fylkeskommune oppfordrer kommunene til også å bruke systemet i sin saksbehandling. Dette er 
spesielt viktig i håndtering av saker der det gis tilskudd etter regelverket for offentlig støtte. På 
regionalforvaltning.no ligger det et forenklet søknadsskjema for kommunale næringsfond og et 
redigerbart søknadsskjema.  
 
Gitt at kommuner har egne søknadsskjema for kommunale næringsfond, må kommunene påse at 
følgende informasjon blir registrert: antall årsverk i bedriften, start og sluttdato for 
tiltaket/prosjektet og hvorvidt søker har mottatt offentlig støtte tidligere.  
 
Fylkeskommunen skal veilede kommunene i bruken av systemet. Det er utarbeidet egne forenklede 
rapporteringskategorier, se vedlegg 4 til denne avtalen. Registreringene er nødvendige for at 
departementet skal rapportere inn riktig bruk av tilsagnsmidlene til Stortinget.  
 
Krav til innhold i aktivitetsrapporteringen:  
• Overføringene fra fylkeskommunene til sluttforvalter skal føres under kategori 0900 - 
Rammetildelinger.  
• Endelige rammer på KNF skal være oppdatert etter eventuelle omdisponeringer senest 1. februar 
det påfølgende år i regionalforvaltning.no.  
• Det skal alltid spesifiseres hvem som har fått delegert forvaltningsansvar (sluttforvalter).  
• Hvert enkelt tilskudd skal registreres som unike prosjekter.  
• All direkte bedriftsstøtte skal registreres med organisasjonsnummer.  
• Prosjektene skal registreres under definerte kategorier, jf. punkt 3 nedenfor.  
• Tiltaket skal registreres i den eller de kommunene hvor tiltaket får størst effekt. Jo mer stedbundet 
prosjektet er, dess færre kommuner skal registreres.  
• Følgende målgrupper/formål skal krysses av i rapporteringen: reiseliv. 
 
Ytterligere krav og veileder til aktivitetsrapportering, ligger som vedlegg 4 i dette brevet (vedlegg 2 i 
oppdragsbrevet fra KMD). Dersom kommunene ikke rapporterer bruken av midlene innen tidsfristen, 
vil fylkeskommunen kunne tilbakeholde utbetaling av eventuelle midler for 2020.  
 
Troms og Finnmark fylkeskommune vil presisere viktigheten av at midlene når ut til bedriftene så 
raskt som mulig etter at midlene er tildelt kommunene, gitt situasjonen næringslivet nå står ovenfor. 
 
Kommunene har frist til å rapportere til fylkeskommunene 1. februar 2021.  
 
 
Utbetaling 
Tilskuddet til kommunalt næringsfond for 2020 utbetales så snart som mulig etter at 
fylkeskommunen har mottatt signert akseptskjema.  
 
Dersom fylkeskommunen ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen 1. februar 2021 faller 
tilsagnet bort.  
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Følgende dokumenter vedlegges og inngår som en del av denne avtalen: 
1. Brev fra KMD om Midlertidig forskrift for kommunale næringsfond over kap. 553, post 61  
2. Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet 

- Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 30. juni 2020 til oppfølging av 
Stortingets budsjettvedtak, jf. Prop. 127 S (2019-2020) og Innst. 360 S (2019-2020), kap. 553, 
post 61 Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling. 

3. Oppdragsbrev 2020 Kommunale næringsfond – tilskudd til Troms og Finnmark 
fylkeskommune - 74,4 millioner kroner  

4. Krav og veileder til aktivitetsrapportering for kap. 553, post 61 – kommunale næringsfond 
(KNF), jf. Prop. 127 S (2019-2020 (gjeldende fra juni 2020)  

5. Kopi av gruppemeldt ordning til ESA  
6. Følgenotat til gruppemeldingen for kommunale næringsfond 
7. Endelig fylkesfordeling av tilskudd til kommunale næringsfond  

 
 
Begge partene beholder hvert sitt eksemplar av avtalen. 

 
 
 
For Troms og Finnmark fylkeskommune    For Dyrøy kommune 
 
Tromsø, den 3. juli 2020       ………………….., den ……….….. 
 
 
_______________________     ___________________________ 
Fungerende næringssjef        Ordfører 
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RS 54/20 Orientering budsjett 2021



 

Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/519 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 10.08.2020 

 

 

Saksframlegg 

Dyrøy Holiday - Søknad om tilskudd - Bedriftsutvikling - Vann 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 82/20 20.08.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Dyrøy Holiday A/S v/Ragnar Lerkendal innvilges 75 % bedriftsutviklingstilskudd inntil 

kr. 97.500,- 
2. Tilskuddet utbetales etter dokumenterte kostnader ihht. søknad, og belastes nærings-

fondet.   
3. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte ihht. «midlertidig forskrift om tilskudd til 

kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet» 
 

Kort sammendrag 
Dyrøy Holiday AS søker 75% tilskudd til prosjektering av ny løsning for vannforsyning.  

Saksopplysninger 
På Miklebostad ble reiselivsbedriften Dyrøy Holiday AS etablert i 2012.  Virksomheten har hatt 
store begrensninger i sitt private vannforsyningsanlegg (brønn) og gjennomførte derfor i 2014 
brønnboring/bygde grunnvannsbrønn på området (ca. 120 m dyp) som pumper vann fra denne. 
Dessverre er kapasiteten fra brønnen maksimalt 2000 l/døgnet, men tilsiget antas å være stabilt 
og vannkvaliteten er tilfredsstillende. 
 
Bedriften har imidlertid større vannforbruk enn 2000 l/døgn i driftssesongen (vår-høst) og må 
løse denne utfordringen.  Det anslås at inntil 30-40 personer må kunne forsynes med vann daglig 
i driftssesongen hvilket gir behov for magasinkapasitet på 10 000 liter pr. døgn.  Magasinet bør 
dermed ha volumkapasitet på minimum 8-10 000 liter og må bygges frostsikkert. 
 
Et alternativ vil være å etablere et magasin på omkring 10 000 liter som forsynes med pumpe fra 
grunnvannsbrønnen.   
 
Virksomheten har tilgang til naboeiendommen for plassering av magasin/vanntank ca. 30-40 m 
over anlegget slik at det kan oppnås et vanntrykk på 3-4 bar dersom det tas utgangspunkt i 
selvfallanlegg. 
Det vil da måtte etableres magasin (vanntank) som kan forsynes via pumpeledning fra 
grunnvannsbrønnen, og forsyningsledning (kan også vurdere bare 1 felles ledning for pumping 
fra brønn til magasin/tapping fra magasinet og ned til tappepunkt/fordelingsnett på anlegget.) 
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Administrasjonens vurdering 
Prosjektleder Geir Fjellberg har bistått Dyrøy Holiday AS i å innhente tilbud på overnevnte 
prosjektering. Det foreligger nå et tilbud (fastpris) fra Sweco AS på totalt 130.000,- eks. mva.  
 
Tilbudet omfatter: 

- Innhenting av kartgrunnlag 
- Dimensjonering av VA-anlegg 
- Modellere anlegget i Novapoint 
- Produsere tegninger: 
 1x plan og profil for trasé 
 Plan og oppriss for tank 
 1x Tegning av vannkum 

- Teknisk beskrivelse 
- Konkurransebeskrivelse 
- Kostnadsestimat 
- Byggesøknad 
- SHA-plan 

 
Rådmannen ser det som positivt at Dyrøy Holiday forsøker å videreutvikle bedriften/forbedre 
vannforsyningen slik det fremgår av søknaden. Det kan i den forbindelse opplyses at Innovasjon 
Norge i juni 2020 har innvilget bedriften et lån på kr. 700.000,- i forbindelse med nødvendig 
reparasjon samt forsterking/-forlengelse av molo og opplagringsområde for bedriftens båter. 
Dette prosjektet har et budsjettert kostnadsoverslag på kr. 946.000,-. I tillegg er VOX-Dyrøy 
kontaktet mht. bistand for utarbeidelse av reguleringsplan for området.   
 
I forbindelse med Covid-19-utbruddet, har Dyrøy kommune fått innvilget 1,7 mill. som et 
ekstraordinært tilskudd til kommunens næringsfond. Kommunal- og moderniseringsdep. har 
fastsatt «midlertidig forskrift» som følger disse midlene.  
 
Formålet her er:  
 

«Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. 
Tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og 
verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.» 

 
Som en kommunal oppfølging av disse midlene, tilrår rådmannen at så lenge «midlertidig 
forskrift» gjelder, økes den kommunale tilskuddsandelen til investeringer til 50% og 
bedriftsutvikling til 75 %.  
 
Henviser her til vedtatte retningslinjer for praktisering av kommunalt næringsfond i Dyrøy 
kommune der det under § 5 står:  
 

 I særlige tilfeller kan ovennevnte støttesatser fravikes, jf. fylkeskommunes retningslinjer 
pkt. 10 – bagatellmessig støtte. 

 
Rådmannen tilrår på dette grunnlag at søknaden bifalles, og at det ihht. «Midlertidig forskrift» 
innvilges 75% bedriftsutviklingstilskudd.  
 
Som en oppfølging av prosjektet, må det forventes at Dyrøy Holiday AS søker Dyrøy kommune 
om 50% investeringstilskudd til gjennomføring av de tiltak som blir tilrådd gjennomført på 
bakgrunn av Sweco-rapporten, - samt etterfølgende tilbud på gjennomføring.  
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/479 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 09.07.2020 

 

 

Saksframlegg 

Jæger Adventure AS - Søknad om tilskudd 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 83/20 20.08.2020 
   

 

Vedlegg 
1 Midlertidig forskrift for kommunale næringsfond covid 19 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Jæger Adventure A/S v/Trond Jæger innvilges 50 % investeringstilskudd inntil kr. 
89.000,- 

2. Tilskuddet utbetales etter dokumenterte kostnader ihht. søknad, og belastes nærings-
fondet.   

3. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte ihht. «midlertidig forskrift om tilskudd til 
kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet» 

 

Kort sammendrag 

I samråd med Jæger Adventure A/S v/Trond Jæger søker selskapet om kommunalt tilskudd til 
ulike investeringstiltak.  

Saksopplysninger 

Jæger Adventure A/S har utarbeidet følgende kostnadsoverslag: 

 

Kostnadsoverslag kr. 
1. Utvidelse av sløyehus 50 000
2. Tilbygg til servicehus - kontor 55 000
3. Båthenger m/vinsj 43 462
4. Gressklipper 29 567
Totalt 178 029
50 % tilskudd 89 015
 
Nærmere begrunnelse for søknaden:  
 
1 Utvidelse av sløyehus 
I dag er det for dårlig plass i sløyehuset.  Sløyehuset er ca. 9 m2, og turistene har uttrykt misnøye 
med dette, da dette er et for lite lokale og turistene iflg. Jæger står «oppå hverandre».  
Utvidelse av sløyehuset medfører også at man får flyttet brygga 3 meter lengere ut for da å få 2 
nye båtplasser. Dette da de innerste plassene ligger for grunt i dag.  
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2. Tilbygg til servicehus - kontor 
Jeger har i dag kontor/servicekontor inne i sitt eget hus. Dette er en uheldig og lite ønskelig 
løsning både for Jæger og for turistene.  Jæger ønsker derfor et servicekontor som et tilbygg til 
servicehuset 
 
3. Båthenger med vinsj 
Jæger må i dag leie båthenger for å frakte båtene til service. Omsøkte henger er registrert for 
transport på vei. Denne hengeren vil det også være mulig å leie ut for andre reiselivsbedrifter etc. 
som har behov for slik transport.  
  
4 Gressklipper  
Jæger har fram til i dag brukt en privat klipper som nå er utslitt. Som et tilretteleggingstiltak for  
å tiltrekke seg bobil/campingturister, ser han nødvendigheten av at selskapet investerer i en 
klipper for å opparbeide og tilrettelegge egnet område.  
Videre påpeker Jæger at førsteinntrykket turistene får av anlegget er viktig. Et tilrettelagt og stelt 
område bidrar i vesentlig grad til dette.  
 

Administrasjonens vurdering 

Rådmannen ser det som positivt at Jæger forsøker å legge til rette for både fisketurister og øvrige 
bobil/campingturister, slik det fremgår av søknaden.  
 
Rådmannen vil imidlertid opplyse om at i forbindelse med Covid-19-utbruddet, har Dyrøy 
kommune fått innvilget 1,7 mill. som et ekstraordinært tilskudd til kommunens næringsfond. 
Som det fremgår av vedlegg, har Kommunal- og moderniseringsdep. fastsatt «midlertidig 
forskrift» som følger disse midlene.  
 
Formålet her er:  
 

«Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. 
Tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og 
verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.» 

 
Som en kommunal oppfølging av disse midlene, tilrår rådmannen at så lenge «midlertidig 
forskrift» gjelder, økes den kommunale tilskuddsandelen til investeringer til 50% og 
bedriftsutvikling til 75 %.  
 
Henviser her til vedtatte retningslinjer for praktisering av kommunalt næringsfond i Dyrøy 
kommune der det under § 5 står:  
 

 I særlige tilfeller kan ovennevnte støttesatser fravikes, jf. fylkeskommunes retningslinjer 
pkt. 10 – bagatellmessig støtte. 

 
Rådmannen tilrår på dette grunnlag at søknaden bifalles, og at det ihht. «Midlertidig forskrift» 
innvilges 50% investeringstilskudd.  
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Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av 
covid-19-utbruddet 

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 30. juni 2020 til oppfølging av Stortingets 
budsjettvedtak, jf. Prop. 127 S (2019-2020) og Innst. 360 S (2019-2020), kap. 553, post 61 Mobiliserende og 
kvalifiserende næringsutvikling. 

 

§ 1 Formål 
Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. 

Tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og 
verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. 

 
§ 2 Hvem og hva det kan gis tilskudd til  

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør 
menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. 

 
Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet. 
 
I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på  

a. i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert 

på lokale utfordringer, behov og potensial 

b. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede 

tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet  

c. hvor raskt tiltaket kan settes i gang 
 
 Forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og moderniseringsdepartementets 

distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene § 6 gjelder i 
tillegg. 

 
§ 3 Tilskuddets størrelse 

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av 
prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.  

 
Gis tilskuddet etter reglene for offentlig støtte, skal gjeldende satser i reglene for 
bagatellmessig støtte og i det alminnelige gruppeunntaket følges. Alle tilskudd gitt etter 
reglene om offentlig støtte skal registreres i regionalforvaltning.no. De registrerte 
opplysninger skal oppbevares i ti år fra det tidspunkt støtten ble tildelt.   

 
§ 4 Utbetaling av tilskuddene 
 Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis.Tilskuddet kan likevel delvis utbetales  
etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av 
tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av 
tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket. 
 
  Forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og moderniseringsdepartementets 
distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene § 10 andre og 
tredje ledd gjelder i tillegg. 
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§ 5 Øvrige regler fra forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler som skal gjelde  

Følgende paragrafer i forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av 

fylkeskommunene gjelder:  

a. § 3 Kunngjøring ved utlysning av tilskuddsmidlene 

b. § 4 Krav til en søknad om tilskudd, med unntak av andre ledd bokstav g, i, j og k  

c. § 5 Søknadsbehandlingen og forholdet til forvaltningsloven 

d. § 7 Adgangen til å kontrollere at vilkårene for tilskudd er oppfylt. Evaluering 

e. § 8 Redusering og stans i utbetaling av tilskuddsmidler. Krav om tilbakebetaling 

f. § 9 Krav til tilskuddsmottakers rapportering 

g. § 23 Krav til forvalters tilsyn med tilskuddsmidlene 

h. § 24 Konsekvenser ved feil forvaltning og feil bruk av tilskuddsmidlene 

i. § 26 Oppfølging og rapportering for forvaltere 
 
§ 6 Vurdering av måloppnåelsen 

Kommunen skal vurdere måloppnåelse ut fra 

a. utviklingen i sysselsetting og antall arbeidsplasser  

b. utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet 
§ 7 Delegering av forvalteransvar 

Kommunen kan delegere hele eller deler av forvaltningen til Innovasjon Norge og 
regionråd. Kommunene kan unntaksvis delegeres forvaltningsmyndighet til private 
rettssubjekter. Delegeringen av myndighet og delegeringens omfang skal 
kontraktsfestes. 

Tilskuddspostens mål og kriterier gjelder også ved delegering.  

Kommunene er ansvarlig ovenfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet for 
tilskuddsbevilgning som de har delegert til andre å forvalte og for at forvaltningen 
oppfyller forskriften her. Kommunene skal også fastsette reaksjoner for feil forvaltning og 
eller feil bruk av midlene av forvalter. 
§ 8 Dispensasjon 

Departementet kan i særlige tilfeller dispensere fra denne forskriften. 
 
§ 9 Ikrafttredelse 

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

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/526 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 13.08.2020 

 

 

Saksframlegg 

Demas A/S - Søknad om kjøp av regulert areal - næringsutvikling 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 84/20 20.08.2020 

 

Vedlegg 
1 Søknad om kjøp av areal 
  

Rådmannens innstilling: 

1. Ihht. retningslinjer for utleie, overdragelse og prising av arealer til næringsformål, 
vedtatt i kommunestyresak 40/20, overdras vederlagsfritt til Demas AS BKB, forretnings- 
og industriformål.  Totalt utgjør dette 6,55 daa ihht. reguleringsplan for Finnlandsmoen 
Demas 2 med planID 2115001 til.   

 
2. Demas AS belastes for påløpne kostnader til behandling av fradeling og oppmåling av 

areal samt tinglysning for opprettelse og overdragelse av eiendom. 
 
3. Dyrøy kommune frafaller krav om at bygg være påbegynt innen 3 år. 

Kort sammendrag 

I mail datert 12.08 20 søker Demas AS v/Rakel Jensen om å få kjøpe omregulert areal, Gnr. 3 Bnr. 28, 
146 og 156 av Dyrøy kommune. Viser her til vedlagte søknad.  

Saksopplysninger 

Denne saken har pågått i mange år og k-sak 15/13 fattet kommunestyret slikt vedtak:  
 

1. Med henvisning til ønske om utvidelse av bygninger 
og infrastruktur gis bedriften Demas as opsjon på 
inntil 7 da i omsøkte SP 3 i reguleringsplanen for 
Finnlandsmoen.  

2. Dyrøy kommune foretar reguleringsendring av 
området SP 3 med formål velegnet til bruk for 
bedriften og ihht. Plan og bygningsloven.  

3. Plan og naturutvalget forstår regulerings-
endringen etter regler i plan og bygningsloven.  

4. Tomteområdet som måtte bli tildelt Demas as etter 
nærmere avklaring overdras vederlagsfritt, mot at 
bedriften dekker omkostningene ved eiendoms-
overdragelsene (skjøte, erklæringer og opp-
målingsforretningen).  

5. Opsjon gis for en periode på 7 år med rett til 
forlengelse.  
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6. Dersom området gjennom bruk ikke benyttes som forutsatt av bedriften, forplikter Demas as å 
overdra arealet vederlagsfritt tilbake til kommunen.  

 
Reguleringsarbeidet er nå gjennomført og i kommunestyremøte 30.04 20 sak 26/20 ble det fattet 
slikt vedtak:  
 

1.Framlagte forslag til reguleringsplan for Finnlandsmoen Demas 2 med planID 2015001 
vedtas. Til reguleringsplanen hører følgende dokumenter:  

 a) Plankart, sist revidert 26.11.2019.  
 b) Planbestemmelser for Finnlandsmoen Demas 2, sist revidert 26.11.2019.  
 c) Planbeskrivelse for Finnlandsmoen Demas 2, sist revidert 26.11.2019.  
 d) Datarapport Geoteknisk undersøkelse.  
 e) Notat – vurdering av sikkerhet mot skred. 

 
Kartutsnitt ny reguleringsplan:  
 
Utsnitt – reguleringsplan    Utsnitt – gårdskart.no 

 
 

Administrasjonens vurdering 

I forbindelse med kommunestyrets behandling av K-sak 26/20 uttalte rådmannen at han så 
nødvendigheten av at næringslivet har forutsigbarhet ift. mulighetene for ekspansjon. I dette 
tilfelle gjelder dette Demas AS som har behov for arealer i forbindelse med videre utvidelse. 
Nærmere begrunnelse fremgår av søknad.  
 
I vedlagte søknad ber Demas AS om fritak for kommunale retningslinjer, der arealene skal 
tilbakeføres Dyrøy kommune hvis bygg ikke er påbegynt innen 3 år. Viser her til kommune-
styresak 40/20 der det ble vedtatt nye retningslinjer for utleie, overdragelse og prising av arealer 
til næringsformål. Her heter det vedr. overdragelse av arealer til næringsformål:  
 

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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I utgangspunktet tilrår rådmannen at vedtatte retningslinjer i størst mulig grad skal følges. 
Retningslinjene var imidlertid her tenkt benyttet i tilknytning til kommunale industriområder på 
Espenes Industriområde og Finnlandsmoan Industriområde.  
I dette tilfelle er reguleringsplanen utarbeidet for å imøtekomme Demas A/S sitt behov for 
ekspansjon. Rådmannen vil derfor tilråde at krav om påbegynt bygg innen 3 år frafalles. Det 
henvises her også til k-sak 15/13 pkt. 5. der Demas AS ble gitt opsjon for en periode på 7 år, og 
med rett til forlengelse.  
 
Ihht. ovennevnte retningslinjer, tilrår rådmannen at Demas A/S vederlagsfritt overdras omsøkt 
område regulert til næringsformål. 
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Fra: Rakel Jensen <rakel@demas.no>  
Sendt: 12. august 2020 15:09 
Til: Tore Uthaug <Tore.Uthaug@dyroy.kommune.no> 
Kopi: Marit Alvig Espenes <marit.espenes@dyroy.kommune.no> 
Emne: Kjøp av tomtearealer 
 
Til Dyrøy kommune ved rådmann Tore Uthaug,  
 
Viser til vedtak i kommunestyret PS 26/20 Behandling av reguleringsplan Finnlandsmoen Demas 2 
GBnr 3/28, 146 og 156.  
 
Demas ønsker å kjøpe det omregulerte arealet av Dyrøy kommune.  
 
Demas` har en langsiktig strategi om å vokse videre som bedrift, drive med innovasjon og utvikling og 
skape flere lokale arbeidsplasser. Kjøp av nærliggende tomtearealer til eksisterende eiendom i Dyrøy 
ser vi på som et nødvendig og avgjørende steg i denne prosessen. Dette for at vi skal kunne utvide 
lokalene våre raskt dersom det blir nødvendig mht. videre vekst. På nåværende tidspunkt kan vi ikke 
si hvilket tidspunkt vi kommer til å bygge på. Det som er viktig for oss er at kommunal saksbehandling 
ikke skal bli unødvendig lang når vi først beslutter å utvide/bygge. Omregulering av angjeldende tomt 
har som kjent tatt lang tid (14 år siden første henvendelse), noe som for bedriften har vært svært 
arbeidskrevende og til dels belastende da man ikke helt har forstått hvorfor. Bedriften er uansett 
takknemlig for at dette nå endelig er på plass, men ønsker å slippe en slik prosess for fremtiden. Vi 
antar dette også er i kommunens interesse.  
I 2019 investerte bedriften i 2 nye roboter til vår produksjon og i løpet av de neste årene har vi 
konkrete planer om å kjøpe ytterligere 3 roboter. Disse tar stor plass og vil sannsynligvis gjøre det 
nødvendig å utvide bedriftens lokaler i løpet av få år.      
 
I «Retningslinjer for utleie, overdragelse og prising Arealer til næringsformål» fremgår det i punkt 3 nr. 
3 Overdragelse til næringsformål at etter erverv skal bygg være påbegynt etter 3 år. Hvis ikke 
tilbakeføres arealene Dyrøy kommune.  
Som nevnt ovenfor er vekst og utvikling en del av bedriftens langsiktige strategi og vi kan på 
nåværende tidspunkt ikke si noe om hvilket tidspunkt en utvidelse av bygningsmassen kommer på. En 
slik begrensing vil være et unødvendig stressmoment for bedriften da 3 år ikke anses som særlig lang 
tid. Vi viser til at vi har drevet bedrift i Dyrøy i over 30 år og at vi har utvidet vår virksomhet både til 
Hønefoss, Bergen og Harstad (og tidligere også St.Petersburg). Det er derfor ikke et spørsmål om vi 
kommer til å drive virksomhet. Vi gjør det allerede. Og vi planlegger videre vekst. Vi ber derfor om å få 
kjøpe tomtearealene uten en slik begrensning/heftelse.  
 
Kopi: ordfører Marit A. Espenes 
 
 
Med vennlig hilsen 

Rakel Jensen 
Business Controller 

   
Hovedkontor, Brøstadbotn og Avdeling Øst, Eggemoen 

e-post: rakel@demas.no 
tlf.: +47 77 18 91 11 
mob.: +47 976 47 678  

  
web: www.demas.no  |  e-post: demas@demas.no 
tlf.: +47 77 18 91 00  |  FB: /demas.no 
adr.: Demas AS, Tverrveien 27, 9311 Brøstadbotn 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 150 

Saksmappe: 2019/584 

Saksbehandler: Kurt Terje Norkyn Klaussen 

Dato: 13.08.2020 

 

 

Saksframlegg 

Budsjettregulering 2 drift 2020 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 85/20 20.08.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Budsjettregulering 2 drift vedtas som framlagt i tabell nedenfor.  
2. Kr. 3 740 573 dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 

Kort sammendrag 

Det legges frem budsjettregulering drift. Første delen er en opprydding som også følger videre i 
økonomiplanperioden, mens utgift til leie av sykehjemsavdeling begrenser seg til 10 måneder i 2020.  

Saksopplysninger 

Regulering som følge av korrigeringer: 
I forbindelse med budsjett 2020 og regnskap 2019 ble det avdekket en del budsjetteringer som 
ikke har noen regnskapsmessig sammenheng, og følgelig er med på å gi et avvik mellom 
regnskap og budsjett. Dette er poster til internfordeling, og skulle i utgangspunktet ikke hatt noen 
effekt på bunnlinja, men når alt reguleres i 0 står det igjen en kostnad på kr 490 573 som må 
dekkes inn. 
   
Regulering som følge av tiltak: 
Leie av sykehjemsavdeling i Salangen er for 2020 budsjettert som investeringsutgift, og 
tilsvarende som for 2019 må dette dekkes inn over drift (ref. opplysninger gitt i forbindelse med 
regnskapsavslutning 2019).  
Investeringsbudsjettet vil reduseres tilsvarende i en senere regulering. 
 
Regulering ansvar 131 omstillingskommune: 
VOX driftes fra og med 2020 som KF, og har ett eget budsjett og regnskap uavhengig av 
kommunens. På grunn av tidspress ble det ikke gjort noe med ansvar 131 i kommunens budsjett 
for 2020, og dette skal da reguleres for å samsvare med virkeligheten.  
Her er fortsatt noen avklaringer som må gjøres rundt formaliteter før reguleringen kan legges 
fram til behandling. Denne reguleringen vil ikke ha effekt på bunnlinjen. 
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Forslag reguleringer som følger av korrigeringer

Ansvar Tekst 
Opprinnelig 
budsjett 2020

Forslag budsjett-
regulering Regulert budsjett

121 338 - Forebygging av branner og andre ulykker -12 808,00kr          12 808,00kr                -kr                       
121 340 - Produksjon av vann -89 656,00kr          89 656,00kr                -kr                       
121 350 - Avløpsrensing -89 656,00kr          89 656,00kr                -kr                       
121 354 - Tømming av slamavskillere septiktanker ol -12 808,00kr          12 808,00kr                -kr                       
121 355 - Innsamling av husholdningsavfall -51 232,00kr          51 232,00kr                -kr                       
123 338 - Forebygging av branner og andre ulykker -7 360,00kr             7 360,00kr                  -kr                       
123 340 - Produksjon av vann -51 523,00kr          51 523,00kr                -kr                       
123 350 - Avløpsrensing -51 523,00kr          51 523,00kr                -kr                       
123 354 - Tømming av slamavskillere septiktanker ol -7 360,00kr             7 360,00kr                  -kr                       
123 355 - Innsamling av husholdningsavfall -29 442,00kr          29 442,00kr                -kr                       
112 120 - Administrasjon -41 759,00kr          41 759,00kr                -kr                       
112 340 - Produksjon av vann -32 454,00kr          32 454,00kr                -kr                       
112 350 - Avløpsrensing -6 917,00kr             6 917,00kr                  -kr                       
112 354 - Tømming av slamavskillere septiktanker ol -13 840,00kr          13 840,00kr                -kr                       
352 281 - Ytelse til livsopphold -200 000,00kr        200 000,00kr             -kr                       
400 340 - Produksjon av vann -111 901,00kr        111 901,00kr             -kr                       
400 350 - Avløpsrensing -104 024,00kr        104 024,00kr             -kr                       
400 354 - Tømming av slamavskillere septiktanker ol -48 881,00kr          48 881,00kr                -kr                       
400 355 - Innsamling av husholdningsavfall -48 881,00kr          48 881,00kr                -kr                       
402 340 - Produksjon av vann -80 000,00kr          80 000,00kr                -kr                       
402 345 - Distribusjon av vann -452 000,00kr        452 000,00kr             -kr                       
402 350 - Avløpsrensing -160 000,00kr        160 000,00kr             -kr                       
402 353 - Avløpsnett innsamling av avløpsvann -272 000,00kr        272 000,00kr             -kr                       
402 355 - Innsamling av husholdningsavfall -83 463,00kr          83 463,00kr                -kr                       
423 121 - Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen -250 000,00kr        250 000,00kr             -kr                       
940 340 - Produksjon av vann -1 587 000,00kr     1 587 000,00kr          -kr                       
940 354 - Avløpsnett innsamling av avløpsvann -176 000,00kr        176 000,00kr             -kr                       
931 340 - Produksjon av vann -1 090 000,00kr     1 090 000,00kr          -kr                       
931 353 - Avløpsnett innsamling av avløpsvann -37 000,00kr          37 000,00kr                -kr                       
111 120 - Administrasjon 2 309 488,00kr      -2 309 488,00kr        -kr                       
151 390 - Den norske kirke 60 597,00kr            -60 597,00kr              -kr                       
434 354 - Tømming av slamavskillere septiktanker ol 78 590,00kr            -78 590,00kr              -kr                       
435 355 - Innsamling av husholdningsavfall 99 265,00kr            -99 265,00kr              -kr                       
482 338 - Forebygging av branner og andre ulykker 21 825,00kr            -21 825,00kr              -kr                       
432 340 - Produksjon av vann 388 261,00kr          -388 261,00kr            -kr                       
432 345 - Distribusjon av vann 295 345,00kr          -295 345,00kr            -kr                       
433 350 - Avløpsrensing 454 008,00kr          -454 008,00kr            -kr                       
433 353 - Avløpsnett innsamling av avløpsvann 278 980,00kr          -278 980,00kr            -kr                       
432 340 - Produksjon av vann 1 587 000,00kr      -1 587 000,00kr        -kr                       
433 353 - Avløpsnett innsamling av avløpsvann 233 000,00kr          -233 000,00kr            -kr                       
432 340 - Produksjon av vann 1 090 000,00kr      -1 090 000,00kr        -kr                       
433 353 - Avløpsnett innsamling av avløpsvann 59 966,00kr            -59 966,00kr              -kr                       
435 355 - Innsamling av husholdningsavfall 62 078,00kr            -62 078,00kr              -kr                       
111 120 - Administrasjon -2 309 488,00kr     2 309 488,00kr          -kr                       

Endring ramme 490 573

Forslag reguleringer som følger av tiltak

Ansvar Tekst 
Opprinnelig 
budsjett 2020

Forslag budsjett-
regulering Regulert budsjett

371 Sykehjem Sjøvegan fra investering til drift - 3 250 000,00kr          3 250 000,00kr     
Endring ramme 3 250 000

Finaniseringsbehov 3 740 573  

Administrasjonens vurdering 

De vedtatte nedtrekk for 2020 er av en betydelig størrelse slik at en inndekning over drift ikke vil være 
forsvarlig. Det foreslås derfor inndekning ved bruk av disposisjonsfond.
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 210 

Saksmappe: 2020/136 

Saksbehandler: Håvard Johnsen 

Dato: 12.08.2020 

 

 

Saksframlegg 

Oppfølging av årsberetning 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 86/20 20.08.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Dyrøy kommune iverksetter utredning av framtidige tjenesteleveranser for kommunen i tråd med 
vedlagt mandat. 
 

Kort sammendrag 

Rådmannen ser behov for å løfte fram tematikken rundt hvordan Dyrøy kommune skal sikre 
fremtidige tjenester i lys av stadig skjerpede krav til kommuner, overføringer av statlige 
oppgaver, behov for kompetanse og økonomi.  
 

Saksopplysninger 

I rådmannens fremlegging av årsmeldingen for 2019 ble det pekt på utfordringer Dyrøy 
kommune står overfor. Det ble vist til faktorer som befolkningsutvikling, nedgang i 
rammeoverføringer og overføring av statlige oppgaver til kommunene på flere felt. Alle disse 
momentene utfordrer kommunenes drift og leveranse av tjenester. I så måte er dette 
saksframlegget en direkte oppfølging av årsmeldingen.  
 
I håndteringen av korona har god lokalkunnskap og oversiktlig organisering gitt klare fordeler 
for Dyrøy kommune. Samtidig hadde vi vært svært sårbar om vi hadde fått et smitteutbrudd hos 
oss.  
 
Interkommunale samarbeid har i flere sammenhenger vist seg å være gunstig for leveranser av 
tjenester, samtidig som vi med tjenester levert av andre kommuner mister noe av mulighetene til 
å påvirke og utvikle tjenestene.  
 

Administrasjonens vurdering 

Rådmannen ser at det både er fordeler og ulemper med å være en liten kommune. Samtidig er det 
rådmannens oppgave å løfte de problemstillinger som vil ha betydning for kommunen fremover, 
slik at man kan forberede seg på disse og håndtere de slik man som kommune selv ønsker.  
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Rådmannens intensjon er å synliggjøre på hvilken måte best mulig tjenester kan gis til våre 
innbyggere. Dette inkluderer fordeler og ulemper med ulike organisatoriske valg. Rådmannen 
har utarbeidet et forslag til mandat for en slik utredning.  
 
Fra rådmannens side er det en klar anbefaling at en eventuell utredning omfatter alle tre 
alternativene som mandatet beskriver (fortsette som egen kommune, om mulig valg av fast 
kommuneblokk, eventuell kommunesammenslåing). Rådmannen erkjenner at spørsmål rundt 
kommunestørrelse og eventuelle sammenslåinger vil være politiske avgjørelser der ulike 
argumenter skal veies mot hverandre. I så måte ber rådmannen om mandat til å synliggjøre 
fordeler og ulemper ved ulike alternative organiseringer.     
 
Uavhengig av utfall vil det å ta stilling til dagens og kommende utfordringer gi administrasjonen 
en arbeidsretning som vil være avklarende for å kunne løse tjenester best mulig for kommunen i 
årene som kommer.  
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Mandat for utredning av fremtidige  

tjenesteleveranser i Dyrøy kommune 
 

1 BAKGRUNN  

Rådmannen viste i sin årsberetning prognoser for Dyrøy kommunes utvikling når det gjelder 
økonomi de kommende år. I denne fremleggelsen viste også rådmannen til at Dyrøy 
kommune er svært sårbar på en rekke områder og har/vil ha utfordringer med å rekruttere 
kompetanse. Dette skyldes i stor grad den demografiske utviklingen og en aldrende 
arbeidsstokk i Dyrøy kommune.  
 

2 MÅL, HOVEDINNHOLD OG FORVENTEDE RESULTATER   
Det skal fremlegges et arbeidsdokument som beskriver fordeler og ulemper med ulike 
organisatoriske valg for Dyrøy kommune. Disse beskrivelsene skal ha til hensikt å sikre 
leveranse av fremtidige tjenester til innbyggerne i kommunen. 

 

2.1 Mål 
Arbeidsdokumentet skal fremme anbefaling om fremtidig organisering som har til hensikt å 
sikre: 

- Robuste tjenester  
- Tilgang på nødvendig kompetanse 
- Lavere administrative kostnader 

 

2.2 Innhold: 
Utredningen bør omhandle vurdering av konsekvenser ved disse alternativene  

- Fortsette som egen kommune 
- Etablere utvidet interkommunalt samarbeid, herunder kommuneblokk 
- Sammenslåing med andre kommuner.  

 

2.3 Resultat 
Resultatet av prosessen skal sammenfattes i en skriftlig rapport som besvarer målet. 
Rapporten skal være ferdigstilt i løpet av 2021. 

Rapporten må inneholde fordeler og ulemper i forhold til hovedmålet. 
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3 PROSJEKTOPPFØLGING 
Prosjekteiere er formannskapet.  

Prosjektleder er rådmannen.  

 

3.1 Arbeidsmetode – Omfang av arbeidet   
Arbeidet skal følge denne tidslinjen 

1. Kartlegging av dagens situasjon 
a. Oversikt over kommunens nåsituasjon 
b. Kartlegging av etablerte interkommunale samarbeid 
c. Involvering av egne enhetsledere samt tillitsvalgte 

2. Kartlegging av mulige løsninger og konsekvenser av disse 
a. Beskrivelse av fremtidige utfordringer 
b. Vurdering av konsekvenser med ulike løsninger for de ulike tjenestene.  
c. Kontakt på administrativt nivå med andre kommuner 

3. Anbefaling av fremtidige løsninger 
a. Sammenstilling av resultater 
b. Utvikling av høringsdokument 
c. Anbefalingene sendes på høring 

4. Ferdigstillelse av rapport 
a. Rapporten ferdigstilles etter høringsrunde 

5. Politisk behandling 

 

 

3.2 Beslutningspunkt 
Rapportering til styringsgruppen (formannskapet) i hvert formannskapsmøte. 

Etter at sluttrapport foreligger vil resultatet av rapporten legges fram for politisk behandling 
i kommunestyret.  
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 144 

Saksmappe: 2019/542 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 17.07.2020 

 

 

Saksframlegg 

Finansiering av boligplan 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 87/20 20.08.2020 
   

 

Vedlegg 
1 Engasjement for utarbeidelse av boligplan 
2 Saksframlegg 2020 
  

 

Rådmannens innstilling: 

Nordavind Utvikling engasjeres til utarbeidelse av boligplan for Dyrøy. 
Kostnader, inntil kr 90 000,- dekkes av samfunnsutviklingsfondet. 

Kort sammendrag 

Dyrøy kommune har ikke oppdatert boligpolitisk plan eller boligsosial plan. Det er formålstjenlig å slå 
sammen disse til en felles plan som også sees i sammenheng med kommunens øvrige planverk.  
Knapphet på kapasitet og kompetanse på feltet, gjør det nødvendig å engasjere eksterne til å utføre 
oppgaven i samarbeid med administrasjonen. 
Oppdraget relateres til saksframlegg 3. desember 2019 i OpOm, der vedtaket ble som administrasjonens 
innstilling (vedlagt). 
 

Administrasjonens vurdering 

Boligplanen vil komme inn under kategorien «Samfunnsutvikling». Det vil på denne måten være 
hensiktsmessig å finansiere den gjennom samfunnsutviklingsfondet.
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Dyrøy kommune  
     Den lærende kommune 

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

 

  
  Kjell Sverre Myrvoll 

Nordavind Utvikling 
 
   
 
 

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

 
2019/542 
Karl Johan Olsen 
91535349 
144 
 
17.07.2020 

 

 
 

Engasjement for utarbeidelse av boligplan 

 
Viser til tilsvar 16.06.20 med forslag på prosess for utarbeidelse av Boligplan for Dyrøy kommune. 
Forslaget er i henhold til rammeavtale mellom Nordavind Utvikling og Dyrøy Kommune, datert 
20.03.2020. 
 
Under forutsetning av politisk godkjenning av finansiering, engasjeres Nordavind Utvikling til å utarbeide 
en Boligplan for Dyrøy kommune. 
 
Planen skal dekke både boligpolitiske områder og de boligsosiale områdene. Dette med utgangspunkt i 
tidligere kommunale vedtak. Prosessens gjennomføringsplan med planlagt oppstart 15. august 2020: 
 

1. Innhenting og oppdatering av datagrunnlag (20 t) 
2. Samhandlingsmøter med kommunen og andre samordninger (20 t) 
3. Folkemøte v/Dyrøyseminaret (10 t) 
4. Utarbeidelse av plan (50 t) 

 
Kostnadsrammen er satt til maksimum kr 90 000,- eks mva. Timeprisen er satt til kr 900,-.  
 

 
Karl Johan Olsen 
kommunalsjef helse og omsorg 

 
 
 
 
 

 
 
Vedlegg 

1 Saksframlegg 2020 
2 BoligkartleggingDyrøy 2019endelig 
3 Boligsosial statistikk Opom 
4 nasjonal_strategi_boligsosialt_arbeid 

 
Intern kopi til: 

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

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/542 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 25.11.2019 

 

 

Saksframlegg 

Saksframlegg 2020 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg   
   

 

Vedlegg 
1 BoligkartleggingDyrøy 2019endelig 
2 Boligsosial statistikk Opom 
3 nasjonal_strategi_boligsosialt_arbeid 

 

Rådmannens innstilling: 

Opom godkjenner fremlagte mandat, formål og prosess 

Kort sammendrag 

I Opom møte 2.sept. 19 i sak ps 28/19 ble det lagt frem en boligsosial statistikk for å synliggjøre 
kommunens boligmasse og arbeid rundt boligsosiale tiltak. Det er også utarbeidet en 
boligundersøkelse for Dyrøy kommune som ble ferdigstilt 20.05.19 av Nordavind Utvikling. 
I møtet ble det fattet følgende vedtak i to punkter: 
 

1. Dyrøy kommune starter planprosess for boligsosial handlingsplan. 
2. Mandat, formål og prosess beskrivelse for utarbeidelse av handlingsplan legges fram til politisk 

behandling i neste utvalgsmøte. 

Rapporten fra boligundersøkelsen anbefaler utarbeidelse av både en boligpolitisk og en 
boligsosial handlingsplan. Disse planene skal legge til rette for økt etablering og bolyst i 
kommunen. Anbefalingene peker også på at det bør sees på rekrutteringsstrategier samt 
administrativ organisering av boligtilrettelegging i tråd med kommunens planstrategi. 
 

Saksutredning 

Rådmannen fremmer med dette forslag til mandat og framdriftsplan for utarbeidelse av en 
Boligsosial handlingsplan for perioden 2020 – 2028. Dette innebærer en utarbeidelse av både 
strategidel, og handlingsprogram.  Behovet for boligsosial handlingsplan utledes av kommunens 
samfunnsplan (vedtatt i kommunestyremøte 20.04 2015 sak 14/15).  
Det er en allmenn oppfatning at boligbehovet i Dyrøy er udekket. Det overordnede formål med 
Boligsosial handlingsplan er å ha en samlet og langsiktig plan for kommunens arbeid for at 
vanskeligstilte skal kunne etablere seg og bli boende i en bolig. Utarbeidelse av Boligsosial 
handlingsplan 2020-2028 er dermed å legge kartlagte behov til grunn for fastsetting av mål og 
omforente strategier for området. 
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Planen bør inneholde 
 Beskrivelse av rammevilkår for boligsosialt arbeid  
 Status for måloppnåelse og evaluering av tilgjengelige virkemidler for kommunen  
 Avgrensning av målgruppene for planen og kartlegging av deres behov i planperioden 
 Beskrivelse av utfordringer kommunen har, og ser for seg i planperioden i forhold til å bosette 

målgruppene 
 Fastsetting av tydelige mål og omforente strategier for kommunens boligsosiale innsats for 

perioden 
 Utarbeidelse av handlingsprogram for perioden med hovedfokus på førstkommende   

økonomiplanperiode 
 
Sammenheng med andre føringer 
Boligsosial handlingsplan må være i tråd med lokale, regionale og nasjonale planer og føringer. 

 
Eksempelvis:  

 Dyrøy kommunes Arealplan og kommuneplanens samfunnsdel 
 Bolig for velferd, nasjonal strategi for boligsosialt arbeid 

 
Prosess 
 Administrasjonen anser oppgaven som relativt omfattende, og foreslår følgende fremgangsmåte: 

 Rådmannen oppretter tverrfaglig ansvarlig arbeidsgruppe der også representant fra PLO inngår. 
 Gjennomførte kartlegginger og utredninger legges til grunn for behovsanalyse 
 De fremkomne utfordringer danner utgangspunkt for identifisering av målgruppe og fastsetting 

av mål for planen 
 Vurdere alternative strategier og legge disse frem for politisk behandling og innspill. 
 Planens legges ut for høring 

 

Administrasjonens vurdering 

En boligsosial handlingsplan vil for Dyrøy kommune være et styringsverktøy som kan benyttes i 
boligplanleggingen i Dyrøy. Her vil kartlegginger og vurderinger av tjenestebehov og -tilbud spille en 
sentral rolle i planleggingen.  
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Rådmannens innstilling: 

Overordnet plan for kommunal krisehåndtering med tilhørende delplaner sendes fylkesmannen for 
innspill og legges ut på høring før behandling i kommunestyret 1.10.20. 

Kort sammendrag 

Kommunens ansvar er i henhold til sivilbeskyttelsesloven og tilhørende forskrift å kartlegge hvilke 
uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere og sammenstille disse i en helhetlig risiko- 
og sårbarhetsanalyse, utarbeide en beredskapsplan og for øvrig utføre et helhetlig og systematisk 
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid. 
 
Forskrift om kommunal beredskapsplikt skal sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og 
trygghet. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av 
sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og 
materielle verdier.  
 
Plikten omfatter kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område, som virksomhet og som 
pådriver overfor andre aktører.  

Saksopplysninger 

Med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen etter sivilbeskyttelsesloven § 14 skal kommunen 
utarbeide en beredskapsplan. Dyrøy kommune vedtok helhetlig ROS i kommunestyremøte 26.4.18. 
 
Beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har forberedt for å håndtere 
uønskede hendelser. Som et minimum skal beredskapsplanen inneholde en plan for kommunens 
kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og 
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media. Beredskapsplanen skal være oppdatert og revideres minimum én gang per år. Kommunen skal 
sørge for at planen blir jevnlig øvet. 
 
Fylkesmannen gjennomførte tilsyn i Dyrøy mars 2019. Rapporten ga merknad om positiv utvikling med 
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet fra forrige tilsyn, men det ble registrert avvik mellom 
helhetlig ROS og gjeldende beredskapsplan.  
 
Vedlagt beredskapsplan er gitt navnet «1. Overordnet plan for kommunal krisehåndtering» som er en 
kortfattet plan med forklaring på tilhørende delplaner som ivaretar lovpålagte krav. Hovedplanen 
inneholder i grove trekk hvordan kriseledelsen er bygd opp med roller, ansvar og oppgaver. Delplanene 
er i større grad på detaljnivå enn foregående beredskapsplan og synliggjør ansvar og oppgaver i større 
grad. Det er utarbeidet tiltakskort i delplan 4 og 5 som et hjelpemiddel for de som skal bistå i arbeidet.  
Kontaktlister, ressursoversikt, sted for evakueringssenter/pårørendesenter og innkvartering er ferskvare 
og skal revideres årlig eller ved behov.  
 
Inndelingen av planverket er gjort etter følgende struktur: 

1. Overordnet plan for kommunal krisehåndtering 

Følgende delplaner: 
2. Plan for kommunal krisekommunikasjon 
3. Psykososialt kriseteam 
4. Plan for pårørendesenter 
5. Opprettelse og drift av evakueringssenter 
6. Plan for opprettelse og drift av innkvarteringssteder 
7. Kontaktlister og ressursoversikt 

Dyrøy kommune har tatt i bruk beredskapssystemet DSB-CIM og hele kriseledelsen er gitt opplæring av 
fylkesmannen. Alle oppdaterte beredskapsplaner skal samles og være tilgjengelig i kommunens 
kvalitetssystem Compilo når det er klart.    

Administrasjonens vurdering 

Etter fylkesmannens tilsyn har det vært en prioritert oppgave å sluttføre arbeidet med 
beredskapsplanen som nå er basert på kommunens helhetlige ROS.  
 
Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap har blitt synliggjort i større grad, spesielt med tanke på 
pågående Covid-19. Administrasjonen erkjenner viktigheten av oppdaterte og korrekte planer. Det 
foreligger fremdeles noen mangler på sektornivå, spesielt en helseberedskapsplan som er under arbeid 
av kommunalsjef helse og omsorg. Det vil være viktig for Dyrøy kommune å sluttføre de mangler som 
eksisterer for å skape trygghet og sikkerhet hos ansatte og kommunens innbyggere. Et godt planverk vil 
bidra til å gjøre kommunen i stand til å håndtere uventede hendelser og iverksette tiltak for å unngå 
eller redusere større ødeleggelser og tap av liv.  
 
Kommunen skal jevnlig gjennomføre øvelser til eget planverk for å være best mulig rustet til å håndtere 
en krise, større hendelse eller en situasjon som avviker fra vårt daglige rutinemessige arbeid. 
Administrasjonen erkjenner at dette ikke har vært prioritert i stor nok grad og det er forventet at det 
iverksettes en øvelse i løpet av 2020. Det har likevel vært stor læring for kriseledelsen å være samlet så 
ofte som under Covid-19 for å bli trygg på egne roller og oppgaver og hvor funksjonelt planverket er.  
 
En liten kommune vil være avhengig av å ha frivillige organisasjoner som kan bistå i samfunnssikkerhet- 
og beredskapsarbeidet. Det er signert avtalte med Sanitetsforeningen og kartlagt hvilke ressurser disse 
har. Det vil være viktig for kommunen framover å involvere og inkludere frivillige for å ha best mulig 
oversikt over tilgjengelige ressurser i kommunen, både i form av menneskelige ressurser og diverse 
utstyr.  
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Som et tiltak knyttet til flere av hendelsene må Dyrøy kommune vurdere hvorvidt det skal tegnes lisens 
for befolkningsvarsling. Med et slikt verktøy velges det ut et geografisk område på kart, som vil nå ut til 
alle mobilenheter i området. Dette er en måte for å kunne nå ut til besøkende i kommunen ved brann, 
lekasjoer, uvær osv. og ikke bare til fastboende som kommunen kan nå ut til gjennom andre 
kommunikasjonskanaler. Det er F24 som i dag er integrert mot beredskapssystemet DSB-CIM. De har 
foreløpig ikke en fullstendig teknisk løsning på plass for å ta dette i bruk. Det vurderes dermed ikke som 
hensiktsmessig fra administrasjonens side å tegne en slik lisens nå.  
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Forord 

Dyrøy kommune har som et ledd i sitt beredskapsarbeid utarbeidet planer for krisehåndtering i 
egen kommune. 

 
Planverket er bygd opp på følgende måte: 

1. Overordnet plan for kommunal krisehåndtering 

Følgende delplaner: 

2. Plan for kommunal krisekommunikasjon 
3. Psykososialt kriseteam 
4. Plan for pårørendesenter 
5. Opprettelse og drift av evakueringssenter 
6. Plan for opprettelse og drift av innkvarteringssteder 
7. Kontaktlister og ressursoversikt 

 

Hovedplanen inneholder i grove trekk hvordan kriseledelsen er bygd opp, med roller, ansvar og 
oppgaver. Her vil det også komme frem hvilke støttefunksjoner kriseledelsen disponerer. 

Delplanene er mer beskrivende og går mer i detaljer på de ulike oppgavene på de forskjellige 
sentrer og team. Der det opprettes pårørendesenter/evakueringssenter er det utarbeidet 
tiltakskort for alle ledere/medhjelpere som hjelpemiddel til sitt arbeid. 

Skal vår kommune være best mulig rustet til å håndtere en krise, større hendelse eller en situasjon 
som avviker fra vårt daglige rutinemessige arbeid, kreves det godt planverk, men også ansatte og 
andre medspillere som er best mulig forberedt på å takle det uventede. 

Så kjære medarbeider, tenk igjennom din rolle/oppgave ved en krisehendelse, og gjør deg kjent 
med det planverket som er utarbeidet i forhold til krisehåndtering. 
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1.Etablering av kommunal kriseledelse (krisestab) 
 

Ved omfattende ulykker eller katastrofer kan ordfører/rådmann beslutte at kriseledelsen skal 
etableres i kommunen. Dersom verken ordfører eller rådmann kan nås, kan deres stedfortredere 
beslutte at kriseledelse skal etableres. Kriseledelse må ikke forveksles med skadestedsledelse, og skal 
ikke delta på skadestedet. Kriseledelsen har ansvaret for å koordinere og lede kommunens 
håndtering av krisen.  

Rådmannen er leder for kriseledelsen og operativ leder av kommunens krisehåndtering. 

Kriseledelsen i Dyrøy kommune består av:  

• Ordfører (stedfortreder er varaordfører) 
• Rådmann (stedfortreder er kommunalsjef) 
• Kommunalsjef Helse og omsorg (stedfortreder er enhetsleder PLO) 
• Kommunalsjef Oppvekst og kompetanse (stedfortreder en enhetsleder skole) 
• Teknisk sjef (stedfortreder er driftsleder uteseksjonen) 
• Leder Servicetorget (stedfortreder er integreringskoordinator) 

Andre fagpersoner/ressurser kan kontaktes ved behov:  

• Planansvarlig (også GIS-kapasitet) 
• Servicetorget 
• IKT-leder 

 

1.1 Varsling av kriseledelse 
Kontaktinformasjon til kriseledelsen er registrert i DSB-CIM og på egne ringelister (se delplan 2 og 7). 
Kontaktinformasjon til kriseledelsen oppdateres og sendes ut pr e-post ved ferieavvikling: påske-, 
sommer- og juleferie og er lokalt lagret på :I / Beredskap.  
 
Dyrøy kommune har pr nå ikke varslingssystem til innbyggere/kontaktlister aktivert i DSB-CIM.  
Kriseledelsen kalles derfor inn pr telefon ved akutte situasjoner.  

• Rådmannen varsles på bakgrunn av vurderinger foretatt av brannsjef, politi eller annen 
myndighet 

• Rådmannen vurderer krisens omfang 
• Rådmannen innkaller etter behov kommunens kriseledelse og ev. andre fagpersoner og 

ressurser i og utenfor kommunen.  

Ved etablering av kriseledelsen etableres møtestruktur. Hyppigheten vil variere etter omfanget. 
 

1.2 Sted for kriseledelse 
Kriseledelsens primære møtested er møterom 2, Kommunehuset. 

Ved strømbrudd aktiveres aggregat for strøm til møterom 2, slik at kriseledelsen kan etableres der.  
Som alternativer benyttes møterom 1 eller møterom ved helsestasjonen (NAV).  
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Dersom kommunehuset ikke kan benyttes, avtales det å samle kriseledelsen på et egnet sted 
avhengig av situasjonen. 
 

Alternative møtesteder for kriseledelsen (med trådløst nettverk): 

• Nordavindshagen – Møterom med videoutstyr 
• Elvetun skole – Møterom med videoutstyr 

 

1.3 Varsling og rapportering 
Umiddelbart etter at det er bestemt at kriseledelsen skal etableres, varsler rådmannen: 

• Lokal redningssentral - LRS (politiets operasjonssentral - telefon 02800)  
• Fylkesmannens beredskapskontor  
• Aktuell kommunalsjef/enhetsleder 

Det skal utveksles informasjon om:  

• Situasjonen som har oppstått  
• Behov for assistanse  
• Tidspunkt for neste kontakt 
• Hvem som tar neste kontakt 
• Kommunikasjon som skal benyttes (f.eks telefonnummer, info via mail) 

 
Rapportering til kriseledelse 
Berørte enhetsledere er ansvarlig for å innhente opplysninger om situasjonen og informere 
kriseledelsen. Kriseledelsen skal informeres ved etableringsmøte og videre etter bestemte 
tidspunkter. Bruk skjema vedlegg 1. Rapportering må som et minimum omhandle:  

• Status for vedkommende enhet 
• Eventuelle skader, mangler, problemer osv. 
• Behov for ekstra ressurser 
• Forhold som må avklares av kriseledelsen 

 

1.4 Kriseledelsens oppgaver 
Kriseledelsen er det strategiske leddet i den overordnede beredskapen. Det innebærer vurdering av 
situasjonen, beslutninger og iverksetting av relevante ressurser. 

1. Innhente opplysninger og vurdere situasjonen i kommunen – etablere et overordnet 
situasjonsbilde. 

2. Raskt ta beslutninger om å iverksette tiltak for å hindre/begrense skader på personer, miljø 
og materielle verdier. 

3. Utvikle en strategi for håndtering av krisen. 
4. Lede, koordinere og prioritere kommunens totale innsats og utnytte alle tilgjengelige 

kommunale ressurser. 
5. Utarbeide og sende ut informasjon til egne ansatte, innbyggere og medier. 
6. Yte bistand til evakueringssenter via evakueringsleder. 
7. Sørge for forpleining av evakuerte, pårørende og redningsmannskaper. 
8. Holde kontakt med skadestedsledelsen evt Hovedredningssentralen. 
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9. Etablere kontakt med Fylkesmannen og gi periodiske rapporter om situasjonen i kommunen. 
10. Etablere kontakt med Politiet. 
11. Etablere kontakt med andre som kan bidra ved håndtering av krisen. For eksempel 

Forsvaret/Sivilforsvaret. 
12. Etablere støtteapparat (psykososialt kriseteam) for personer som har vært utsatt for store 

påkjenninger, herunder pårørende. 
13. Etablere pårørendesenter, når dette behovet oppstår. Se delplan 4. 
14. Etablere evakueringssenter, når dette behovet oppstår. Se delplan 5. 
15. Bistå evakuerte, som har behov for innkvartering. Se delplan 6.  
16. Sikre vann- og strømforsyning 
17. Loggføring av hendelser og aktiviteter i DSB-CIM.  

 
 
1.5 Rollefordeling i kriseledelsen 
 

Ordfører:  

• Ha ansvar for innhold i kommunens informasjonsbudskap og være kommunens «ansikt utad» 
• Talsperson til medier og andre - uttale seg på vegne av kommunen, med vekt på ”empati” – 

betydninger for liv og helse 
• Gjennomfører pressekonferanser i samarbeid   

 

Rådmann: 

• Vurdere behov for, innkalle og lede kriseledelsen  
• Ta beslutninger i samarbeid med kriseledelsen  
• Ivareta de ansatte  
• Sørge for at kriseledelsen har kontakt med LRS (politiet), Fylkesmannen og andre eksterne 

samarbeidspartnere  
• Kommunalsjef er rådmannens stedfortreder 

 

Kommunalsjef Helse og omsorg 

• Følge opp helsetjenestens kriseplan 
• Sørge for medisinsk faglig kompetanse, herunder psykososialt kriseteam 
• Stedfortreder for rådmann ved behov 

 

Kommunalsjef Oppvekst og kompetanse 

• Være ansvarlig for kommunikasjonsteam, intern og ekstern informasjon  
• Utarbeide pressemeldinger  
• Håndtere mediene i samråd med ordfører  
• Opprette informasjonskanaler ut til publikum (via Servicetorget) 
• Stedfortreder for rådmann ved behov 

 

Teknisk sjef:  

• Følge opp kriseplaner for driftssektoren  
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• Følge opp beredskapsplan vann  
• Følge opp brannplan  
• Holde oversikt over tekniske ressurser 
• Ha ansvar for oljevernberedskap  
• Holde oversikt over brannressurser  
• Være kriseledelsens kontaktperson overfor evakueringsmannskapet  

 

Leder personal, organisasjon og service 

• Holde oversikt over og disponere ressurser i staben/sektorene  
• Være kriseledelsens kontaktperson overfor servicetorget  
• Ha ansvar for at det føres logg, sørge for nødvendig avløsning 
• Publisere info fra informasjonsteamet   
• Holde oversikt over ROS-analyser  
• Ivareta langsiktig planlegging ved hendelser som går over tid 

 
Utover det ovennevnte må kriseledelsen utgjøre et team som i fellesskap skal foreta nødvendige 
vurderinger og beslutninger i en krisesituasjon. Det er derfor viktig at teamet er bredt sammensatt 
med forskjellig kompetanse og ansvarsforhold.  

NB! Kommunal kriseledelse er en overordnet funksjon og kriseledelsen skal ikke delta på 
skadestedet. 

Ansvarsdeling mot politi/lensmann og fylkesmann 

Politiet har generelt ansvar for å lede (ledelse betyr også informasjonsansvar): 

• Redningsaksjoner hvor det er fare for tap av menneskeliv, fare for skade på mennesker med 
tap av store verdier. 

• Saker der det er begått straffbare handlinger eller det er mistanke om dette. 
 
Kommunal ledelse må være forsiktig med å kommentere hendelser, som vil bli etterforsket for 
straffbare handlinger, også om forhold som ikke direkte berører etterforskningen. 

Kommunen vil normalt ha ansvaret for kriseledelse ved hendelser som strekker seg over lengre tid og 
hvor fare for tap av menneskeliv er lav, eksempelvis ekstreme værforhold. Ifølge kongelig resolusjon 
av 12.12.97 gis Fylkesmannen anledning til, ved større regionale kriser, å overføre ansvaret for 
kriseledelsen fra politimestrene til egen krisestab. 
 

1.6 Kriseledelsens fullmakter 
Kommunestyret har vedtatt fullmakter til kommunal kriseledelse (i fredstid). 

I krisesituasjoner, jfr. kommunens kriseplan, har rådmann/ordfører følgende fullmakter.  

1. Disponere inntil to millioner kroner til nødvendig hjelp til kriserammede til forpleining, 
skadebegrensning og nødvendige sikringstiltak for å verne liv, verdier og miljø, hjelp ved 
akutt behov for opprydding og utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelser. 

2. Omdisponere kommunalt personell og maskiner/redskaper til nødvendige hjelpetiltak, og 
utføre andre nødvendige oppgaver som situasjonen krever.  

3. Stanse midlertidig enkelte av kommunens virksomheter hvor dette er nødvendig for å 
omdirigere ressurser til redningstjeneste m.m.  
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4. Pålegge overtids- og ekstraarbeid.  
5. Utøve nødvendig kommunal myndighet som situasjonen krever.  

Rammebeløpet i pkt. 1, kan overskrides ved påtrengende behov, dersom formannskapet ikke kan 
sammenkalles. Oversikt over forbruk av midler som beskrevet skal så snart som mulig forelegges 
formannskapet til godkjenning 
 

1.7 Økonomisk ansvar 
Kommunen vil måtte svare for de utgifter den selv har tatt initiativ til, selv om utgiftene påløper i en 
krisesituasjon og som støtte til redningsarbeidet. Det er den enhet som konkret «bestiller» som må 
stå for utgiftene. Dersom utgiftene i forbindelse med en krisesituasjon er betydelig er det anledning 
til å søke staten om delvis dekning i etterkant.  
 
Dersom redningstjenesten anmoder om det, plikter kommunen å stille ressurser vederlagsfritt til 
disposisjon. Normalt vil kommunen også kunne motta støtte fra offentlige organer vederlagsfritt i en 
krisesituasjon.  
 
LRS (Lokal redningssentral - Politiet), sivilforsvaret og eventuelt andre offentlige instanser er selv 
ansvarlige for de bestillinger og rekvisisjoner som skjer gjennom dem. Det kan være hensiktsmessig å 
vurdere om andre instanser er ansvarlige for gjennomføringen av en oppgave og derfor skal rekvirere 
det som trengs til å løse den.  
 
Økonomiske vurderinger skal under ingen omstendigheter hindre redningsarbeidet, i en tidskritisk 
situasjon skal man gjøre det som er nødvendig og heller klarere det økonomiske senere. Men dersom 
det er tid skal man koordinere ressursbruken med øvrige instanser. 
 

1.8 Nedtrappingsfase – etterbehandling 
• Kriseledelsen beslutter at krisen er over og at kommunen går tilbake til normal drift 
• Nødvendig etterbehandling av innsatspersonell og eventuelt pårørende i en kort 

nedtrappingsfase. Senere behandling bør overtas av primærhelsetjenesten.  
• Evaluering av hendelse og krisehåndtering. Gjennomføres også etter øvelser. Der 

evalueringen gir grunnlag for det, skal det foretas nødvendige endringer i risiko- og 
sårbarhetsanalyser eller beredskapsplaner. 

• Bruk skjema vedlegg 2. 
 

2. Informasjonsplan  
 

Se delplan 2 – Informasjonsplan 
 
2.1 Overordnet ansvar  
Kriseledelsen har overordnet ansvar for informasjon og bestemmer når informasjonsplanen skal 
iverksettes. Dersom det er nødvendig kan rådmann bestemme dette uten at kriseledelsen har vært 
samlet.  

Kommunens informasjonstjeneste i en krisesituasjon består av  
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• Ordfører (informasjonsansvarlig og kommunens «ansikt utad»)  
• Kommunalsjef oppvekst og kompetanse 
• Web-ansvarlig (leder servicetorg) 
• Servicetorget  
• Øvrige ressurser (ev. liaison-ordning hos politiet)  

 
Servicetorget er kommunens førstelinje for kommunikasjon via telefon og frammøte på 
kommunehuset.  

Rådgiver personal og økonomienheten fungerer som ekstra personalressurs ved behov for 
oppskalering av kapasiteten på informasjon, i første rekke på sentralbordet.  
 

3. Psykososialt kriseteam (PKT) 
 

Se delplan 3 – Opprettelse og drift av psykososialt kriseteam  
Formål: Ta seg av og yte nødvendig hjelp til alle pårørende som måtte ha behov for informasjon, 
hjelp og støtte. 

PKT er en ressursgruppe som skal bistå mennesker i kriser, ulykker og katastrofer. Hovedmålet er å 
skaffe oversikt og gi akutt psykososial førstehjelp til kriserammede/pårørende. På hvilket nivå 
krisehjelpen skal organiseres avhenger av hendelsens omfang og type. 

PKT aktiveres når behovet for psykososial krisehjelp og koordinering av hjelpen er større enn det den 
ordinære driften kan håndtere. Det normale hjelpeapparatet skal følge opp videre. 

PKT kan være aktivert uten at kriseledelsen er etablert. 

I prinsippet bør mest mulig av hjelpen komme fra den/de rammedes nærmiljø, det vil si mobilisering 
av støtte fra familie, venner, arbeidskollegaer, naboer osv. Den kommunale støttegruppen for 
mennesker i kriser bør være et supplement, og/eller alternativ i tilfeller der det sosiale nettverket 
ikke byr på tilstrekkelig hjelperessurser. Unntaket er ved større katastrofer og ulykker, i slike 
situasjoner skal det tilbys profesjonell hjelp fra kommunen. 

 

4. Etablering av pårørendesenter 
 

Se delplan 4 – Plan for pårørendesenter  
Formål: Ta seg av og yte nødvendig hjelp til alle pårørende som måtte ha behov for informasjon, 
hjelp og støtte. Pårørende, eventuelt uskadde overlevende, skal få informasjon, mulighet til å 
snakke sammen, bespisning ved behov, psykisk førstehjelp og hjelp med praktiske gjøremål. 
 
Organisering: Pårørendesenteret skal etableres og driftes av noen fra kommunenes psykososiale 
kriseteam og etableres når kommunens kriseledelse finner dette nødvendig. Se punkt 5.1 for aktuelle 
steder.  
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5. Opprettelse av evakueringssenter 
 
Se delplan 5 – Opprettelse og drift av evakueringssenter 
Formål: Ta seg av og yte nødvendig hjelp til personer som kommer fra et skadeområde eller må 
flyttes fordi det ikke er mulig med forsyning av nødvendige tjenester (vann, strøm, helsetjeneste 
mv.), at det medfører fare å oppholde seg på stedet (brann, eksplosjon, lekkasje av farlige 
stoffer mv.) eller at tilstedeværelsen forstyrrer redningsarbeidet for øvrig. 

Personellet i evakueringssenteret skal ikke delta i selve evakueringsarbeidet, men skal ta imot og 
registrere alle som ankommer senteret, og kartlegge behovet til hver enkelt av de evakuerte. 
Leder ved evakueringssenteret skal etter kartlegging, varsle kommunens kriseledelse når det 
foreligger spesielle behov. 
 
Myndighet og ansvar: Det er politiet som formelt beslutter evakuering og anmoder bistand fra 
kommunen ved behov. Ved evakuering av bygg ved brann og uventede hendelser kan 
avgjørelsen også tas av brannsjef. Evakuering skal skje i henhold til etablerte rutiner og planer 
for det enkelte bygg. 

Oppgaver og ansvar ved evakuering 
• Politiet skaffer oversikt over evakueringsområdet (hvem som bor der osv.). 
• Politiet informerer befolkningen i det området som skal evakueres om hva de skal ta 

med seg. 
• Politiet skaffer transportmidler 
• Politiet samler personer i egnede lokaler, når evakueringen ikke kan skje 

direkte til evakueringssenteret. 
• Kommunen foretar registrering over hvem som innkvarteres hvor, hvem som 

flytter på egen hånd osv. 
• Politiet kontrollerer at evakueringsområdet er tomt, sette ut vaktmannskaper. 
• Kommunen ved kriseleder samarbeider nært 

med skadestedsleder/Hovedredningssentralen 
• Kommunen sørger for forpleining og eventuelt klær. 
• Kommunen ved kriseledelsen sørger for omsorgsfunksjon. Avtale med prest, 

frivillige organisasjoner. 
• Kriseledelsen ved informasjonsteamet gir løpende informasjon. 

 

5.1Aktuelle steder for pårørendesenter og evakueringssenter 
 

Sted   Kontaktprs/nøkkelpers Telefonnummer 
Elvetun skole (skole/kultursal/idrettshall/digitalt møterom) May-Elin Hals 46 74 96 31   
Nordavindshagen (festsal/digitalt møterom) Hans Bakkejord 46 74 68 60   
Aktivitetshuset Hans Bakkejord 46 74 68 60  
Stalheim (Forsøket) Oddveig Torsteinsen 93 22 57 06   
Espenes (UL Nordlys) Leif Hermod Jenssen 90 62 30 01   
Bjørkebakken & Omegn Grendelad Jarleif Johnsen 41 45 18 13   
Kastnes (Heimbug) Tone Sørensen 40 84 88 23   
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Dyrøyhamn (Framsteg) Lill Sigrid Bergheim 90 98 06 84   
Espejord (Trekløverhuset) Lill Sigrid Bergheim 90 98 06 84   
Bølgen (Finnlandsnes) Karl Johan Olsen 91 53 53 49   

 

5.2 Matbestillinger 
 

Sted Telefonnummer 
Dyrøy Mat  77 18 93 50   
Coop Prix 90 24 15 22   
Foxtail 48 04 26 28   
YX 77 18 82 28   
Go2grill Sørreisa 77 86 13 00   

 

6. Innkvarteringssteder med planer for drift  
 
Formål: Ta seg av og yte nødvendig hjelp til alle evakuerte som måtte ha behov for overnatting, i 
forbindelse med hendelser/aksjoner som går over lenger tid, og som ikke har alternative 
overnattingsteder hos pårørende, venner eller familie. 

 
6.1 Aktuelle innkvarteringssteder 
 

 

 

 

 

I tillegg kan listen fra punkt 5.1 bli aktuell for innkvartering.  
 
Dyrøy kommune betaler medlemskap til Visit Senja som skal ha en oppdatert oversikt over 
overnattingsmuligheter. Det er også private aktører som leier ut via Airbnb. Disse kontaktes ved 
behov.  

 

7. Kontaktliste og ressursoversikt 
 
Se delplan 7 – Kontaktliste og ressursoversikt 
I delplan 7 vil det ligge oppdatert oversikt over telefon og varslingslister over de kontaktpersoner, 
nødetater og ansatte som inngår i kommunens beredskapsplan. Listene skal samsvare med det som 
legges inn i DSB-CIM. Det foreligger egen ressursoversikt i delplanen.  

 

Sted Kapasitet  Telefon 
Dyrøy Holiday  2 enheter, 4 soverom (14 pers) 90 05 03 93 
Camp Solbergfjord 5 enheter - 4 pers, (20 pers) 41 63 79 55 
Jæger Adventure 13 rom (26 pers) 40 20 34 95  
Sørreisa Hotell   77 86 46 00 
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8.Kommunale planer 
 
Dyrøy kommune har følgende planer som kan være aktuelle: 

PLAN ANSVAR OPPDATERT KOMMENTAR 

Helhetlig ROS Beredskapsansvarlig 2018 Revideres 2020 

Kommuneplanens samfunnsdel Rådgiver plan 2015 Revideres 2021 

Kommuneplanens arealdel Rådgiver plan 2019 Revideres hvert 4 år 

Planstrategi Rådgiver næring 2020-2023 Revideres hvert 4 år 

Handlingsplan mot vold i nære 
relasjoner 

Kommunalsjef helse og omsorg 2018  

Økonomiplan/budsjett Økonomisjef 2019 Revideres årlig 

Smittevernplan Kommunalsjef helse og omsorg 2014 
 

 

Risikovurdering og beredskapsplan 
barnehage 

Enhetsleder barnehage 2019  

Atomberedskapsplan - felles Kommunalsjef helse og omsorg 2016 Interkomm. 

Pandemiplan - felles Kommunalsjef helse og omsorg  2020 Interkomm. 
Revideres 2022 

ROS - meldingsutveksling Kommunalsjef helse og omsorg 2015  

Kriseperm skole Enhetsleder skole   

Plan for prøvetaking vann Enhetsleder teknisk 2019  

 

Ikke ferdigstilt 

• Helseberedskapsplan 
 

9. Plan for oppfølging 
 
Beredskapspermer 
Avdeling personal, organisasjon og service skal sørge for at hver enhet har beredskapspermer med 
oppdatert innhold. Nyeste versjon lagres også lokalt på :I og i Compilo.   

Planer 
Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, 
jf. lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 11-4 
første ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. 
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Overordnet plan for kommunal krisehåndtering med delplaner skal revideres årlig og/eller ved 
behov.  
Ansvar: Rådmann 
Delplan 7: Servicetorget 

Øvelse 
Kommunen skal sørge for at planen blir jevnlig øvet, minimum annet hvert år. Det skal gjennomføres 
øvelse ila 2020.  
Ansvar: Rådmann 
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10. Vedlegg 
 
1.Mal for første møte/stautsmøte 

Dato/klokkeslett: 

1.1 Kartorientering (hvis relevant). Vis på kart, skriv på 

punkter hvis mulig 

Viktige steder på kartet som er relevante for hendelsen eller tiltak 
som omtales lengre ned i skjema (stedsnavn, veier, elver, vann, 
kraftlinjer, rørledninger, demninger, etc) 

1.2 Hendelse Fakta om hendelsen: Hva-hvor-når-hvorledes? Hvem og hvor 
mange er involvert? Egne ansatte? 
Punktet skal gi best mulig situasjonsforståelse 
På statusmøter angis endringer fra forrige møte. 

1.3 Vær, føre, lys, andre faktorer som kan innvirke 

(ekstraordinære forhold, tidligere erfaringer fra 

lignende hendelser, etc.) 

Værmelding neste 24 timer (nedbørstype og -mengde, 
temperatur, vindstyrke og -retning, skydekke), føre på veier og i 
terrenget, tid i lyse og mørke, flo og fjære, månefaser, andre 
faktorer som kan innvirke? 

1.4 Potensiale 
(verste tilfelle utfra situasjonen og faktorer som 

påvirker/kan påvirke) 

Hvordan kan det utvikle 
seg? 

For mennesker? 

For miljø? 

For verdier? 

Konsekvenser for 

kommunen? 

Daglig drift? 

Omdømme? 

2.1 Ansvarsfordeling Kommunens ansvar Fylkets/politiets/ andre 
aktørers ansvar 

2.2 Våre tiltak Kort sikt/umiddelbart Lang sikt 

2.3 Oppgaver Fordeling av oppgaver på personer med tidsfrister (Jfr punkt 2.2 
- kort sikt/lang sikt) 

2.4 Hva trenger vi? (Ressurser) Kommunens egne Eksterne tilgjengelige 

3.1 Internt 
Hvem må varsles internt i kommunen? 

3.2 Eksternt 
Hvem må varsles eksternt? 

4.1 Oppsummering 
Oppsummering av beslutninger/oppgaver, eventuelle oppdateringer som har kommet inn i løpet av møtet, tid og sted 
for neste møte/samling 
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2.Evalueringsrapport 
 
Fra DSB-veileder 2018. 
 
 1. Formål  
• Formål  
• Hva og hvem skal evalueres (hovedtema)  
 
2. Beskrivelse av konteksten  
• Redegjørelse for situasjonen, hendelsen eller øvelsen  
• Beskrivelse av aktørbildet  
 
3. Identifisering og beskrivelse av krav eller mål som er utgangspunkt for evalueringen  
• Hva skal man kunne gjøre eller hvilke mål er satt  
 
4. Evaluering innfrielse av krav / oppnåelse av mål  
• Innfridde/oppnådde eller ikke krav identifisert i trinn 3  
 
5. Vurdering av krav-/måloppnåelse  
• Hvorfor fungerte eller hvorfor fungerte det ikke?  
• Hvilke årsakssammenhenger gjør seg gjeldende?  
• Beskrive både det som fungerte godt, og det som ikke fungerte  
• Er det noen tiltak som kunne forhindret eller redusert konsekvensene?  
 
6. Konklusjoner, anbefalinger og tiltak  
• Sannsynliggjøre at foreslåtte tiltak har effekt  
• Plan for hvem som skal følge opp anbefalinger og tiltak  
• Kommunes ulike roller i oppfølging av funn fra evalueringen 
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Del 1 – Operativ plan 
 

 
1.1 Kriterier for iverksetting av planen 
Denne planen iverksettes av kriseledelsen dersom det etter en initialvurdering av situasjonen 
konkluderes med at den medfører et informasjons- og kommunikasjonsbehov som er større enn det 
den daglige driften kan dekke.  
 
Planen kan iverksettes av ethvert medlem av kriseledelsen, også uten at hele kriseledelsen av vært 
samlet.  

 

1.2 Varsling  
Enhver ansatt i kommunen som får kjennskap til en krise eller alvorlig uønsket hendelse skal, uten 
tap av tid, først varsle nødetatene, deretter rådmann/ordfører.  
Videre utøves nødvendig bistand for å redde liv og begrense skaden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved hendelser der det ikke er nødvendig å varsle politi, varsles rådmann direkte. Rådmann vurderer 
om hendelsen er så alvorlig eller omfattende at kommunens krisestab etableres, herunder hvorvidt 
etableringen skal omfatte hele eller kun deler av staben.  

 

  

I en nødsituasjon der liv eller helse er truet varsles: 
 

 

Det er tilstrekkelig å ringe ett av numrene da de er organisert 
med varsling seg imellom.  

 Brann 
110  

Politi 
112 

Ambulanse 
113  

Telefonnummer lokalt politi: 02800 
Dette er ikke et nødnummer og brukes dersom situasjonen 
ikke er akutt.  

Leder informasjonsteam: Håvard Johnsen    908 78 323 
Pressekontakt: Ordfører Marit A.Espenes   913 35 574 
Publisering/Web: Marlin Antonsen    482 44 270 
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1.3 Varslingsliste kriseledelsen 

Navn Tittel Funksjon/Område Telefon nr. jobb Mobil 

Marit Alvig Espenes  Ordfører Leder 913 35 574  913 35 574 

Tore Uthaug Rådmann Leder for stab 404 00 125  404 00 125 

Karl Johan Olsen Kommunalsjef Helse og omsorg 915 35 349 915 35 349 

Håvard Johnsen Kommunalsjef Oppvekst og 
kompetanse 

908 78 323 908 78 323 

Kjell - Rune Marthinsen Enhetsleder  Teknisk  485 00 826 906 57 867 

Marlin Antonsen Leder POS Logg/Web 48244270 482 44 270 

     

Tilkallingsressurser:     

Anette Jørgensen Helsesykepleier Helsestasjon 990 98 768  

Nina Bolle Enhetsleder Barnehage 922 12 053 915 73 209 

May Elin Hals Enhetsleder  Skole 467 49 631 993 92 371 

Lars A. Nesje  Kommuneoverlege Helse (Lege) 982 90 444 909 75 625 

Tor Ivar Olsen Brannsjef Brann 992 04 836/110 992 04 836 

Helene Sætherskar Sekretær Servicetorg 928 64 492 928 64 492 

Hans-Terje Skog IT-leder Interkom.Sørreisa 932 88 666 926 64 962 

 
  

Merk: 
Den i kriseledelsen som først får varsel om en hendelse, normalt rådmann, varsler umiddelbart 
leder for informasjonsteam. Leder tar ansvaret for å varsle øvrig kriseledelse etter føring fra 
rådmann, rådmann fokuserer på videre håndtering av situasjonen.  

Dersom hverken rådmann eller ordfører er tilgjengelig og det er andre i kriseledelsen som mottar 
varslingen, skal vedkommende varsle leder for informasjonsteamet som overtar ansvaret for 
varslingen.  

Videre fokus i varslingen rettes da primært mot rådmann/ordfører, ved å videre kontakte de via 
telefon eller andre måter, som personlig fremmøte.  
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1.4 Varslingsliste stedfortredere ved behov 
 

Stedfortredere for: Navn Tlf.  

Rådmann  

 
Ordfører 

Karl Johan Olsen 
Håvard Johnsen 

Rakel Jensen 

915 35 349 
908 78 323 

976 47 678 

 

K.sjef helse og omsorg Noeline Goos 467 48 305  

K.sjef oppvekst og 
kompetanse 

May-Elin Hals 993 92 371  

Enhetsleder teknisk Ole Molund 413 98 981  

Leder POS Kjell-Jostein Lillegård 915 93 629  

 

Fullstendige varslingslister for Dyrøy kommune med navn, funksjon og nummer ligger i delplan nr.7 – 
Kontaktliste og ressursoversikt. 

 

1.5 Umiddelbare tiltak for informasjonsteamet 
Så snart informasjonsteamet er informert iverksettes følgende tiltak, uavhengig av type hendelse. 
Listen kan brukes som logg.  

Tiltak Ansvar Status 
Iverksette loggføring. 

Kan evt. gjøres som taleopptak på 
telefon/annet inntil flere i teamet er på plass. 
(Taleopptak overføres til skriftlig logg) 

  

Fullføre varsling av kriseledelsen    

Forberede informasjon til: 

- nettside, sosiale medier og intern info, 
ev.lokal avis 
 
Rådmann godkjenner før publisering. 

  

Nødmodus mobiltelefon 
Med mobiltelefon er det mulig å ringe nødnummer 112 selv uten dekning fra leverandøren 
telefonen er tilknyttet, SIM-kort eller penger på kontantkort. Forutsetningen er at det finnes en 
annen operatør som har dekning der telefonen befinner seg.  

Merk: Gjelder kun nødnummer 112, ikke de to øvrige.  
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Når flere i teamet er på plass, iverksettes tiltak ifht gjeldende hendelse. Rekkefølge og prioritet 
tilpasses situasjonen. Oppgavene koordineres med kriseledelsen. Listen kan brukes som logg.  

• Vurdere behov for ekstra hjelp/bistand. 
• Kalle inn ved behov 

 

1.6 Kommunikasjonstiltak ved hendelser identifisert i ROS-analysen 
Som del av «plan for krisehåndtering» er det utarbeidet tiltak for 12 hendelser basert på ROS-
analysen. Tiltakene beskriver noen kommunikasjonstiltak, samt andre tiltak som er eksisterende for 
forebygging og andre beredskapstiltak dersom en av de uønskede hendelsene inntreffer. Det er lagt 
til noen punkter som ikke ble tatt med i ROS-analysen, disse tillegges hendelsene ved neste 
revidering. 
 

Hendelse 1: Ekstremvær – se vedlegg 1 

Identifiserte eksisterende tiltak: 

• Bruk av kartgrunnlag fra NVE for å kartlegge fareområder mht høyt tidevann 
• Kartlagt pumpekapasitet: 

Bruk av våre utrykningskjøretøyer og materiell brannvern.  
I rammeavtale med maskinentreprenør har vi tilgjengelighet av ressurser og mannskaper for 
å kunne sette inn ved flomsituasjoner som er av en slik art at vi ikke kan håndtere det via 
egne ressurser. 

Tiltak: 

• Varsle befolkningen. I forkant informasjon om egenberedskap: 
- Sikring/fjerning av eiendeler i utsatte områder 
- Sikre eiendeler fra kjellere som står i fare for oversvømmelse 

• Evakuering når vær tillater det 
• Oppdaterte kriseplaner  
• Jevnlig øving med bl.annet Sivilforsvaret 
• Istandsette gamle fergekaier slik at de kan brukes ved eventuell evakuering og tilgang til 

Dyrøya ved eventuell stenging av brua   
• Oppdatere ROS-analysen med nye tiltak: Det er lage en idèbank på tvers av kommuner med 

tiltak direkte knyttet til flom. Tas inn ved neste revidering. 

 

Hendelse 2: Skog og lyngbrann – se vedlegg 2 

Identifiserte eksisterende tiltak:  

• Forbud mot bråtebrenning 

 
Tiltak: 

• Informasjon til innbyggerne mht. faremomenter knyttet til bråtebrenning, 
synliggjøre perioder hvor det er økt fare 
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• Dyrøy brannvesens beredskap og utstyr er basert på standardberedskap (omfatter 
alt fra bilulykke, husbrann, gress, skog og lyngbrann). DSB sender årlig ut 
informasjon ifht tilgjengelig skogbrannhelikopter i regionene 

• Bruk av brannvesen i nabokommuner 
• Bruk av Sivilforsvar/Forsvar som støttestyrker  
• Øvelser ihht skogbrann 
• Evakuering i nærområdet pga røykutvikling 
• Innbyggervarslingssystem (ikke etablert pr juni 2020). Kanaler som facebook og 

hjemmeside benyttes 

 

Hendelse 3: Skred – se vedlegg 3  

Identifiserte eksisterende tiltak:  

• Bruk av kartgrunnlag fra NVE for å kartlegge fareområder mht utløsnings- og utløpsområder 
for skred 

Tiltak: 

• Oppdaterte kriseplaner  
• Varsling av innbyggere 
• Jevnlig øving med bl.a. Sivilforsvaret og andre aktuelle instanser knyttet til 

redningsarbeid 
• Holdningsskapende tiltak som gjør at færre tar risikoen med scooterkjøring i farlig 

terreng. Dette i samarbeid med Dyrøy og Sørreisa Snøscooterforening og politiet 
• Utarbeide oversikt over bebyggelse i skredutsatte områder 
• Det vurderes etablering av scooterløype, denne skal unngå utsatte områder. Sak 

pågår 
• Eventuell evakuering vurderes opp mot sannsynlighet for utløp av skred i befolkede områder  

 

Hendelse 4: Bortfall av elektronisk kommunikasjon – se vedlegg 4 

Identifiserte eksisterende tiltak:  

• Mulighet for omkobling, backup til forskjellige lokasjoner utenfor kommunehuset (samarbeid 
med Sørreisa kommune) 

Tiltak: 

• Kort info via hjemmeside/facebook om mulig 
• Kvalitetssikre at kabelen registreres der den faktisk er lagt 
• Forbedre 4G, spesielt mot område Skøvatnet/Sørfjord (etablert mobilmast 2018) 
• Undersøke aggregatkapasiteten i kommunen - må kunne få opp pasientjournaler 

etc. Sykehjemmet prioriteres med eget nødaggregat 
• I sektor-ROS burde enhetene uttrykke hvor sårbar de vil være ved bortfall av 

elektronisk kommunikasjon 
• Etablere kommunikasjon via radioterminaler på nødnett. Etablere samarbeid med 

brann for sambandstester med Fylkesmannen og kommuner 
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• Pr juni 2020 har ikke Dyrøy kommune egne nødnettsterminaler i kriseledelsen. Brannvesenet 
har også tilgang til talegruppene Event 50 og Event 51 (som pr nå er reservert Troms og 
Finnmark) Nødnett brukes som det nasjonale, digitale radiosambandet for nød- og 
beredskapsaktører i Norge og er et separat mobilnett med landsdekkende 
infrastruktur. 
 

  
Hendelse 5: Trafikkulykke skolebuss – se vedlegg 5  

Identifiserte eksisterende tiltak:  

• Nedsatt fartsgrense i aktuelt område 
• Strøing/salting av aktuell veistrekning 

Tiltak: 

• Behov for varsling: Pårørende i første omgang 
• Gjennomføre regelmessig samvirkeøvelser (sammen med alle nødetatene) med denne type 

ulykker som tema 
• Regelmessig gjennomgang av skolenes beredskapsplan for krisehåndtering 
• Oppdatere kommunens overordna beredskapsplan med følgene: 

• Utarbeide/oppdatere plan for krisekommunikasjon, media og egne ansatte 
• Plan for opprettelse og drift av mottakssenter for pårørende (se delplan 4) 

 

Hendelse 6: Skipsulykke – se vedlegg 6 

Identifiserte eksisterende tiltak:  

• Kommunenes plan for evakuering og innkvartering (se delplan 5) 
• Rederiets tiltaksplan for uønskede hendelser 

110-sentralens varslingsrutiner: 

• Trippelvarsling (politi, ambulanse og brann) 
• Varsle kystverket 
• Lokale brannvesen/oljevern, IUA 
• Varsle nabokommuner 

Tiltak: 

• Behov for evakuering av passasjerer på skipet 

Tiltak for å styrke beredskap og håndteringsevne: 

• Kartlegge særlig sårbare områder i strandsonen i f.m. oljepåslag – utarbeides prioritert 
tiltaksliste 

• Oppdatere kommunens overordna beredskapsplan med følgene: 
- Utarbeide plan for krisekommunikasjon, media og egne ansatte 
- Plan for opprettelse og drift av mottakssenter for pårørende 

Hendelse 7: Større trafikkulykke med farlig gods – se vedlegg 7 

Identifiserte eksisterende tiltak:  
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• Varsle politi, ambulanse og brann 

Tiltak:  

• Befolkningsvarsling: Ja, ved eventuell avsperring av aktuelt område og varsling av igangsatte 
tiltak som berører befolkningen i området 

• Kan være behov for evakuering innenfor et avgrenset område 

Tiltak for å øke kunnskap: 

• Kommunen, ved det kommunale brannvesen, kartlegger hvilke type farlig gods som ferdes i 
området, samt kartlegger industrien i området (egen kommune og nabokommune), som 
bruker kjemikalier 

Tiltak for å styrke beredskap og håndteringsevne: 

• Oppdatere kommunens overordna beredskapsplan med følgene: 
- Utarbeide/oppdatere plan for befolkningsvarsling 
- Utarbeide/oppdatere plan for krisekommunikasjon, media og egne ansatte. 
- Plan for evakuering ved eksplosjonsfare/branntilløp 

 

Hendelse 8: Flyulykke – se vedlegg 8 

Identifiserte eksisterende tiltak: 

• Avinors og forsvarets egen beredskapsplan 

Tiltak: 

Kompetanseheving på krisekommunikasjon for psykosos.team/kriseledelsen 

• Plan for mottakssenter for pårørende og håndtering av dette (se delplan 4) 

 

Hendelse 9: Institusjonsbrann – se vedlegg 9 

Identifiserte eksisterende tiltak:  

• Brannøvelser ved skolen  
• Evakueringsplan 
• Brannvarslere 
• Nødutgang 

Tiltak: 

• Skolen mangler egen ROS-analyse 
• Gjennomføre brannøvelser 
• Oppdaterte evakueringsplaner og opplæringsrutiner 
• Sprinkelanlegg 
• Evakueringsplaner for alle kommunale bygg 
• Plan for å gjennomføre undervisning uten å benytte skolens område. Elevene er pr 

juni 2020 utstyrt med ipad for digital undervisning. Teams fungerer som verktøy. 
• Vedlikeholdsrutiner på elektriske anlegg og brannvarslere 
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• Utarbeide plan for krisekommunikasjon 
• Vaktordninger som ivaretar Dyrøy og Sørreisa ved ev.brann 

 

Hendelse 10: Skyting på skole – se vedlegg 10 

Identifiserte eksisterende tiltak:  

• Skolens evakueringsplan – eksisterende for brann, men kan fungere for andre årsaker 
• Politiets handlingplan for pågående livstruende vold. Politiet har kart og informasjon over 

kommunens skoler og barnehager 

Tiltak:  

• DSB oppfordrer til implementering i kommunal beredskapsplan. Gjennomføres i 
Dyrøy. 

• 3 F’er: Forstå, Forebygge, Forberede 
• Plan for hva som kan gjøres før nødetater har kommet til: varsling, låsing, rømming 
• Øke kunnskapen om skoleskyting: hvilke tegn kan oppfattes, unngå å overse varselstegn, 

psykiske problemer avdekkes ifølge DSB for sent, gode rutiner for å koble inn psykologisk 
helsetjeneste og eventuelt styrking av denne.  
Tiltak: kompetanseheving/kurs 

• Toveis talevarslingsanlegg der skoleledelsen når ut til elever og ansatte 
• To dører ut av hvert klasserom for å gjøre det lettere å flykte 
• Behov for informasjon ut, men forbehold om å unngå og oppsøke situasjonen.  

 

Hendelse 11: Pandemi – se vedlegg 11 

Identifiserte eksisterende tiltak: 

• Smittevernplan for Dyrøy/Senja/Sørreisa 1.4.2016 – rev. 3.2.2020 
• Vaksine som tilbys i forkant av influensasesong (mest utsatt mellom november-mars), tilbys 

risikogrupper 
• Smitteverntiltak på arbeidsplasser og generelt (basal hygiene som håndvask etc). 

Tiltak: 

• Gjennomføre egen sektor ROS for PLO for å synliggjøre eventuelle 
sårbarheter/mangler. Må gjennomføres i Dyrøy, tas med i framdriftsplan.  

• Innarbeide funn i beredskapsplan for helse og omsorg. Pr juni 2020 jobbes det med 
egen helse og beredskapsplan.  

• Smittevernlege og rådmenn i beredskapsgruppen vil i et slikt tilfelle gjennomgå ressurser i 
hver enkelt kommune. Man kan her avtale interkommunalt samarbeid der det er nødvendig. 
Innleggelse og kommunikasjon med lokalt sykehus vil foregå gjennom ordinære kanaler. 
Innleggelser skal vurderes strengt. 

• Skoler og barnehager må vurderes stengt under hendelsen.  Dette gjøres av smittevernlege 
etter delegasjon fra kommunene. Avgjørelsen gjøres i samråd med kriseledelsen. Elevene har 
pr juni 2020 utstyr for hjemmeundervisning via Teams.  

• Kommunisere ut informasjon om, samt tilby influensavaksine til risikogrupper som 
forebyggende tiltak. 
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• Kommunisere ut informasjon om gjeldende regelverk for egen kommune, samt 
gjeldende smittevernregler, forebyggende hygiene, reduserte tjenestetilbud.  
Ekstern og intern info.  
 

Hendelse 12: Langsiktig strømbrudd – se vedlegg 12 

Identifiserte eksisterende tiltak:  

• Handlingsplan for klima og energi 
• Opprustning av eksisterende kommunale bygninger, eks. Barnehage/skole med cirka 10 

millioner kroner i år 2003. Anlegg som tidligere benyttet olje som energibærer, forsynes i dag 
med vannbåren oppvarming fra Dyrøy Energi A/S etter en ombygging av ventilasjonsanlegg 
fra elektrisk til vannbåret system (ENOVA Energihistorier 2003:29) 

• Omkoblingsmuligheter (Via Sørreisa/Salangen)  
• Kommunen har flere høyspentledninger som er vist på arealplankart, bebyggelse skal ligge 

utenfor faresonen som er avhengig av strømstyrke. 
• Dyrøy Energi AS sitt fjernvarmeanlegg bidrar til at flaskehalser i elektrisitetsnettet blir 

redusert, samt at spenningskvaliteten forbedres. Brøstadbotn ligger 30 km fra Salangen 
transformatorstasjon og 23 km fra Sørreisa transformatorstasjon (Kilde Lokal energiutredning 
for Dyrøy kommune av TK Nett AS, oppdatert februar 2010). I fjernvarmenettet er det pr i 
dag ingen flaskehalser. Anlegget til Dyrøy Energi AS går med cirka 80 % belastning i de 
høyeste periodene i året.  Sentralen fyres med biobrensel (skogflis) og leverer varme til en 
rekke offentlige bygg og næringsbygg i Brøstadbotn. Anlegget har kapasitet til å levere 5 
GWh, mens årlig leveranse er ca. 3 GWh. 

Tiltak:  

• Behov for informasjon ut – utfordrende å gi det 
• Innkjøp av aggregat for å kunne drive kritiske samfunnsfunksjoner 
• Gjennomføre sektor-ROS for å avdekke sårbarheter og sette opp prioritet på 

sektorene 
• Handlingsplan for håndtering av strømbrudd innarbeides i overordnet 

beredskapsplan. Se punkt 1.8. 
• Kartlegge kapasiteten på PLO og kommunehuset (servicekontoret burde være 

operativt) 
• Innkjøp av system for befolkningsvarsling  

 

1.7 Prioritering av bygninger  
 
Strømbrudd 
Ved langvarig strømbrudd, må det avtales med Troms kraft om at følgende bygninger skal prioriteres 
 

Prioritet Bygning Merknad 
1 Sykehjem  
2 Omsorgsboliger  
3 Kommunehuset, inkl. legekontor og 

ambulansestasjon 
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4 Dyrøy Energi AS Vinter 
5 Vannverk og vannbehandlingsanlegg  

Dersom det er totalt strømutfall, dekkes sykehjemmet ved bruk av eget aggregat. 

Brudd på vannforsyning 
Dersom vanntilførselen blir redusert eller forsvinner helt, er vannverkene i kommunen 
pålagt å prioritere følgende bygg/installasjoner/hensyn: 
 

Prioritet Bygning Merknad 
1 Sykehjem  
2 Omsorgsboliger  
3 Legekontor  

 
Dersom vannforsyningen faller ut kan vannforsyning i noen grad dekkes med tilkjørt drikkevann 
eller offentlige vannposter. Kommunen disponerer tankbil med kapasitet på 12.000 liter i 
samarbeid med Sørreisa kommune. I verste fall vil en måtte gå over til «nødvann» (urenset). 
Skole og barnehage skal stenges etter 1 time uten vann.  

1.8 Beredskapsarbeid uten tilgang til strøm, telefon og internett 
Bortfall av sentral infrastruktur som strøm, telefonforbindelse og internett vil i seg selv være en stor 
utfordring. Denne blir ikke mindre av at beredskapsarbeidet også baserer seg på tilgang til slik 
infrastruktur. 

Det forutsettes at mye av krisehåndteringen utføres i det digitale verktøyet DSB-CIM. Der skal 
planverket, ressurslistene, kontaktlistene, tiltakskort og andre hjelpemidler etableres, og der føres 
loggen for hendelsen. 

Uten tilgang til DSB-CIM forutsettes tilgang til papir-backup av den informasjonen som finnes i CIM 
og papirversjoner av de mest aktuelle hjelpemidlene (blant annet logg-skjema). Dette skal være 
tilgjengelig på servicetorget og flyttes over til beredskapsrommet ved behov. Det er i denne planen 
opprettet loggskjema/momentlister som skal være tilgjengelig i beredskapsperm. 

For å sikre en viss telefonkontakt i en akuttfase kontaktes lokal brannstasjon som kan bidra med 
kommunikasjon på det nye nødnettet. Kommunens kriseledelse må vurdere innkjøp til eget utstyr. 
 

 1.9 Varsling av kommunens innbyggere og øvrig publikum 
Målet med informasjonsarbeid i krisesituasjoner er å bidra til og skape trygghet.  

Servicetorget er kommunens førstelinje for kommunikasjon via telefon og frammøte på 
kommunehuset.  

Personalrådgiver/økonomienheten fungerer som ekstra personalressurs ved behov for oppskalering 
av kapasiteten på informasjon, i første rekke på sentralbordet.  

Kommunikasjonskanal Telefonnummer/nettsted 
Hjemmeside internett www.dyroy.kommune.no 
Facebook https://www.facebook.com/DyroyKommune/ 
Telefon sentralbordet 77 18 92 00 (0900-1430) 
Mobil sentralbordet 92 21 28 68 
E-post postmottak@dyroy.kommune.no 
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Informasjon publiseres på www.dyroy.kommune.no etter følgende prinsipp, parallelt oppdateres 
Facebooksiden med tilsvarende informasjon.  

• Ved hendelser av typen ubetydelig, en viss fare og alvorlig: Informasjon publiseres i 
nyhetsfeltet «aktuelt».  

• Ved hendelser av typen kritisk og katastrofalt:  
Gul beredskapsmelding: Informasjon publiseres slik at den ligger på toppen av siden.  
Rød beredskapsmelding: Informasjon publiseres i egen rød boks, denne må klikkes bort av 
alle som besøker hjemmesiden og vil komme opp igjen ved neste besøk.  

• Kommunen kan oppfordre til deling av viktige beskjeder på Facebook for større spredning. 
 

Tilganger:  

• Leder servicetorg og stedfortreder har administratorrettigheter til både hjemmeside og 
Facebook og kan i krisesituasjoner utvide tilganger.  

• 4 av kriseledelsens medlemmer kan publisere innhold på facebook-kanalen (leder 
servicetorg, rådmann, kommunalsjef helse og omsorg, kommunalsjef oppvekst og 
kompetanse). 

• Leder av servicetorg og stedfortreder, samt sekretærer servicetorg kan publisere på 
hjemmeside.  

• Elvetun skole har egen nettside, samt mulighet til å publisere nyheter på kommunens 
hjemmeside. 

• NB! Beredskapsmodulen må aktiveres ved behov.  

1.10 Andre metoder for varsling 
Øvrige metoder for hurtig varsling 

• Telefonvarsling ved oppringing (betinger forhåndslagrede telefonlister) 
• Massemedier (aviser, radio, TV)  
• E-post (betinger forhåndslagrede e-postlister) 

I spesielle situasjoner eller ved henvendelser og situasjoner med lengre varighet kan følgende kanaler 
også tas i bruk 

• Dør til dør-aksjon 
• Sivilforsvarets tyfoner (signalet «viktig melding – lytt på radio») 
• Høytalerbiler (f.eks brann) 
• Oppslag på oppslagstavler (Coop, lyktestolper, idrettshall, næringsbygg osv). 
• Informasjonsskriv via elever/barn i skole og barnehage 
• Brev pr postkasse. Arrangeres i samråd med eksempelvis frivilligsentralen.  

1.11 Varsling av kommunens ansatte 
Kommunens ansatte informeres primært gjennom intern informasjonsmail etter føringer fra 
kriseledelsen, distribueres av kommunalsjef oppvekst og kompetanse.  

Informasjonsflyten: 

- Kommunalsjef sender intern info til ledere, som videresender til ansatte på egen avdeling. 
- Informasjon burde inneholde:  

Statusoppdatering Dyrøy kommune 
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Krisestab 
Den enkelte enhet 
Den enkelte arbeidstaker 
Neste informasjonsutsendelse 
 

1.12 Områder med manglende mobildekning – tiltak 
På grunn av manglende/dårlig mobildekning må følgende områder tas særlig hensyn til når det 
gjelder varsling og øvrig kommunikasjon:  

- Kastenes mot Sørfjord 
- Skøvatnet 
- Dyrøya – Noen områder ustabil. Usikker hvorvidt det er bebygde områder som er påvirket.  

For disse områdene må det vurderes bruk av høytalerbil, dør til dør-aksjon, brev pr postkasse ved 
behov for hurtig kommunikasjon. 

Iverksatte tiltak:  
Etablert mobilmast ved område Skøvatnet i 2018. 
 
Planlagte tiltak: 
Det jobbes med område Kastnes/Sørfjord. Ikke etablert mobilmast pr juni 2020.  
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Del 2 – Operative skjema og momentlister 
 
2.1 Mal for første møte/statusmøte 

 

 

Dato/klokkeslett: 

1.1 Kartorientering (hvis relevant). Vis på kart, skriv på 

punkter hvis mulig 

Viktige steder på kartet som er relevante for hendelsen eller tiltak 
som omtales lengre ned i skjema (stedsnavn, veier, elver, vann, 
kraftlinjer, rørledninger, demninger, etc) 

1.2 Hendelse Fakta om hendelsen: Hva-hvor-når-hvorledes? Hvem og hvor 
mange er involvert? Egne ansatte? 
Punktet skal gi best mulig situasjonsforståelse 
På statusmøter angis endringer fra forrige møte. 

1.3 Vær, føre, lys, andre faktorer som kan innvirke 

(ekstraordinære forhold, tidligere erfaringer fra 

lignende hendelser, etc.) 

Værmelding neste 24 timer (nedbørstype og -mengde, 
temperatur, vindstyrke og -retning, skydekke), føre på veier og i 
terrenget, tid i lyse og mørke, flo og fjære, månefaser, andre 
faktorer som kan innvirke? 

1.4 Potensiale 
(verste tilfelle utfra situasjonen og faktorer som 

påvirker/kan påvirke) 

Hvordan kan det utvikle 
seg? 

For mennesker? 

For miljø? 

For verdier? 

Konsekvenser for 

kommunen? 

Daglig drift? 

Omdømme? 

2.1 Ansvarsfordeling Kommunens ansvar Fylkets/politiets/ andre 
aktørers ansvar 

2.2 Våre tiltak Kort sikt/umiddelbart Lang sikt 

2.3 Oppgaver Fordeling av oppgaver på personer med tidsfrister (Jfr punkt 2.2 
- kort sikt/lang sikt) 

2.4 Hva trenger vi? (Ressurser) Kommunens egne Eksterne tilgjengelige 

3.1 Internt 
Hvem må varsles internt i kommunen? 

3.2 Eksternt 
Hvem må varsles eksternt? 

4.1 Oppsummering 
Oppsummering av beslutninger/oppgaver, eventuelle oppdateringer som har kommet inn i løpet av møtet, tid og sted 
for neste møte/samling 
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2.2 Mal for loggføring 
Loggføring gjøres primært i DSB-CIM.  
Opplæring del 1 og 2 er gjennomført for kriseledelsen juni 2020.  
Loggskjema brukes pr papir om DSM-CIM ikke er tilgjengelig.  
Skjema er arkivert lokalt (:I) under beredskap og ligger tilgjengelig i beredskapspermer.  

       
Dato og klokkeslett Aktivitet (hva er gjort) Utført av Status/oppfølging 
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2.3 Momentliste ved varsling av hendelser 
Dersom en ansatt mottar varsling av oppståtte hendelser pr telefon eller andre kanaler, skal 
vedkommende sørge for å avklare følgende momenter. Fylles direkte inn i skjema. Skjema er arkivert 
lokalt (:I) under beredskap og er tilgjengelig i beredskapsperm.  

 

Spørsmål Svar 

Hvem ringer? 
  

(Navn og klokkeslett noteres) 

Telefonnummer til den som ringer? 
  

(Telefonnummer noteres) 

Hva har skjedd? 

  
(Noter i stikkord) 

Hvor har det skjedd? 

  
(Noter sted) 

Er noen skadd? 

  (Noter antall skadde. Dersom innringer melder at 
noen er omkommet noteres de som skadde og 
bevisstløse) 
Dersom skade: Er nødetater varslet? 

  

MERK: 
Dersom innringer svarer nei eller ikke vet, tar 
ansatt i Servicetorget ansvar for å varsle 
nødetater: 
Oppgi mottatt informasjon og oppgi innringers 
navn og telefonnummer som kontaktpunkt på 
skadestedet. 
Andre kommentarer fra innringer 

  Dersom det ringes inn en trussel, legg merke til 
dialekt, tonefall, spesielle ord som benyttes, virker 
innringer stresset/rolig/trist/sint, etc. 
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2.4 Momentliste kommunikasjon – media, publikum og andre 
Informasjon som gis skal være riktig, forståelig, vesentlig, kort og presis, og skal gi svar på de 
spørsmål journalister og publikum vil stille, men: 

- Gi kun verifiserbar informasjon. Vær tro mot dette, spesielt om medier melder noe annet. 
- Ikke spekuler eller kom med egne synspunkter 
- Ikke diskuter skyldspørsmål 
- Ikke hold tilbake informasjon som kan deles 
- Ikke lyv 
- Vær klar over hvem som skal uttale seg og hvem som kan gi bakgrunnsinformasjon 

2.5 Sjekkliste for innledende melding på kommunens nettside og pressemelding 
- Kort om hendelsen 
- Når hendelsen ble oppdaget  
- Når kriseledelsen/redningsmannskapene var på plass (koordinert med politi/innsatsleder) 
- Hvor mange mannskaper som deltar (koordinert med politi/innsatsleder) 
- Hvor omfattende krisen er 
- Om noen er skadet/døde (koordinert med politi/innsatsleder) 
- Hvordan utviklingen av redningsarbeidet er koordinert med politi/innsatsleder) 
- Konsekvenser pr nå 
- Hvilke materielle verdier som står på spill, eventuelle bygninger i fare 
- Hvem som har fått informasjon om utviklingen: innbyggere, ansatte, presse m.fl 
- Om helseberedskapen er varslet (dersom aktuelt) 
- Hva som er kriseledelsens videre strategi 
- Hvem som har ansvaret for redningsarbeidet  

 

2.5.1 Eksempel på pressemelding 
Følgende tekst kan brukes som eksempel på midlertidig/innledende melding på hjemmeside eller 
pressemelding. Meldingen må kjøres kjent for hele kriseledelsen, primært gjennom 
førstemøte/statusmøter, samt for personell på servicetorg.  

«En tankbil med fyringsolje på vei fra Sørreisa til Brøstadbotn har kollidert med en buss på FV 211, 
rett etter tunnelinnslaget på Dyrøysiden. Ulykken skjedde rundt kl.09:00 i dag og ble oppdaget av en 
innbygger som bor i området. Nødetater og bergingsmannskap er på plass ved ulykkesstedet. 
Tankbilen lekker olje og det er overhengende fare for forurensning av laksemerdene.  
Politiet leder innsatsen på ulykkesstedet. Veien er inntil videre stengt og forventes ikke åpnet før 
tidligst i morgen 4.mai. Omkjøring mulig via Gumpedalen. 
Det finnes foreløpig ikke oversikt over antall passasjerer i bussen, eller over eventuelt skadde eller 
omkomne.  
Dyrøy kommunes kriseledelse er etablert og håndterer situasjonen i henhold til planverk.  
Oppdatert informasjon vil være tilgjengelig på kommunens hjemmeside www.dyroy.kommune.no. 
Eventuelle henvendelser til kommunen gjøres til sentralbordet, telefonnummer 77 18 92 00». 

 
2.6 Sjekkliste for pressekonferanser 

- Bestem tid og sted for pressekonferansen 
- Send ut innkalling som en kort pressemelding 
- Nyheter skal ikke røpes før pressekonferansen finner sted 
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- Bestem dagsorden for pressekonferansen, hvem som skal styre den og hvem som skal sitte i 
panelet 

- Det forventes ingen servering på pressekonferanser  
- Den som styrer pressekonferansen ønsker velkommen, gir dagsorden og forteller hvem som 

sitter i panelet 
- Ordet gis til én eller flere av de som sitter i panelet 
- Informasjon gis etter fallende viktighet, vær kortfattet 
- Fakta, kart, skisser og fotografier kan gis med Power Point-presentasjon på tavle eller ved 

utdeling.  
- Gi tydelig beskjed om tid og sted, dersom det vil bli holdt ny pressekonferanse for oppdatert 

informasjon 
- Journalistene slippes ikke til for spørsmål før presentasjonen(e) er ferdig 
- Journalistenes spørsmål styres av den som ledes pressekonferansen  
- Gi journalister anledning for intervjuer og fotografering etterpå 
- Vurder om det kan være aktuelt å ta journalister med i en kontrollert form til innsatsområdet 
- Avslutt pressekonferansen når interessen avtar 

 
Se for øvrig 2.4 momentliste kommunikasjon – media, publikum og andre.  

2.7 Sjekkliste for tema i pressekonferanser  
- Når krisen ble oppdaget 
- Hvordan krisen ble oppdaget 
- Når kriseledelse/redningsmannskap var på plass (koordinert med politi/innsatsleder) 
- Hvor mange mannskaper som deltar (koordinert med politi/innsatsleder) 
- Hvor omfattende krisen er 
- Om noen er skadet/døde (koordinert med politi/innsatsleder) 
- Hvordan utviklingen har vært med redningsarbeidet (koordinert med politi/innsatsleder) 
- Konsekvenser 
- Hvilke materielle verdier som berøres, eventuelle bygninger i fare 
- Hvem som har fått informasjon om utviklingen: innbygger, ansatte, presse m.fl. 
- Om helseberedskap som er varslet (dersom aktuelt) 
- Hva som er kriseledelsens videre strategi 
- Hvem som har ansvaret for redningsarbeidet 
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Del 3 – Prinsipper og policy 
 

3.1 Overordnede prinsipper for krisekommunikasjon 
Dersom en uønsket hendelse/krise oppstår, er behandling av informasjon og bevisst bruk av 
kommunikasjon vesentlige elementer i håndtering av situasjonen. Unøyaktig eller feilaktig 
informasjon og manglende kommunikasjon kan i seg selv bidra til å forsterke den opprinnelige krisen. 
Dette gjelder for all informasjonsflyt og kommunikasjon internt og eksternt, enten det dreier seg om 
dialog med pårørende, informasjon til media, ansatte eller innbyggerne, eller oppdateringer og 
rapportering til nødetatene, fylket eller andre.  
 
Samtidig vet vi at informasjonsflyten i samfunnet i dag går i et høyt tempo. Utbredelsen av 
mobiltelefoner, droner og andre tekniske løsninger utrustet med kamera, kombinert med enkel 
tilgang til publisering via sosiale medier, nettaviser, TV eller andre kanaler, har stor innvirkning. Bilder 
eller film som en tilfeldig forbipasserende tar av en hendelse, kan være tilgjengelig på motsatt side av 
kloden bare sekunder senere.  

Den første informasjonen som formidles danner utgangspunktet for omgivelsenes oppfatning av 
hendelsen. Ikke bare omfanget av den, men også spekulasjoner omkring foranledningen og 
hendelsesforløpet.  

For Dyrøy kommune innebærer dette en utfordring med hensyn til å påvirke omgivelsenes forståelse 
og oppfatning av situasjonen, og vi skal derfor drive et proaktivt informasjons- og 
kommunikasjonsarbeid ved kriser og alvorlige uønskede hendelser.  

Med dette menes i hovedsak at vi skal følge tre grunnleggende prinsipper:  
- Sørge for at tilgjengelig, relevant og hensiktsmessig informasjon formidles så tidlig som mulig 
- Utvise nødvendig og hensiktsmessig åpenhet i kommunikasjonen 
- Benytte kommunikasjonskanaler som gjør at informasjonen oppleves tilgjengelig for de aktuelle 
mottakerne 
 

3.2 Målsetninger 
Plan for krisekommunikasjon er utviklet med tanke på å formidle tilstrekkelig, veloverveid og 
koordinert informasjon til alle berørte parter før, under og etter en krise. Planen skal i tillegg bidra til 
å skape arbeidsro for kriseledelsen i kommunen, slik at normal drift kan gjenopptas raskest mulig 
etter krisen.   

Følgende målsettinger gjelder for Dyrøy kommunes kommunikasjon i en krisesituasjon:  
- Sikre at målgrupper og publikum får korrekt og relevant informasjon, også for å unngå rykter, 
spekulasjoner, og feilinformasjon. Herunder bidra til å skape trygghet og sikkerhet for berørte, 
pårørende og publikum.  
- Bidra til å redusere og avgrense skader på mennesker, miljø, materiell og kommunens omdømme.  
- Etablere et godt samarbeid med nødetatene og andre involverte instanser for å sikre god 
informasjonsflyt og hensiktsmessig kommunikasjon.  
- Være aktiv overfor mediene slik at virksomheten oppfattes som en relevant informasjonskilde og 
legge forholdene til rette for et godt samarbeid under krisen.  
- Følge opp budskapet som kommer frem gjennom media, korrigere direkte feil og være tydelige på 
hva som er kommunens budskap.  
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3.3 Ansvarsfordeling  
 
Rådmann 
I sin rolle som leder for kriseledelsen (stab) er rådmannen også ansvarlig for kommunens 
informasjonstjeneste. I rådmannens fravær utøves ansvaret av rådmannens stedfortreder.  
Rådmannen skal godkjenne innholdet i informasjon som frigis fra kommunen. Dette for å sikre at 
budskapet som kommuniseres samsvarer med kriseledelsens situasjonsforståelse og videre planer.  

Ordfører 
- Kommunens talsperson i media 
- Koordinere budskapet som kommuniseres i media med rådmannen 
- Samhandle med leder for informasjonsteamet 

Leder informasjonsteam 
- Ansvarlig for at informasjon som gis ut i ulike kanaler og til ulike mottakere er godkjent av 
rådmannen 
- Bistå rådmann og ordfører med utforming av informasjon og budskap som skal kommuniseres til 
innbyggere, media og andre 
- Koordinere informasjon mellom kommunen, nødetater, redningsinstanser og myndigheter og bistå 
rådmann/ordfører. Fordeles med leder servicetorg.  
- Sørge for at informasjonen som er godkjent publiseres på hensiktsmessige kommunikasjonskanaler 
- Medieovervåkning 
- Sørge for oppdatering av kriseledelsen med hensyn til mediedekning og øvrig informasjonsflyt 
vedrørende situasjonen.  

 

3.4 Retningslinjer for informasjonshåndtering og kommunikasjon 
All kriserelatert informasjon som frigis fra kommunen skal godkjennes av rådmannen. Dette for å 
sikre at den, i alle kanaler, er korrekt og fremstår som helhetlig og koordinert.  

Som hovedregel vil ordfører være kommunens talsperson i media ved større hendelser og kriser. 
Forespørsler fra media og andre, skal derfor henvises direkte til ordfører.  

I de tilfeller der nødetater eller redningsinstanser, for eksempel Politiet/lokal redningssentral (LRS), 
Kystverket eller Brannvesenet er involvert og er skadestedsleder, skal kommunen ikke gi operativ 
informasjon uten at dette er godkjent/koordinert med ledende instans. Politiet har ansvar for liv og 
helse, etterforskning og uttaler seg derfor om:  
- Årsak til ulykken og hendelsesforløp 
- Antall og navn skadde/døde 
- Detaljer i videre redningsarbeid 
- Etterforskning 
- Eventuelle straffbare forhold 

Kommunal informasjon skal i slike tilfeller avgrenses til å gjelde kommunale forhold og innsats, 
generell samfunnsinformasjon og eventuelt videreformidling av koordinert informasjon fra ledende 
instans eller sentrale myndigheter.  

Ved hendelser som medfører stor interesse og pågang fra media og/eller et ekstraordinært 
informasjonsbehov, avgjør rådmannen om det skal settes inn ekstra ressurser for å bistå i 
informasjonshåndteringen.  
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Forvaltningsloven, arkivloven, offentlighetsloven og lov om personvern m.v gjelder for all kommunal 
krisekommunikasjon uavhengig av kanaler.  

Ved internasjonale, nasjonale eller regionale hendelser der kommunen i noen grad kan bli berørt, 
vurderes det i hvert enkelt tilfelle om kommunen skal publisere egen informasjon eller kun henvise til 
andre relevante informasjonssteder.  
 
Ved uønskede hendelser som har et omfang eller en alvorlighetsgrad hvor det ikke er naturlig at 
kommunal kriseledelse settes, har leder på det nivået som eier krisen 
(Sektor/enhet/avdeling/virksomhet) også ansvaret for informasjonsarbeidet.  
 

3.5 Informasjonsteam 
Dyrøy kommune har etablert et informasjonsteam, som kan tre sammen ved behov. Dersom en 
uønsket hendelse eller krise oppstår, varsler leder av informasjonsteamet som del av 
varslingsrutinen.  
I samråd med kriseledelsen vurderes om plan for krisekommunikasjon skal iverksettes.  

Informasjonsteamet består av en leder og to medlemmer.  

Informasjonsteamet kan styrkes ved å bruke annet tilgjengelig personell i kommunens 
administrasjon.  

3.5.1 Oppgaver for informasjonsteamet 
Informasjonsteamet er del av og samarbeider tett med resterende medlemmer av kriseledelsen, 
kommunens administrasjon og eksterne aktører og har ansvaret for praktisk utøvelse av 
informasjonshåndtering og kommunikasjon, herunder:  

Analyse av kommunikasjonsbehovet 
- Avklare eierskapet til hendelsen – hva er kommunens informasjons- og kommunikasjonsansvar 
- Vurdere behovet for informasjon i forhold til situasjonen, herunder omfanget av hendelsen/krisen 
- Vurdere hendelsen i forhold til scenariobeskrivelser i ROS-analyse og tiltakskort i beredskapsplan 
- Avklare hvem som uttaler seg om hva i egen organisasjon 
- Føre oversikt over gradering av informasjon – offentlig/unntatt offentlighet/internt 
- Identifisere og analysere ulike målgrupper og deres informasjonsbehov, herunder vurdere behov 
for, og om nødvendig utarbeide, fremmedspråklig og annen spesiell informasjon. Utarbeide og 
ajourføre tiltak for kommunikasjon 
- Skaffe til veie og utarbeide bakgrunnsmateriale, kart, multimediamateriale, m.m. til internt og 
eksternt bruk 
- Utarbeide midlertidige svar/meldinger til media og publikum som kan brukes av for eksempel 
sentralbord og annet 1.linjepersonell.  

Koordinering 
- Bidra til kriseledelsens situasjonsforståelse 
- Bistå kriseledelsen/ordfører med forberedelser til møter med media 
- Koordinere kommunens informasjonshåndtering med andre aktører, herunder avklare hvilke 
myndigheter som skal koordinere informasjon og hvem som skal uttale seg 
- Ved alvorlige hendelser i skole/barnehage: Koordinere informasjon til elever og foresatte, samt 
informasjon som formidles via MyKid (Dyrøy barnehage) og Visma Flyt Skole (Elvetun skole). 
- Ved alvorlige hendelser innen helse og omsorg: Koordinere informasjon til ulike brukere. Ansatte 
har en egen Facebookgruppe for intern info 
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- Samarbeide med kommunens psykososiale kriseteam om informasjon til berørte personer og/eller 
pårørende 
- Koordinere pressekonferanser o.l. 

Publisering av informasjon  
- Formidle og publisere kriseinformasjon gjennom hensiktsmessige kanaler, herunder kommunens 
hjemmeside, Facebook og ev.annet 
- Overvåke, være aktivt tilstede på og gi respons på relevante sosiale medier 
- Ved langvarige hendelser, vurdere om det er aktuelt å lage egen nettside med aktuelle «spørsmål 
og svar»  

Overvåking av media, sosiale medier og internett 
- Iverksette medieovervåking og aktivere automatisk søketjenester ved bruk av Google Alert og 
twilert.com 
- Etablere mediearkiv 
- Holde mediekontakt oppdatert i logg 
- Formidle informasjon som er fanget opp via ulike kanaler, herunder sosiale medier, til 
beredskapsledelsen 
- Sikre at det ikke formidles eller blir liggende personsensitiv informasjon på kanaler som styres av 
kommunen 

Mediestøtte 
- Forberede pressemeldinger og pressekonferanser som godkjennes av rådmann 
- Gi praktisk bistand til media, ved behov etablere medisenter 
- Skaffe oversikt over relevante fagpersoner, fortrinnsvis innad i kommunen, som kan bistå media 
med bakgrunns- og faginformasjon. Frigiving av informasjon koordineres med rådmann 
- Bistå media med aktuelt bakgrunnsmateriale, kart, multimediamateriale (bilder, video mv. til fri 
benyttelse ved kildehenvisning) 

Publikumskontakt 
- Iverksette bruk av servicetorg som publikumsmottak/skranke 
- Bemanne sentralbordet med tilstrekkelig kapasitet 
- Utarbeide og gi opplæring i forhåndsdefinerte media- og publikumssvar med 
servicetorg/sentralbord 
- Vurdere behov for egne kontaktpunkt (f.eks egne telefonnr) for publikum og spesielle grupper som 
pårørende, berørte og media m.fl. Dersom dette opprettes må disse kunngjøres via 
hjemmeside/sosiale medier 
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3.6 Kommunikasjonskanaler og utstyr 
 

Kommunikasjonskanaler Dyrøy kommune   
Bruk   Telefonnr/nettadresse   
Kommunens offisielle hjemmeside http://www.dyroy.kommune.no 

Hovedkanal for kommunal informasjon.      
Informasjon skal være lett tilgjengelig       
og ved behov henvise til andre kanaler/kilder.      
Nettsiden er tilpasset bruk på mobil/iPad.       
Kommunens Facebookside https://www.facebook.com/dyroykommune 

Kommunens side på nettstedet Facebook.      
Normalt åpent for tilbakemld       
(ressursspm hvorvidt det gjelder ved kriser)       
Kommunens fellesmottak pr e-post postmottak@dyroy.kommune.no 

Kontaktpunkt for all info via e-post. Håndteres       
av servicetorg. Arkivføres.      
         
Det er opprettet e-post gruppe "beredskap" slik      
hele kriseledelsen får nødvendig info fra for      
eksempel FM        
KS SvarInn og SvarUt   Organisasjonsnummer:    
Brev som sendes via arkivsystemet Elements. 864994032    
Adr. fra folkereg, org- og fødselsnr.       
Som brev eller e-post   SvarInn:      
Innbyggervarsling - Varsling 24 Legges fram for behandling i KS okt.2020 
Kommunens sentralbord (telefon) Telefonnummer 77 18 92 00 (9-1430) 
Skal alltid være bemannet i krisesituasjoner, Mobilnummer 92 21 28 68 (8-1545) 
der informasjonsbehovet øker. Bemanning      
dimensjoneres ifht situasjonen.      
Betjent 9-14:30, utvides ved behov       
Kriseledelsen    Rådmann for stab/søtte 40 40 01 25 
    Ordfører pressekontakt 91 33 55 74 
Skoleportal Visma Flyt skole       
Felles system for håndtering av skolerelaterte      
saker. Kan brukes til kommunikasjon/varsling      
mellom skole og hjem.         
Plakatoppslag         
Formidling av informasjon med plakater i       
aktuelle områder f.eks på lokale samlingspunkt      
oppslagstavler, lyktestolper mv       
Brosjyrer, løpesedler mv.       
Fordeling av løpesedler mv. i postkasser i       
regi av kommunen. Informasjon kan også       
fordeles via elever skole/bhg. Kan fordeles       
gjennom Posten (kan ta lengre tid og må avkl.      
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ved hver tilfelle).          
Dør-til-dør varsling   Frivilligsentralen benyttes for organisering 
Informasjon/varsling ved personlig oppmøte       
hos den enkelte husstanden. Oversikt over Alt. HV 16 ved ekstra personell 
boenheter som er besøkt loggføres og info      
skal legges igjen på alle besøkte husstander og      
nærliggende postkasser. Sikre at alle       
husstander blir varslet med korrekt info       
Varsling høytalerbil         
Brannbil med ropert. Kan benyttes til varsling       
Dropbox   www.dropbox.com   
Nettbasert fildeling, mulig å dele kataloger       
med brukere uansett system.      
Merk: Ikke lagring av sensitiv informasjon      
pga sikkerhet         
DSB-CIM   Pr nå har kriseledelsen hver sin personlige 
Dele info med FM ved behov bruker    
Kan forhåndsdefinere kontaktlister for ulike      
formål. Varsling via e-post pr nå       
Det må gjøres vurderinger for at ikke sensitiv informasjon formidles/arkiveres på 
åpne kanaler.          

 

Kommunikasjonsutstyr 
    
Nødnett   
Må kommunisere via Brann pr juni 2020 
Utstyr stasjonert på brannstasjon, ca 10-15 stk 
    
Bærbar PC   
Kriseledelsen har bærbare PC'er.  
Kan jobbe stedsuavhengig.  
    
Trådløst bredbånd   
Som alternativ kan mobiltelefon benyttes -  
bruk deling   
    
Digitale møterom   
2 rom med utstyr på kommunehuset 
2 rom med utstyr i Nordavindshagen 
1 rom med ustyr på Elvetun skole 

 

3.7 Varsling via radio/TV 
Ved større hendelser kan riksdekkende og lokale radio- og TV-kanaler pålegges å samarbeide med 
myndighetene. De nødvendige avtaler for slikt samarbeid foreligger. For Dyrøy kommune gjelder 
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dette primært NRK Troms eller Radio Bardufoss. Anmodning om bistand til å formidle 
kriseinformasjon via Fylkesmannen eller Politiet.  

3.8 Presse- mediesenter 
Ved større hendelser kan det være aktuelt å etablere et presse- og mediesenter. Alle steder er det 
arbeidsmuligheter, god tilgang på strøm, nettilgang med kablet og/eller trådløs oppkoblingsmulighet, 
mobildekning, samt servicemuligheter for mat, kaffe mv. er egnet.  

Aktuelle lokaler 
Nordavindshagen – Kontaktprs informasjonsleder 
Elvetun skole – Kontaktprs informasjonsleder    
 

3.9 Pressekonferanser 
Ved større hendelser kan det være aktuelt å holde pressekonferanser. Dette kan skje på et eventuelt 
presse- og mediesenter eller andre steder.  
Pressekonferanser skal som en hovedregel ledes av ordfører/varaordfører, rådmann eller leder for 
informasjonsteam.  
Organisering og gjennomføring skjer i henhold til egen rutine for dette beskrevet i del 2.  
 

3.10 Ansvar for ajourhold og oppdatering 
Leder servicetorg er ansvarlig for at kommunens krisehåndteringsplaner til enhver tid er oppdatert.  
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4. Vedlegg  
 
4.1 Hendelse 1 – Ekstremvær 

NR.1 UØNSKET HENDELSE / Ekstremvær 

 Stormflo og kraftig vind oppstår i Dyrøy kommune. 

ÅRSAKER 

 Kraftig polart lavtrykk kombinert med fullmåne. 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 

 Bruk av kartgrunnlag fra NVE for å kartlegge fareområder mht høyt tidevann. 

SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

     X     Middels sannsynlighet (1 gang 
ila 50-100 år = 1-2%) 

Ingen menneskelig faktor  

SÅRBARHETSVURDERING 

 Strømforsyningen faller ut som følge av vinden. Samtidig fører stormflo i kombinasjon med ekstremt kraftig nordvestlig vind til 
at veifyllinga til Dyrøybrua delvis vaskes bort. Veien stenges som følge av det. 

KONSEKVENSVURDERING 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  
Liv og helse Dødsfall      X    Dødsfall skyldes ulykker i forbindelse 

med berging av materielle verdier. 

 
Skader og sykdom      X    Ulykker i forbindelse med berging av 

verdier. Skade på mannskap i 
forbindelse med trefelling. 

Stabilitet Manglende dekning 

av grunnleggende 

behov 

       X  Langvarig strømutfall (1-2 dager) i 
hele kommunen. 

Forstyrrelser   i  dagliglivet        X  Butikker stenger. Begrenset 
mulighet til å bevege seg ute. Dyrøya 

  Natur og miljø Langtidsskader – naturmiljø   
 

     
Langtidsskader – kulturmiljø      X    Endel verneverdige bygg får 

omfattende skader som følge av 
  Materielle verdier Økonomiske tap      X    Mange boliger får store skader. Veg 

til dyrøy og flere moloer ødelegges. 
Båter skades. 

Samlet begrunnelse av  konsekvens for Dyrøy kommune: 
Ekstremvær vil kunne føre til store konsekvenser, både mht liv og helse, stabilitet og skader/økonomiske tap. Hendelsen 
kan være direkte årsak til skader og dødsfall, og vil etter all sannsynlighet føre til store materielle skader. 

 Behov for 
befolkningsvarsling 

 Ja, det vil være behov for varsling. 

Behov  for evakuering  Eventuelle evakuering av folk må avventes til været tillater det.  

Usikkerhet  Middels Begrunnelse: Begrenset tid ift. Forhåndsvarsling 

Styrbarhet  Lav Begrunnelse: Ingen mulig påvirkningskraft. 

Forslag til tiltak:  Oppdaterte kriseplaner.  Jevnlig øving med bl.a. Sivilforsvaret.  Istandsette gamle fergekaier slik at 
de kan brukes ved eventuell evakuering og tilgang til Dyrøya ved stenging av brua. 
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Overførbarhet:  Andre ekstremværtyper.  Snø-, flom- og jordskred som kutter infrastruktur og truer befolkede områder. 

 

RISIKO = 8 
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4.2 Hendelse 2 – Skog og lyngbrann 
NR.2 UØNSKET HENDELSE / Menneskeskapt hendelse, skog- og lyngbrann 

 Bråtebrenning på innmarksbeite rundt 30 mai. 

ÅRSAKER 

-Rensking og klargjøring av overgrodd jorde før pløying og nydyrking skal iverksettes. 

-Landbruksdrift 

-Bruk av åpen ild i skog og mark (grill, bål, sigaretter etc.)  

      

 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 

 Forbud mot bråtebrenning. 

SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

      X  Høy sannsynlighet (1 gang ila 
10-50 år = 2-10%) 

Høy grad av menneskelig faktor. Tidspunkt for brenning er ugunstig pga. tørke og vind.  Tørt og varmt vær øker faren 
for skogbrann. Den mest brannfarlige tiden på året er våren og forsommeren. De fleste og større skogbrannene skjer normalt 
fra slutten av april og til midten av juni. 

SÅRBARHETSVURDERING 

Skogbranner kan føre til brann- og røykskader som kan gi kroniske skader, i verste fall ta liv. Bygninger og infrastruktur kan gå 
tapt i skogbranner. Dette kan gi økonomiske tap, men det avhenger av omfang og varighet. Skogbranner kan også gi utfordringer 
for offentlige tjenestetilbud, næringsliv, husholdninger og infrastruktur. Ved slokking prioriteres innsats der liv og helse er truet, 
deretter mot boliger, næringsbygg, gårdsbygninger. 

KONSEKVENSVURDERING 

Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  
Liv og helse Dødsfall   

 
    Ingen 

Skader og sykdom       x   Fare for røykskader hos  
slukkemannskaper 

Stabilitet Manglende dekning 

av grunnleggende 

behov 

  
X 

      <1 dag  

Forstyrrelser   i  dagliglivet    x      2-7 dager <50 pers 

Natur og miljø Langtidsskader – naturmiljø   
 

    Ingen 

Langtidsskader – kulturmiljø        Ikke relevant 

Materielle verdier Økonomiske tap   x     <100 mill 

Samlet begrunnelse av konsekvens for Dyrøy kommune: 
Bråtebrann som fører til skog- og lyngbrann vil kunne gi forholdsvis store materielle skader på skog. Endel hytter vil være 
utsatt. 
Hendelsen vil ikke være direkte årsak til dødsfall eller ulykker. 

Behov for 
befolkningsvarsling 

 Ja, det vil være behov for varsling. 

Behov  for evakuering  Ja, i nærområdet pga. røykutvikling. 

usikkerhet  Lav Begrunnelse: Sannsynligheten for sammenfallende forhold som utgjør stor fare for 
spredning er liten. 

Styrbarhet  Middels Begrunnelse: Vanskelig å få full oppslutning om forbud mot bråtebrenning. 
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Forslag til tiltak: Informasjon til innbyggerne mht. faremomenter knyttet til bråtebrenning, synliggjøre perioder hvor 
det er økt fare. Handlingsplan for en slik hendelse burde være utarbeidet i beredskapsplanen og det bør 
gjennomføres øvelser ihht skogbrann.  

 
Overførbarhet: Brann som følge av lynnedslag / gnist fra høyspentlinjer. 

 
 RISIKO= 6 
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4.3 Hendelse 3 - Skred 
 

NR.3 UØNSKET HENDELSE / Skred 

 Snøskred utløst i Børingen. Gruppe med flere scooterkjørere blir tatt.  

ÅRSAKER 

 Snøscooterkjøring i bratt terreng kombinert med store skavldannelser. 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 

 Bruk av kartgrunnlag fra NVE for å kartlegge fareområder mht utløsnings- og utløpsområder for skred. 

SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

        X  Høy sannsynlighet (1 gang ila 
10-50 år = 2-10%) 

Grad av menneskelig faktor ved scooterkjøring eller skikjøring/skigåing. Det går flere skred hver vinter, varriert 
omfang. Stor skredulykke på svalbard 2015.  

SÅRBARHETSVURDERING 

 Terrenget er bratt og gjenstand for typiske opphopinger av snømasser og store skavldannelser.  Deler av området er brukt til 
scooterkjøring hvor formålet er å kjøre høyest mulig i bratt terreng. Kan bli svikt i strømforsyning. Vei kan bli sperret ved stort 
nok skred. Psykososialt kriseteam etableres.  

KONSEKVENSVURDERING 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  
Liv og helse Dødsfall      X    Personer blir tatt av snøskred, og det 

er begrenset tid for å redde folk ut. 
  

 

Skader og sykdom      x    Samme som over.  Skadepotensialet 
er stort, det er ofte flere involvert i 
slik kjøring. 

Stabilitet Manglende dekning 

av grunnleggende 

behov 

  
X 

      Lite eller ingen infrastruktur rammes 
av snøskred i området. 

Forstyrrelser   i  dagliglivet      X      Mange personer involveres, særlig i 
det direkte bergingsarbeidet. 

Natur og miljø Langtidsskader – naturmiljø   
 

    Begrenset område for skredutløp. 
Noe vegetasjon rammes i 

 Langtidsskader – kulturmiljø   
 

      Ingen kulturhistoriske miljøer eller 
minner i området.  

Materielle verdier Økonomiske tap   
X 

      Snøscootere og noe skog. 

Samlet begrunnelse av konsekvens for Dyrøy kommune: 
Omfanget av hendelsen vil kunne ha store konsekvenser for liv og helse til de som er direkte involvert i hendelsen samt 
redningsmannskaper.  Det vil være begrenset ift stabilitet, natur og miljø og økonomiske tap.  

Behov for 
befolkningsvarsling 

 Ja, det vil være behov for varsling. 

Behov  for evakuering  Eventuell evakuering vurderes opp mot sannsynlighet for utløp av skred i befolkede områder.  

Usikkerhet  Middels Begrunnelse: Begrenset tid ift. forhåndsvarsling. 

Styrbarhet  Lav Begrunnelse: Ingen mulig påvirkningskraft ift. snømengder.  
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Forslag til tiltak: Oppdaterte kriseplaner.  Jevnlig øving med bl.a. Sivilforsvaret og andre aktuelle instanser knyttet til 
redningsarbeid.  Holdningsskapende tiltak som gjør at færre tar risikoen med scooterkjøring i farlig terreng. Dette i 
samarbeid med Dyrøy og Sørreisa Snøscooterforening og politiet. Utarbeide oversikt over bebyggelse i skredutsatte 
områder.  
 Overførbarhet:  Andre turområder i kommunen. 

 

  RISIKO = 6  
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4.4 Hendelse 4 – Bortfall av elektronisk kommunikasjon 
NR.4 UØNSKET HENDELSE / Menneskeskapt hendelse, bortfall av elektronisk kommunikasjon 

 Avgraving av fiberkabel fram til kommunalt punkt. I forbindelse med gravearbeid ved Elvetun skole ble fiberkabelen inn til 
bygget gravd av.  

ÅRSAKER 

 Dårlig kartgrunnlag / feil i kartet. 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 

 Mulighet for omkobling, backup til forskjellige lokasjoner utenfor kommunehuset (samarbeid med Sørreisa kommune).  

SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

       x Høy sannsynlighet (1 gang ila 10-
50 år = 2-10%) 

Høy grad av menneskelig faktor. Flere forhold kan være årsak til overgraving, f.eks. at trasèen er feiltegnet i kart eller 
at ledningen er lagt annerledes enn planlagt og at kartet ikke er oppdatert med faktisk plassering. Tilfeller i Dyrøy.  

SÅRBARHETSVURDERING 

Sentrale funksjoner i kommunen vil bli uten datatilknytning i perioden det vil ta å rette. Ikke tilgang på pasientjournaler og 
kommunens måte å informere på er redusert.  

KONSEKVENSVURDERING 

Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  
Liv og helse Dødsfall   

 
    Ingen 

Skader og sykdom   
 

    Ingen 

Stabilitet Manglende 

dekning av 

grunnleggende 

 

    X     200-1000 pers (1-2 dager) 

Forstyrrelser   i  dagliglivet     X     200-1000 pers (1-2 dager) 

Natur og miljø Langtidsskader – naturmiljø        Ikke rel. 

Langtidsskader – kulturmiljø        Ikke rel. 

Materielle verdier Økonomiske tap   
 

    <100 mill 

Samlet begrunnelse av konsekvens for Dyrøy kommune: 
Avgraving av fiberkabel vil i ytterste konsekvens gjøre i overkant av 1000 mennesker uten kommunikasjon i inntil èn dag. 
Alternativ kommunikasjon er mulig gjennom andre tjenesteleverandører.   
Butikker og servicebedrifter får ikke gjennomført transaksjoner og handel vil derfor i all hovedsak stoppe opp ved et brudd 
på fiberkabel.  
Hendelsen vil ikke være direkte årsak til dødsfall eller ulykker. 

Behov for 
befolkningsvarsling 

Nei, men burde informeres om via hjemmeside/facebook.  

Behov  for evakuering Nei. 

usikkerhet Middels Begrunnelse: Usikkerhet mht. omfang av bortfall kommunale tjenester. 

Styrbarhet Høy Begrunnelse: Bedre kartlegging av infrastruktur gir lavere risiko for denne typen hendelser 
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Forslag til tiltak: Kvalitetssikre at kabelen registreres der den faktisk er lagt. 
Forbedre 4G, spesielt mot område Skøvatnet/Sørfjord. 
Undersøke aggregatkapasiteten i kommunen  -  må kunne få opp pasientjournaler etc.  

I sektor-ROS burde enhetene uttrykke hvor sårbar de vil være ved bortfall  

Overførbarhet: Brann i teknisk rom. Mekanisk påvirkning. Nodebuer m/elektronikk. 

 
RISIKO=9 

Kartet er fra presentesjonen til BBFT i Dyrøy. Følger E6, forsyner Spildra via Radio fra Nesaksla. Eltele i Alta har 
radioløsningen. Viktige punkt: Avgreining i høgspentlinje og Elvetun skole. 

 

 

Figur 1- Avgreining i høgspentlinje 
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4.5 Hendelse 5 – Trafikkulykke/Skolebuss 
NR.5 UØNSKET HENDELSE: Trafikkulykke - Skolebuss 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 

Fullastet skolebuss på vei til eller fra Elvetun skole en vinterdag på glatt føre. Sjåføren mister kontrollen og bussen med de 40 
skoleungene kjører igjennom autovernet og havner på siden i en veiskråning. Bussen har rullet rundt, før den stopper mot noen 
store trær. En person i en møtende bil ser hele hendelsen og varsler nødetatene. Situasjonen er uoversiktlig med mange skadde. 

ÅRSAKER 

Glatt vei, sørpete kjøreforhold, fersk sjåfør/illebefinnende, høy hastighet. 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 
Nedsatt fartsgrense i aktuelt område. 

Strøing/salting av aktuell veistrekning. 

   

 

 

SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

       x  Høy sannsynlighet (1 gang ila 
10-50 år = 2-10%) 

Begrunnelse for sannsynlighet - Har skjedd tidligere 

De siste 5 år har det vært 2 bussulykker i Dyrøy, der skolebussen har kjørt av veien, men da uten vesentlige 
personskader. Det er derfor høy sannsynlighet for at lignende ulykker kan skje igjen, - og med større skadeomfang.  

SÅRBARHETSVURDERING 
 Skolebussulykke vil berøre mange og utfordre Dyrøysamfunnet. 

 Ved en slik hendelse vil kommunens kriseledelse bli satt. 
 Mange pårørende med stort informasjonsbehov. 
 Psykososialt kriseteam vil bli involvert i arbeidet. 
 Utfordrer ambulansekapasiteten og akuttmottak sykehus. 
 Vil utfordrer nødetatene på kapasitet, organisering og arbeid på skadestedet. 
 Mange av foreldre som blir berørt har sin arbeidsplass i kommunen. Dette kan medføre utfordringer med tanke på det 

ordinære tjenestetilbudet. 

KONSEKVENSVURDERING 

Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  
Liv og helse Dødsfall       x  6-10 pers 

Skader og sykdom       x  20-100 pers 

Stabilitet Manglende dekning 
av grunnleggende 
behov 

         Ingen 

Forstyrrelser   i  dagliglivet     x    1-2 dager 

Natur og miljø Langtidsskader – naturmiljø            Ingen 

Langtidsskader – kulturmiljø            Ingen 

Materielle verdier Økonomiske tap    
 

       0-10 mill kr.  

Samlet begrunnelse av konsekvens 
 Stor og langvarig påkjenning av lokalsamfunnet. 
 Utfordrer kommunens kriseledelse både i akuttfasen og oppfølgingsfasen 
 Utfordrer kapasiteten til psykososialt kriseteam 
 Ulykken medfører økt behov for spesialisthelsetjeneste. 
 Ansatte i kommunen blir direkte berørt av ulykken. 
 Nedsatt fremkommelighet. 

Behov for 
befolkningsvarsling 

Pårørende 
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Behov  for evakuering Nei 

usikkerhet Nei Begrunnelse 

Statens vegvesens statistikk på tilsvarende ulykker i Norge. 

Styrbarhet Liten Begrunnelse 
 Kommunen har ikke vedlikeholdsansvar på fylkeskommunal vei, og vil bare ha 

en rolle som pådriver ved behov for tiltak 
 Skoleskyssen organiseres av fylkeskommunen og gjennomføres av eksternt 

transportselskap.  
 Kommunen har liten innflytelse på transportørens rutiner og internkontroll. 

Forslag til tiltak 
Tiltak for å styrke beredskap og håndteringsevne: 

 Gjennomføre regelmessig samvirkeøvelser (sammen med alle nødetatene) med denne type ulykker som tema. 
 Regelmessig gjennomgang av skolenes beredskapsplan for krisehåndtering. 
 Oppdatere kommunens overordna beredskapsplan med følgene: 

• Utarbeide/oppdatere plan for krisekommunikasjon, media og egne ansatte. 
• Plan for opprettelse og drift av mottakssenter for pårørende. 

Overførbarhet 

Andre godsbil/bussulykker på alle veier i hele kommunen. 

 

RISIKO=11 
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4.6 Hendelse 6 – Skipsulykke 
NR. 6 UØNSKET HENDELSE: Skipsulykke 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 

Hurtigrute/Chruiseskip/hurtigbåt –havari/forlis – Oljeutslipp 

Passasjerskip grunnstøter utfor Dyrøya på tur gjennom Solbergfjorden. Det er dårlig vær med kald vind fra nord og bølgehøyder 
på rundt 2-3 meter. Grunnstøtingen har ført til store skader på skipet og det tar inn store mengder vann. Det lekker olje fra 
skipet. 

 ÅRSAKER 

Grunnstøting etter motorstopp 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 

 Kommunenes plan for evakuering og innkvartering. 
 Rederiets tiltaksplan for uønskede hendelser. 

110-sentralens varslingsrutiner: 

 Trippelvarsling (politi, ambulanse og brann) 
 Varsle kystverket 
 Lokale brannvesen/oljevern, IUA. 
 Varsle nabokommuner 

SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

      x        Middels sannsynlighet 

Begrunnelse for sannsynlighet 

I Solbergfjorden har det vært hendelser av denne typen. Farvannet er trangt, med flere undervannsskjær og til dels stor 
skipstrafikk. 

SÅRBARHETSVURDERING 

Redningsdelen 

 Mange passasjerer som skal evakueres. 
 Utfordringer med evakuering grunnet tilgjengelighet på båter egnet til oppdraget. 
 Koordinering og samkjøring på tvers av kommunegrenser. 
 Hendelsen vil utløse flere typer for innsats, som må gå parallelt. 
 Kapasitet på helseapparatet 

Følgehendelse 

 Området har sterk strøm, det er korte avstander til land, og oljepåslag på land vil skje innen relativt kort tid. 
 Langvarig opprydningsaksjon. 
 Variert strandsone med vekslene naturtyper (sandstrender, svaberg, fjell, steinfyllinger og rullesteinsfjære, holmer og 

skjær) vil skape utfordringer i opprydningsfasen. 
 Forurensningen vil ramme flere kommuner både på fastlandssiden og på Senja. 
 Aksjonen vil strekke seg over et tidsrom på flere måneder og ha flere innsatsfaser. Den vil kreve store 

mannskapstyrker. Det antas at behovet for mannskap i oppryddingsfasen vil være større enn hva Dyrøy kommune 
klarer å stille. 

 Selv om en slik hendelse vil blir en IUA-aksjon, vil kommunen bli utfordret på flere områder som logistikk, 
administrasjon, innkvartering m.m. 

KONSEKVENSVURDERING 

Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  
Liv og helse Dødsfall     x       1-2 pers 

Skader og sykdom     x       Noen 
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Stabilitet Manglende dekning 

av grunnleggende 

behov 

   
x 

       Ingen behovsmangel 

Forstyrrelser   i  dagliglivet     x       1 – 2 uker 

Natur og miljø Langtidsskader - naturmiljø       x  Oljeutslipp 

Langtidsskader - kulturmiljø       x  Oljeutslipp/skipsvrak 

Materielle verdier Økonomiske tap       x       

Samlet begrunnelse av  konsekvens: 
 

Grunnstøting (hovedhendelsen) 

 Skader i forbindelse med grunnstøtingen eventuelt ved evakuering 
 Daglige gjøremål må tilsidesettes for å bekle roller i kriseteam, evakuering og mottak 

Oljepåslag (følgehendelse) 

 Skipsulykke i vårt farvann vil gi følgende utfordringer: 
• Kapasitetsutfordring ved oppryddingsarbeidet. Opprydningsarbeidet vil pågå i lang tid. 
• Vil bli utfordrende å skaffe tilstrekkelig personell. 
• Kort avstand fra utslipp til påslag sett opp mot responstid 
• Liten erfaring med større olje-aksjoner 
• Lange og skiftende strandsoner vil medføre utfordringer i oppryddingsarbeid. 
• En stor del av strandsonen vil bli berørt – langtidsskader på naturmiljø. 

Behov for 
befolkningsvarsling 

 Nei 

Behov  for evakuering  JA.  Evakuering av passasjerer fra skipet. 

Ikke behov for evakuering i forbindelse med oljepåslag. 
usikkerhet Middels Begrunnelse 

Relativt lite erfaring med slike hendelser i regionen og til dels i Norge. 

Styrbarhet Lav Begrunnelse 

Kommunen vil i liten eller ingen grad kunne påvirke sannsynligheten for en slik type 
ulykke. 

Forslag til tiltak 
Tiltak for å styrke beredskap og håndteringsevne: 

 Kartlegge særlig sårbare områder i strandsonen i f.m. oljepåslag – utarbeides prioritert tiltaksliste. 
 Oppdatere kommunens overordna beredskapsplan med følgene: 
 Utarbeide plan for krisekommunikasjon, media og egne ansatte. 
 Plan for opprettelse og drift av mottakssenter for pårørende. 

Overførbarhet 

Hele kystsonen til Dyrøy kommune 

 
RISIKO=8  
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4.7 Hendelse 7 – Større trafikkulykke med farlig gods 
 

NR. 7 UØNSKET HENDELSE: Større trafikkulykke som sperre vei – farlig gods 
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 

Det skjer en trafikkulykke, hvor en trailer/tankbil med farlig gods er involvert. Det oppstår en lekkasje med påfølgende brann, 
noe som medfører eksplosjonsfare. Ugunstig vindretning gjør at giftig røyk driver mot bebyggelse.  

               ÅRSAKER 

Økende mengde tungtransport langs veiene. 

Økende mengde utenlandske kjøretøy med dårlig vinterdekk. 

  IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 

Snarest mulig varsle politi, ambulanse og brann 

SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

       x   Økende godst/tung-
transport langs veiene 
medfører økt risiko 

Begrunnelse for sannsynlighet 
Det er en økende mengde utenlandske trailere på norske veier. Disse ansees som en risiko i trafikkbildet. Mange av kjøretøyene 
har for dårlige dekk til å ferdes langs norske vinterveier og kan skape farlige situasjoner. På landsbasis skjer det flere ulykker med 
tyngre kjøretøy med personskade årlig i Norge. Ifølge Statens Vegvesens statistikk for Nord-Norge, er tyngre kjøretøy i 
gjennomsnitt involvert i 9 ulykker med personskade årlig. 

SÅRBARHETSVURDERING 

 Trafikkulykke og brann vil medføre stengte veier i en periode. 
 Bortsett fra Brøstadbotn – Kastnes og Brøstadbotn – Dyrøya er det omkjøringsmuligheter, men dette vil gi lengre 

reisetid. 
 Vil gi noen utfordring for deler av kommunens tjenester (F.eks. vil hjemmetjenesten får noe lengere 

kjørevei, evt. være forhindret fra å kjøre disse strekningene) 
 Mulig evakuering av befolkningen i det aktuelle området. 

 
KONSEKVENSVURDERING 

Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  
Liv og helse Dødsfall     x    1-2 pers 

Skader og sykdom     x    3-5 skadd 

Stabilitet Manglende dekning 

av grunnleggende 

behov 

  x     < 1 dag, mindre enn 50 pers 

Forstyrrelser   i  dagliglivet   x     < 1 dag, mindre enn 50 pers 

Natur og miljø Langtidsskader - naturmiljø       ingen 

Langtidsskader - kulturmiljø       ingen 

Materielle verdier Økonomiske tap   x     <100 mill 

Samlet begrunnelse av  konsekvens 
 Det er stor sannsynlighet for at 1 eller flere av de som er direkte involvert i trafikkulykken vil kunne omkomme. 
 Det er også forventet at et begrenset antall vil bli eksponert for kjemikalier og/eller giftig røyk. 
 Området rundt skadestedet vil være stengt for allmenn ferdsel for en kortere periode. 
 Det kan være behov for evakuering i et avgrenset område på grunn av eksplosjonsfare. 
 Tiltak i forhold til eksponering av giftig gass. 
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Behov for 
befolkningsvarsling 

JA.  Ved eventuell avsperring av det aktuelle området og ved varsling av igangsatte tiltak som 
berører befolkningen i området. 

Behov  for evakuering Det kan være behov for evakuering av et begrenset område. 

usikkerhet  Middels Begrunnelse 
Det skjer regelmessig trafikkulykker langs hovedveiene, noe en også må forvente i Dyrøy. 

Det er knyttet usikkerhet til når og hvor en slik ulykke vil inntreffe. 

Selv om noen transportselskaper regelmessig transporterer gods gjennom kommunen, er det 
            

 
 

Styrbarhet Delvis Begrunnelse 
Tillatt hastighet, veistandard og kjøreforhold vil påvirke sannsynligheten for at en trafikkulykke 
inntreffer. 

Tiltak for å øke kunnskap: 

 Kommunen, ved det kommunale brannvesen, kartlegger hvilke type farlig gods som ferdes i området, samt 
kartlegger industrien i området (egen kommune og nabokommune), som bruker kjemikalier. 

Tiltak for å styrke beredskap og håndteringsevne: 

 Oppdatere kommunens overordna beredskapsplan med følgene: 
 Utarbeide/oppdatere plan for befolkningsvarsling 
 Utarbeide/oppdatere plan for krisekommunikasjon, media og egne ansatte. 
 Plan for evakuering ved eksplosjonsfare/branntilløp 

Overførbarhet 
Overførbar til andre transportulykker. 

 
RISIKO=6 
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4.8 Hendelse 8 – Flyulykke 
NR.8 UØNSKET HENDELSE - Flyulykke 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 
Fly i retning Bardufoss passerer Dyrøy kommune og mister kontrollen, flyet styrter innenfor kommunens geografiske 
område. Det er mange omkomne og skadde og det er stor trykk fra media. Det oppstår brann i flyvraket og situasjonen er 
uoversiktlig.  Bardufoss lufthavn har flere avganger daglig.  

ÅRSAKER 

- Tekniske problemer 
- menneskelig svikt 
- Sabotasje 

 
IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 

- Avinors og forsvarets egen beredskapsplan 

 
SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

 x     Svært lav sannsynlighet (<0,1%) 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Sannsynligheten for at fly havarerer vurderes som svært lav og har en ulykkesrate på rundt 2 pr.1 mill avganger 
(statistikk fra Boeing statistival summary of commercial jet accidents 1959-2007). 

SÅRBARHETSVURDERING 

Det vil kunne ha store konsekvenser for mannskap og passasjerer. Dersom flyet styrter over bebyggelse som 
omsorgsboliger/næringsbygg etc  vil konsekvensene kunne bli svært store med så mange involverte. Det behøves forsterkninger 
av ressurser og kommunen vil være avhengige av hjelp fra andre kommuner og redningstjenester.  

KONSEKVENSVURDERING 

Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  
Liv og helse Dødsfall     x Mer enn 10 dødsfall 

Skader og sykdom     x Mer enn 100 skadde 

Stabilitet Manglende dekning 

av grunnleggende 

behov 

x     Ingen 

Forstyrrelser   i  dagliglivet   x   2-7 dager, 50-200 pers 

Natur og miljø Langtidsskader - naturmiljø X     Ingen 

Langtidsskader - kulturmiljø X     Ingen 

Materielle verdier Økonomiske tap    x  2-5 mrd 

Samlet begrunnelse av  konsekvens 
Dersom hendelsen inntreffer vil det mest sannsynlig involvere mange skadde og omkomne. Det vil sette kommunen under 
press å håndtere en så stor hendelse og det vil ikke være nok ressurser i kommunen til å håndtere det. Innbyggere kan 
være berørte av å ha mistet sambygdinger og pårørende må ivaretas. Det må iverksettes psykososialt kriseteam. Dette vil 
oppleves som en påkjenning for Dyrøysamfunnet.  

125



43 
 

Behov for 
befolkningsvarsling 

Nei 

Behov  for evakuering Om ulykken inntreffer et bebygget område kan det være behov for evakuering.  

usikkerhet  Høy Begrunnelse Stor usikkerhet rundt når en slik hendelse kan inntreffe 

Styrbarhet  Lav Begrunnelse Kan i liten grad påvirke og styre risikoen for en slik hendelse 

Forslag til tiltak 

- Kompetanseheving på krisekommunikasjon for psykosos.team/kriseledelsen 

- Plan for mottakssenter for pårørende og håndtering av dette 

Overførbarhet 

Ingen.  

 

RISIKO=4  
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4.9 Hendelse 9 – Institusjonsbrann 
NR.9 UØNSKET HENDELSE – Stor brann på institusjon 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 
Det er skolekjøkken på Elvetun skole og læreren trer ut av skolekjøkkenet. I tidsrommet oppstår det brann i kontakten til 
stekovnen og elevene evakuerer fra skolekjøkkenet. Brannen slokkes ikke og det spres dermed fort før 110 varsles. 
Brannvarslerne piper og bygningen evakueres etter skolens evakueringsplan. Det er mye røyk. Det er vind i lufta noe som 
øker sannsynligheten for spredning. 

ÅRSAKER 
- Feil ved elektrisk anlegg 
- Uaktsom bruk av åpen ild 
- Varmeutvikling i lysarmatur 
- Bruk av levende lys 
- Ladding av elektriske artikler 
- Brann i kaffetrakter/vannkoker 
- Menneskeskapt – påsatt 

 
IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 

- Brannøvelser ved skolen  
- Evakueringsplan 
- Brannvarslere 
- Nødutgang 

 SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

    x  Høy (2-10%) 1 gang ila 10-50 
år 

Begrunnelse for sannsynlighet 

I 2016 startet hele 57 prosent av alle boligbranner på kjøkkenet, Hele 43% av brann- og redningsvesenets utrykninger i 2016 
skyldtes komfyrbranner. Større sannsynlighet i hjem enn bygning. I 49 prosent av tilfellene ble bygningsbrannene først 
oppdaget av automatiske brannalarmer eller røykvarslere i 2016 (statistikk fra DSB). 

SÅRBARHETSVURDERING 
Brann ved Elvetun skole vil medføre stenging i etterkant av brannen, dette påvirker hele Dyrøysamfunnet om foreldre må være 
hjemme i flere dager med barna.  
Alternativet er å bruke et midlertidig lokale, for skolen vil det være utfordringer med skyss og logistikk. Det er ikke andre bygg i 
Dyrøy som kan benyttes.   
Dyrøy og Sørreisa har idag et fungerende brannvesen ilag. Det er sårbart ifht brann om brannvesenet må komme fra Sørreisa, 
Bjørgatunnelen er stengt og gir kjøring på ca 30 min.  

KONSEKVENSVURDERING 

Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  
Liv og helse Dødsfall  X    1-2 pers 

Skader og sykdom  X    3-5 pers 

Stabilitet Manglende dekning 
av grunnleggende 
behov 

x     < 1 dag 

Forstyrrelser   i  dagliglivet    x  >7 dager 50-200 pers 

Natur og miljø Langtidsskader - naturmiljø       
Langtidsskader - kulturmiljø       

Materielle verdier Økonomiske tap x     >100 mill.kr 
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Samlet begrunnelse av  konsekvens 
2 nye elever visste ikke evakueringsrutinene, slått ut av røyk og ikke berget ut. Noen skadet. Det vil pårvirke 
Dyrøysamfunnet, vanskelig for elevene å glemme hendelsen. Psykosos.kriseteam må iverksettes.  
 
Behov for 
befolkningsvarsling 

Nei, men foreldre burde varsles 

Behov  for evakuering Ja 

usikkerhet Middels Begrunnelse Flere årsaker til at brann kan oppstå, usikkert hvor raskt det sprer seg  

Styrbarhet Middels Begrunnelse Skolen er den institusjonen som er best forberedt pga gjennomførte 
øvelser. Rask evakuering.  

Forslag til tiltak 

- Skolen mangler egen ROS-analyse 

- Gjennomføre brannøvelser 
- Oppdaterte evakueringsplaner og opplæringsrutiner 

- Sprinkelanlegg 

- Evakueringsplaner for alle kommunale bygg 
- Plan for å gjennomføre undervisning uten å benytte skolens område 

- Vedlikeholdsrutiner på elektriske anlegg og brannvarslere 

- Utarbeide plan for krisekommunikasjon ved brann på skole 
- Vaktordninger som ivaretar Dyrøy og Sørreisa ved ev.brann 

 
Overførbarhet 

Til andre bygninger som PLO, barnehage, Nordavindshagen, kommunehuset, utleiebygget osv. 

 

RISIKO=9 

  

128



46 
 

4.10 Hendelse 10 – Skyting på skole 
 

NR.10 UØNSKET HENDELSE/ Menneskeskapt hendelse - Skyting på skole  

Elev 9.trinn har med våpen på skolen. I Dyrøy er det en felles skole for 1-10.trinn med totalt 122 elever (i 2017/18) og 
undervisningspersonell på 20 stk, pluss noen til mtp renhold/vaktmestere +. Eleven starter i et friminutt å skyte rundt seg, 
treffer flere elever. Det oppstår panikk i skolegården hvor skytingen finner sted. 

ÅRSAKER 

Hevn mot institusjon/personer, rus, psykisk ustabil, mord – selvmord, publisitet, terror. 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 

- Skolens evakueringsplan – eksisterende for brann, men kan fungere for andre årsaker 
- Politiets handlingplan for pågående livstruende vold. Politiet har kart og informasjon over kommunens 

skoler og barnehager 

SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

  x    Lav sannsynlighet (1 gang ila 
100-1000 år = 0,1-1%) 

Begrunnelse for sannsynlighet 
DSB (ROS skoleskyting nasjonalt 2014) mener forutsetningene er til stede. Forhold i samfunnet: Drap, selvmord bl.unge, 
våpentilgang, kultur. Forhold i skolen: Læringsmiljø, mobbing, inkludering, kunnskap, helsetjeneste. DSB mener skoleskyting 
oppstår på mindre steder, noe Dyrøy er. Vurderes likevel med lav sannsynlighet grunnet forebyggende barrierer. 

 

 

SÅRBARHETSVURDERING 
Utrykningstid, kunnskap om hendelsen, rømningsveier – hendelsen skjer i utgangspunktet ute, men kan etterhvert utarte seg til å 
skje inne. Hendelsen vil berøre mange, men vil foregår over kort tid. Behov for psykososialt team.  
 
 KONSEKVENSVURDERING 
Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  
Liv og helse Dødsfall    x  6-10 personer 

Skader og sykdom   x   6-20 personer 

Stabilitet Manglende dekning 

av grunnleggende 

behov 

     Nei 

Forstyrrelser   i  dagliglivet    x  50-200 pers over lang tid 

Natur og miljø Langtidsskader - naturmiljø      Nei 

Langtidsskader - kulturmiljø      Nei 

Materielle verdier Økonomiske tap x     < 100 mill. 

Samlet begrunnelse av  konsekvens for Elvetun – 122 elever, 20+ ansatte 
- Usikkert hvor mange elever som er kommet ut. De kan være samlet i flokk, lett å ta flere, men det er god plass ute til og 

raskt rømme 
- Usikkert om det er flere med våpen  
- Tidspunkt hendelsen oppstår på vil kunne varriere og konsekvensene deretter 
- Skadeomfang – Fysiske og psykiske skader, 25% sannsynlighet for at overlevende utvikler posttraumatiske stresslidelser. 

Kan påvirke barn, familiemedlemmer, ansatte i lang tid. Påkjenning for små lokalsamfunn 
- Situasjonen vil nok være uforberedt, 26% av skoler i Midt-Norge/Nord-Norge har øvd på skoleskyting i flg DSB 
- Skades omdømmet til skolen? Kan være forventet at de skulle håndtert situasjonen bedre og at barna ikke er trygge. 
- Kostnader for ev.ombygging mindre enn 100 mill.  
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Behov for 

befolkningsvarsling 

Ja, men med forbehold om å unngå og oppsøke situasjonen. 

Behov  for evakuering Ja, for de som ikke står i situasjonen burde de evakueres bort fra området. I utgangspunktet behov 
for å evakuere alle.  

usikkerhet Høy Begrunnelse:  

-Usikkert hva som vil skje og om det vil skje 
-Usikkert om det vil være flere gjerningsmenn 

-Usikkert hvilket tidspunkt ila skoledagen det vil skje 

-Usikkert skadeomfang 

Styrbarhet Lav Begrunnelse: Mye usikkerhet rundt denne type hendelse og dermed vanskelig å 
kontrollere, med mindre det er varslet om på forhånd som en direkte trussel  

Forslag til tiltak 
- DSB oppfordrer til implementering i kommunal beredskapsplan. Gjennomføres i Dyrøy. 

- 3 F’er: Forstå, Forebygge, Forberede 

- Plan for hva som kan gjøres før nødetater har kommet til: varsling, låsing, rømming 
- Øke kunnskapen om skoleskyting: hvilke tegn kan oppfattes, unngå å overse varselstegn, psykiske problemer avdekkes i 

følge DSB for sent, gode rutiner for å koble inn psykologisk helsetjeneste og eventuelt styrking av denne. Tiltak: 
kompetanseheving/kurs 

- Toveis talevarslingsanlegg der skoleledelsen når ut til elever og ansatte 

- To dører ut av hvert klasserom for å gjøre det lettere å flykte 

 Overførbarhet 

Situasjonen er overførbar til andre offentlige institusjoner i Dyrøy, herunder kommunehuset hvor NAV-kontor/legevakt 
kan være mer utsatt, kommunal barnehage, Nordavindshagen, offentlige arrangementer som skjer i kommunen.   

 

RISIKO=6 
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4.11 Hendelse 11 - Pandemi 

 

 
  

Nr.11 UØNSKET HENDELSE/ Pandemi 
 
 
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 

Kommunen rammes av smittsomt influensavirus, mange blir syke. Det vil ramme mange personer, de med lavest immunforsvar 
utsettes i sterke grad. Kan påvirke tjenestetilbudene i kommunen – Pleie- og omsorg utsatt.  

ÅRSAKER 

 Økt global transport, overbefolkede områder, urbanisering   

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 

- Smittevernplan gjeldende for Dyrøy, Berg, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy 
- Vaksine som tilbys i forkant av influensasesong (mest utsatt mellom november-mars), tilbys risikogrupper 
- Smitteverntiltak på arbeidsplasser og generelt (basal hygiene som håndvask etc). 

SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

    x  Høy sannsynlighet (1 gang ila 
10-50 år = 2-10%) 

Begrunnelse for sannsynlighet 
Det er vurdert av tidligere statistikker at verden rammes av en influensapandemi hvert 20. – 40. år. Høy grad av 
befolkningsvandring på tvers av landegrenser gjør at sannsynligheten for at en influensapandemi sprer seg til Norge er stor. 
Norske myndigheter har også vurdert dette som den hendelsen med høyest sannsynlighet på landsbasis de neste årene. 

 

SÅRBARHETSVURDERING 

Felles smittevernplan ble sist oppdatert i desember 2014.  
 
Rammer mange personer, statistisk kan 25% av befolkningen bli syk med varighet på 2-4 uker. Sentrale funksjoner i kommunen 
kan rammes. Pleie- og omsorg er sårbar, samt pga syke og pleietrengende som er avhengig av hjelp. Avhengig av høyt antall 
bemanning/ekstra personell ved sykdom.   

Økt belastning på legekontor for vaksinering og behandling uten å spre virus.  
Økt behov for renhold på områder hvor det er gjennomstrømming av folk.  

Massevaksinasjon med prioriteringsliste. 

I smittevernplan fra 2014 foreligger denne statistikken for Dyrøy:  
 

Kommune Innbyggere 

Totalt syke 
gjennom 
pandemien 

Antall 
samtidig syke i 
uke 6 (topp) 

Antall nye 
legebesøk i 
perioden 

Antall 
sykehus-
innleggelser 

Døde 

25 % 4-8% 10-25% 
0,5-2,5 % av 
syke 

0,1-1% 

Dyrøy 1180 295 45-95 118-295 6-30 1-10 
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KONSEKVENSVURDERING 

Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  
Liv og helse Dødsfall   X   3-5 døde 

Skader og sykdom     X Over 100 syke 

Stabilitet Manglende dekning 

av grunnleggende 

behov 

  X   2-7 dager/50-200 
personer 

Forstyrrelser   i  dagliglivet    X  Mangel på personer for å 
levere tjenester 

Natur og miljø Langtidsskader - naturmiljø      Nei 

Langtidsskader - kulturmiljø      Nei 

Materielle verdier Økonomiske tap X     <100 mill.kr 

Samlet begrunnelse av  konsekvens 

Når mange personer blir syke påvirker det daglig funksjoner i samfunnet. Dyrøy har interkommunalt legesamarbeid, men 
denne type pandemi spres over kommunegrensene, slik at tilbudene påvirkes utenfor kommunen også. Smitte spres raskt, 
vaksinasjon ikke nødvendigvis klar før om en stund. 

Det er mulig at tjenestetilbud som skole og barnehage må stenge pga mangel på arbeidskraft, dette kan igjen føre til frafall 
på andre arbeidsplasser.  

Midlertidig stenging av områder hvor det økt gjennomtrekk av mennesker, kan være nødvendig for å redusere 
smitteeffekten.  
Det er kritisk for kommunen om det blir mangel på medisiner og behovet for sykehjemsplasser øker.  
Det kan være behov for ekstra lokale for vaksinasjon, prioritering av grupper.  

Innkjøp av vaksiner, stort antall personell til vaksinering og medisinsk behandling vil være kostnadskrevende 

                 
               

 

 

 

 

 

 

Behov for 
befolkningsvarsling 

Ja, det vil være behov for å nå ut til innbyggere med informasjon om situasjonen, f.eks vaksinering, 
forebyggende hygiene, reduserte tjenestetilbud etc. 

Behov  for evakuering Nei. 

usikkerhet Høy Begrunnelse: Vet at det vil inntreffe, men usikkert når og omfanget av det 

Styrbarhet Middels Begrunnelse: Kan ikke styre selve pandemien, men det er mulig å redusere omfanget 
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RISIKO=13 

 

 

Forslag til tiltak 

- Gjennomføre egen sektor ROS for PLO for å synliggjøre eventuelle sårbarheter/mangler. Må gjennomføres i 
Dyrøy, tas med i framdriftsplan.  

- Innarbeide funn i beredskapsplan for helse og omsorg som skal revideres 
- Smittevernlege og rådmenn i beredskapsgruppen vil i et slikt tilfelle gjennomgå ressurser i hver enkelt kommune. Man 

kan her avtale interkommunalt samarbeid der det er nødvendig. Innleggelse og kommunikasjon med lokalt sykehus vil 
foregå gjennom ordinære kanaler. Innleggelser skal vurderes strengt. 

- Skoler og barnehager må vurderes stengt under hendelsen.  Dette gjøres av smittevernlege etter delegasjon fra 
kommunene. Avgjørelsen gjøres i samråd med kriseledelsen. 

- Kommunisere ut informasjon om, samt tilby influensavaksine til risikogrupper som forebyggende tiltak 

 
Overførbarhet: Kan overføres til andre virus, f.eks Noro, men ulikt omfang. Rutiner for vaksinasjon/informasjon kan 
overføres.  
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4.12 Hendelse 12 – Langsiktig strømbrudd 
 

NR. UØNSKET HENDELSE – Følgefeil av andre uventede hendelser – Langsiktig 
strømbrudd 
Som en følgehendelse av uvær oppstår det skade på kraftlinje og det oppstår et langvarig strømbrudd i Dyrøy. Det er 
vinter med minusgrader ute, flere boliger har kun elektronisk oppvarming og boligene blir kalde. Flere funksjoner vil svikte 
som følge av dette. Elektrisk kraft er en underliggende forutsetning for bruken av de øvrige innsatsfaktorene, enten det er 
arbeidskraft eller maskiner. Det vil si at alle andre infrastrukturer som helse, utdanning, transport og telekommunikasjon har et 
fundamentalt behov for elektrisk kraft for i det hele tatt å fungere. (”Kraftmarkedets føringer for sårbarheten i norsk 
kraftforsyning” av FFI Rapport nr: 2000/03451). 

 

ÅRSAKER 
- Ekstremvær som medfører feil i kraftnettet, svikt i linjenettet er den mest vanlige årsaken til langvarig svikt i 

strømtilførselen ifølge fylkesROS.   
- Sterk vind 
- Ising på linje 
- Saltbelegg 
- Lynnedslag 
- Ras  
- Flom 
- Brann 
- Tekniske feil eller tilsiktede handlinger 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 
- Handlingsplan for klima og energi 
- Opprustning av eksisterende kommunale bygninger, eks. Barnehage/skole med cirka 10 millioner kroner i år 2003. 

Anlegg som tidligere benyttet olje som energibærer, forsynes i dag med vannbåren oppvarming fra Dyrøy Energi A/S 
etter en ombygging av ventilasjonsanlegg fra elektrisk til vannbåren system.  
KILDE: ENOVA Energihistorier 2003:29 

- Omkoblingsmuligheter (Via Sørreisa/Salangen)  
- Kommunen har flere høyspentledninger som er vist på arealplankart, bebyggelse skal ligge utenfor faresonen som er 

avhengig av strømstyrke. 
- Dyrøy Energi AS sitt fjernvarmeanlegg bidrar til at flaskehalser i elektrisitetsnettet blir redusert, samt at 

spenningskvaliteten forbedres. Brøstadbotn ligger 30 km fra Salangen transformatorstasjon og 23 km fra Sørreisa 
transformatorstasjon (Kilde Lokal energiutredning for Dyrøy kommune av TK Nett AS, oppdatert februar 2010). I 
fjernvarmenettet er det pr i dag ingen flaskehalser. Anlegget til Dyrøy Energi AS går med cirka 80 % belastning i de 
høyeste periodene i året.  Sentralen fyres med biobrensel (skogflis) og leverer varme til en rekke offentlige bygg og 
næringsbygg i Brøstadbotn. Anlegget har kapasitet til å levere 5 GWh, mens årlig leveranse er ca. 3 GWh. 

 SANNSYNLIGHET A B C D E Forklaring 

     X Svært høy sannsynlighet (>10% 
oftere enn 1 gang hvert 10.år) 

Begrunnelse for sannsynlighet 
Det er reg. nok hendelser til å anse at det er svært sannsynlig at det vil skje igjen. Det er mer usikkert hvor langvarig eller store 
konsekvenser det vil ha. 

SÅRBARHETSVURDERING 
- Mangler oversikt over TKNs plan over prioriterte områder for ut- og innkobling 
- Særlig kritisk for eldre hjemmeboende og på PLO 
- Manglende oversikt over bygninger/boliger som er uten alt. oppvarmingskilder (Vedfyring+) 
- Manglende nødstrøm flere steder 
- PLO/kommunen har begrenset nødstrømskapasitet 

KONSEKVENSVURDERING 

Samfunnsverdi Konskvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

  1 2 3 4 5  
Liv og helse Dødsfall X     Ingen 
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Skader og sykdom X     Ingen 

Stabilitet Manglende dekning 
av grunnleggende 
behov 

 X     >50-200 pers (<1 dag) 

Forstyrrelser   i  dagliglivet     X Rammer de fleste >1000 pers 2-
7 dager 

Natur og miljø Langtidsskader - naturmiljø      Ingen 

Langtidsskader - kulturmiljø      Ingen 

Materielle verdier Økonomiske tap X     <100 mill 

Samlet begrunnelse av  konsekvens 
- Kan være behov for evakuering av pers. Med manglende dekning av grunnleggende behov / medisiner, mat, vann, 

varme 
- Få offentlige bygg har alt.energiforsyning ifm langvarig strømbrudd – vil føre til at skole/bhg må stenge pga for lav 

temp. 
- PLO har tilgang på nødaggregat, men det er usikkert hvor lenge det vil vare.  
- Kritiske samfunnsfunksjoner vil stoppe opp ved langvarig strømbrudd – alarmer, pasientjournaler, bortfall av varme, 

vann og avløp. Kommunen vil bli utfordret på informasjonsdeling. 
  

 
 

Behov for 
befolkningsvarsling 

Ja 

Behov  for evakuering Kan være for noen. 

usikkerhet Lav Begrunnelse God statistikk på antall strømbrudd og varighet 

Styrbarhet Lav Begrunnelse Kommunen kan ikke påvirke stabiliteten på strømnettet 

Forslag til tiltak 

- Innkjøp av aggregat for å kunne drive kritiske samfunnsfunksjoner 
- Gjennomføre sektor-ROS for å avdekke sårbarheter og sette opp prioritet på sektorene 

- Handlingsplan for håndtering av strømbrudd innarbeides i overordnet beredskapsplan 

- Kartlegge kapasiteten på PLO og kommunehuset (servicekontoret burde være operativt) 
- Innkjøp av system for befolkningsvarsling  

 

 
 

 

Overførbarhet 
Til hele kommunen, bygninger etc. 

 
RISIKO=10 
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Psykososialt kriseteam i Dyrøy kommune 
 
 

 

 
Bakgrunn og målsetting: 

PKT er en ressursgruppe som skal bistå mennesker i kriser, ulykker og katastrofer. Hovedmålet 
er å skaffe oversikt og gi akutt psykososial førstehjelp til kriserammede/pårørende. På hvilket 
nivå krisehjelpen skal organiseres avhenger av hendelsens omfang og type. 

PKT aktiveres når behovet for psykososial krisehjelp og koordinering av hjelpen er større enn det 
den ordinære driften kan håndtere. Det normale hjelpeapparatet skal følge opp videre. 
 

Lov og forskrifter: 

Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.6.2000 og i forskrift hjemlet i denne lov. Lov om 
pasient og brukerrettigheter § 2- 1 a «Pasient og bruker har rett til øyeblikkelig hjelp fra 
kommunen». 

Rutinen er i tråd med Helsedirektoratets IS-1810; «Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, 
ulykker og katastrofer». 
 

Medlemmer av psykososialt kriseteam i Dyrøy kommune (se vedlegg 1): 
• Kommunalsjef helse og omsorg 
• Helsesykepleier 
• Enhetsleder sykehjem 
• Enhetsleder hjemmetjeneste 
• Psykiatritjenesten – 2 ressurser  
• Prest 

Ekstra tilkallingsressurser:  

• Leder barnevern (IKS med Sørreisa) 
• Prost 
• Barnevernvakt 

  

Kriseteamets oppgaver: 
• Vurdere om psykososial hjelp/støtte skal gis  
• Vurdere hva slags type hjelp som skal gis, og omfanget av hjelpen 
• Avklare hvem som skal ha hjelp og støtte 
• Sette i verk og gjennomføre tiltak 
• Evaluere situasjonen og samordne innsatsen 
• Avgjøre hvor lang tid kriseteamets innsats skal vare 
• Vurdere om det er behov for felles markering 
• Aktivisere sosialt nettverk 

Leder av det psykososiale kriseteamet er kommunalsjef helse og 
omsorg.  Kontaktinfo Karl Johan Olsen, tlf. 915 35 349 
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• Sørge for at kriserammede blir fulgt opp 
• Tilrettelegge for selvhjelp – normalisering 
• Når hendelsen er over, skal det være en oppsummering med gjennomgang av situasjonen og 

beskrivelse av forbedringspunkter for en seinere anledning, og hvem som har ansvaret for 
oppfølging  
 

Møtested 
PKT etableres på møterom 1, kommunehuset.  

Oppgaver for leder av PKT 
• Holder dialog med kommunens kriseledelse 
• Innkaller til minimum et årlig møte med medlemmene. Planen skal gjennomgås årlig.  
• Melder behov for kurs, øvelser, faglig oppdatering til rådmann 
• Ansvarlig for administrering av teamet: loggføring, rutiner, dokumentasjon og arkivering av 

skriftlig materiale. 

Aktivering av PKT 
• Politi, legevakt og kommunens kriseledelse kan anmode om aktivering av PKT.  
• PKT har ikke beredskapsvakt, men kontaktes etter telefonliste. Tilgjengelig under kontaktliste 

og i DSB-CIM.  
• Melding gis til et av medlemmene i PKT. Rådmann kontaktes dersom medlemmene ikke er 

tilgjengelig. Henvender seg deretter til leder av PKT.  
• Kan aktiveres ved alle hendelsene fra kommunenes ROS-analyse, men spesielt i tilfeller hvor 

barn og unge rammes, persongrupper eller personer har vært eksponert for traumatiserende 
sanseinntrykk eller opplevd å være truet på livet (ran, drap, gissel o.l) og situasjoner med 
savnede. 

Melding til PKT 
Mottaker av meldingen må sammen med den som melder forsøke å få oversikt over: 

• Kort beskrivelse av hendelsen.  
• Navn, adresse og fødselsdata til de berørte 
• Hvor mye er kartlagt med tanke på relasjoner 
• Hvor befinner deg berørte seg 
• Hvem fungerer som kontaktperson for de berørte 
• Hvilke andre hjelpeinstanser er kontaktet/involvert allerede 
• Finnes det konkret bestilling til kriseteamet 

Koordinering 
• Avklare om hendelsen utløser hjelp/støtte fra PKT. 
• Operativ leder er kommunalsjef helse og omsorg, med mindre noe annet bestemmes. 
• PKT gjør vurdering av hendelsen og avgjør hvem som gjør hva og om andre enn PKT skal 

involveres f.eks. andre kommunale avdelinger, spesialisthelsetjenesten ved senter for 
psykisk helse, ambulant team, fastlege o.l. Det trengs ikke en spesiell utpekt til å ta 
avgjørelser i slike situasjoner. 

• PKT avgjør i det første møte hvordan media skal håndteres og hvem som er ansvarlig i 
denne sammenheng om leder ikke er tilstede. 
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• Kartlegge hendelsens omfang og hvilken hjelp som skal tilbys de direkte involverte og 
andre nære pårørende enkeltpersoner/grupper. 

• Fordele oppgaver. 
• Vurdere hvem som skal informeres.  
• Etablere kontakt og samarbeid med relevante etater/virksomheter (inkludert skole, 

barnehager, arbeidsplasser mm). 
• Varsle fastlege neste virkedag når nødvendig. 
• Direkte involverte som kommer fra andre kommuner: varsle 

kriseteam/rådmann/ordfører i den aktuelle kommune. 

Kommunikasjon og dokumentasjon 
• Mottatt melding, informasjon og PKT s arbeid loggføres. 
• SMS og e-post brukes som informasjon til alle faste medlemmer av PKT om aktuell 

hendelse og håndtering. 
• Administrator er ansvarlig for loggføring og kommunikasjon ut til andre. 
• Henvendelser som ikke fører til at PKT aktiveres skal også dokumenteres. 

Direkte kontakt med de kriserammede 
PKT skal gi nødvendig støtte og hjelp de første dagene (akuttfasen) etter en hendelse hvor 
naturlig nettverk ikke strekker til. 

PKT skal: 

1. Vurdere hva slags type hjelp som skal tilbys og omfanget av hjelpen til 
enkeltindivider/grupper 

2. Avklare hvem som skal ha hjelp og støtte 
3. Fordele oppgaver mellom teamets medlemmer 
4. Evaluere situasjonen og samordne innsatsen 
5. Avgjøre hvor lang tid gruppens innsats skal vare 
6. Vurdere om det er behov for felles markering, minnesamvær 
7. Aktivisere sosialt nettverk 
8. Sørge for at kriserammede blir fulgt opp 
9. Tilrettelegge for selvhjelp - normalisering 

Hovedregel skal være at de involverte med behov for videre oppfølging, sluses inn i det 
ordinære hjelpeapparatet så raskt som mulig (fastlege, psykisk helsetjeneste, helsesykepleier, 
skole, barnehage osv). 

PKT skal være behjelpelig slik at de som har behov for videre oppfølging i det ordinære 
tjenesteapparatet, får dette. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt at en av kriseteamets 
medlemmer gir denne oppfølgingen, dersom den er av kortere varighet. 

Medlemmene i PKT må avklare sine roller i kontakt med brukere, det er viktig å tydeliggjøre at 
når en opptrer i regi av PKT skal en presentere seg som kommunens PKT. 

For å sikre et godt ettervern og nødvendig oppfølging over tid skal PKT organisere 
kontaktpersoner for de kriserammede. Disse skal planlegge oppfølgingssamtaler med de 
kriserammede etter 4-6 uker. Hensikten er primært å sikre at de berørte av krisen får nødvendig 
oppfølging av det ordinære tjenesteapparatet. Disse oppfølgingssamtalene kan godt gjøres på 
telefon, men må loggføres. 
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Deaktivering 
• Det psykososiale kriseteamets aktivisering vil i utgangspunktet være kortvarig. 
• Teamet deaktiveres når behov som følge av en hendelse, kan ivaretas på ordinært vis i de 

ulike avdelingene. 
• Melding om deaktivering gis til kriseledelsen. 
• De kriserammede informeres om deaktivering av kriseteamet. 

Debrifing og evaluering 
• Administrator er ansvarlig for at det iverksettes debrifing internt i kriseteamet etter 

behov. Debrifing bør være 3 -5 dager etter siste intervensjonsdag. 
• Psykososialt kriseteam gjør en evaluering av arbeidet etter deaktivering og debrifing. Se 

vedlegg.  
• Evalueringen skal  loggføres. 

Pårørendesenter  
Ved uventede hendelser kan det bli nødvendig å opprette pårørendesenter (mottakssenter). 
Pårørendesenteret blir lokalisert på egnet sted (kapell, grendehus, skole). Det skal etableres og 
driftes av noen fra kommunens psykososiale team og etableres når kommunens kriseledelse 
beslutter dette. Se delplan 4. 

Dokumentasjon 
Helsepersonelloven (kap. 8) sier at den som yter helsehjelp skal nedtegne eller registrere relevante og 
nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen i en journal. Relevante og nødvendige 
opplysninger vil være opplysninger som anses å ha betydning for senere behandling og oppfølging av 
pasienten.  

Derfor må helsepersonell opprette journal for den/de det gjelder og gjøre nødvendig 
dokumentasjon. Loggføring av saken/prosessen gjøres i loggskjema. Se vedlegg 2. 

Rammer for PKT  
Samarbeidspartnere: Se egen ressursoversikt i delplan 7. 

Økonomi: Utgifter som følge av krisehåndtering skal belastes på prosjekt – prosjektnummer 
opprettes av økonomiavdelingen.   

Kompensasjon for utkalte deltakere:   
De til enhver tid gjeldende overtidssatser og arbeidstidsregistreringer for kommunalt ansatte.  
Prest: Egen kompensasjonsordning gjennom staten.  

Veileder: Helsedirektoratet har utarbeidet en egen veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker 
og katastrofer, IS-2428, Mestring, samhørighet og håp. Denne kan lastes ned fra Helsedirektoratets 
hjemmeside. Veilederen skal være med på å definere hva som er god praksis i tjenestene. Sentrale 
områder er:  

• Proaktiv psykososial oppfølging med navngitt kontaktperson i kommunen. 
• Brukerperspektivet skal være sentralt i tjenesteytelsen. 
• Samarbeid mellom tjenesteytere på ulike nivå og i ulike sektorer, inkludert frivillig sektor. 
• Tiltak for å aktivere den rammedes eget støttenettverk. 
• Anbefalinger for god kriseledelse og virksomhetsevaluering 
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Veilederen fokuserer på formål og de ulike delene av sørge-for-ansvaret i den psykososiale 
oppfølgingen, herunder ansvar for hjelp i akutte situasjoner. 

 
Vedlegg 

1. Kontaktliste PKT Dyrøy kommune 
2. Loggskjema 

 

Kontaktliste psykososialt team Dyrøy kommune 

Navn Rolle Telefon 
jobb 

Mobiltelefon  

    Merknader 
(Karl Johan Olsen) Leder PKT kommunalsjef helse 

og omsorg 
915 35 349 915 35 349  

Anette Jørgensen Ledende Helsesykepleier 99098768 97499616 P  
Noeline Goos Enhetsleder sykehj/hjemmetj. 467 48 305 975 81 496 P  

Sissel Pettersen Psykiatritjenesten  452 55 883 P  
Gøril Olsen Psykiatritjenesten  926 93 706 P  
Slavifa Josifovic Vikarprest 48678184   

     
Ressurs:     
Sigurd Skollevoll Prost (ved fravær prest)  415 77 617  
Tove Marie Sletten Barnevernet i Dyrøy og 

Sørreisa 
 93057652  

Barnevernvakta (fra 
01.01.20) 

  40 00 22 76  
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Loggskjema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
Dato og klokkeslett Aktivitet (hva er gjort) Utført av Status/oppfølging 
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Evaluering 

 

1. Formål  
• Formål  
• Hva og hvem skal evalueres (hovedtema)  
 
2. Beskrivelse av konteksten  
• Redegjørelse for situasjonen, hendelsen eller øvelsen  
• Beskrivelse av aktørbildet  
 
3. Identifisering og beskrivelse av krav eller mål som er utgangspunkt for evalueringen  
• Hva skal man kunne gjøre eller hvilke mål er satt  
 
4. Evaluering innfrielse av krav / oppnåelse av mål  
• Innfridde/oppnådde eller ikke krav identifisert i trinn 3  
 
5. Vurdering av krav-/måloppnåelse  
• Hvorfor fungerte eller hvorfor fungerte det ikke?  
• Hvilke årsakssammenhenger gjør seg gjeldende?  
• Beskrive både det som fungerte godt, og det som ikke fungerte  
• Er det noen tiltak som kunne forhindret eller redusert konsekvensene?  
 
6. Konklusjoner, anbefalinger og tiltak  
• Sannsynliggjøre at foreslåtte tiltak har effekt  
• Plan for hvem som skal følge opp anbefalinger og tiltak  
• Kommunes ulike roller i oppfølging av funn fra evalueringen 
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Delplan 4 

 

Plan for opprettelse og drift 
av pårørendesenter -  
Dyrøy kommune 

 

2020 

Tore Uthaug 
Dyrøy kommune 

Vedtatt: 01.10.2020 
Revidert: 
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Pårørendesenter i Dyrøy kommune 
 

Leder: Helsesykepleier Anette Jørgensen 99 09 87 68 (jobb), 97 49 96 16 (privat) 
Nestleder: Fysioterapeut Ellen Mikalsen Hals 48 89 27 32 (jobb), 48 07 70 36 (privat) 

 

Formål 
Ta seg av og yte nødvendig hjelp til alle pårørende som måtte ha behov for informasjon, hjelp og 
støtte. Pårørende, eventuelt uskadde overlevende, skal få informasjon, mulighet til å snakke 
sammen, bespisning ved behov, psykisk førstehjelp og hjelp med praktiske gjøremål.  

Organisering 
Pårørendesenteret skal etableres når kommunens kriseledelse finner det nødvendig. Kommunens 
kriseledelse varsler leder for pårørendesenteret om å etablere tiltaket etter gjeldende plan.  

Etablering av pårørendesenter 
Opprettes normalt etter ordre fra kommunens kriseledelse ved rådmann/stedfortreder.  
Leder/nestleder skal så snart som mulig begi seg til det avtalte pårørendesenteret.  
Normalt benyttes Nordavindshagen, aktivitetshuset eller idrettshallen. Skolen kan være egnet 
dersom barn/ungdom er involvert. Senteret plasseres der det er mest hensiktsmessig i forhold til 
plass og behov som varierer. Servicetorget har oversikt over nøkler.   

Leder for pårørendesenter innkaller medhjelpere ved behov for ekstra ressurser eller kompetanse, 
ressursoversikt delplan 7.  
 
Forpleining 
Ledelsen for pårørendesenteret har ansvar for å tenke forpleining i en tidlig fase. Se tiltakskort.  
 

1.Drift av pårørendesenteret 
 
Leder gir kort informasjon om hva som har skjedd, sørger for oppdateringer etter hvert. 
Leder/nestleder sørger for å anvende ankomne medhjelpere på best måte, hjelpepersonell merkes 
med medhjelperskilt.  

Det er utarbeidet tiltakskort, utdeles til medhjelpere med kort for hvilken funksjon de ivaretar.  
Medhjelpere så langt det lar seg gjøre, skal være kjent med kommunens beredskapsplaner, inkludert 
delplan for pårørendesenter.  

Behov som registreres formidles til leder som videreformidler til rette instans eller viderebringer til 
kommunens kriseledelse.   
 
Pårørende som ankommer/forlater loggføres på loggskjema. NB! Pårørende som forlater senteret 
registreres når han/hun forlater lokalet og registreres på nytt når han/hun eventuelt kommer tilbake.  
 
Leder/nestleder har hovedansvaret og utpeker en i mottaket som blir ansvarlig for loggføring over 
aktiviteten på senteret. Leder vurderer hvorvidt det behøver assistanse fra 2.linjetjeneste, omfanget 
vurderes etter behov. Før avslutning gis en debrifing av leder. Som etterarbeid gjennomføres 
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evaluering av hvordan situasjonen ble håndtert. Dette er viktig for den videre læringen. Hva fungerte 
bra og hva bør forbedres før en eventuelt ny krise. Se vedlegg.  

På kontaktlisten i delplan 7 er det oversikt over ansatte og telefonnummer. Det foreligger en 
oppdatert oversikt over tilgjengelige ressurser basert på inngåtte avtaler med for eksempel 
Sanitetsforening.  

2. Roller 
Leder 
Pårørendesenteret har en ledelse bestående av leder, nestleder og nøkkelperson på utvalgt bygg (om 
nødvendig). Helsesykepleier fungerer som leder og skal sørge for at all informasjon som gis til 
medhjelpere og pårørende er korrekt, i henhold til de opplysninger som kommer fra kommunenes 
overordnede kriseteam/skadested.  

Leder sørger for at medhjelperne regelmessig blir oppdatert med informasjon.  

Leder sørger for at det opprettes en egnet adgangskontroll til pårørendesenteret.  

Leders ansvar:  

• Iverksette oppdraget etter ordre fra kriseledelsen 
• Innkalle medlemmer/kontaktpersoner til å drifte senteret 
• Lede senteret 
• Fordele oppgaver/roller i senterledelsen 
• Kontakt med kriseledelsen 
• Innhente og gi korrekt info 
• Iverksette nødvendige tiltak ut fra situasjonen 
• Vurdere behov for flere medhjelpere 
• Håndtere besøkende 

Tiltakskort for leder, se vedlegg 1.  

Nestleder 
Ledelsen ved pårørendesenteret skal ha en nestleder, fungerer som leder i leders fravær.  
 
Nestleders ansvar: 

• Leders stedfortreder 
• Førstekontakt med pårørende/evakuerte 
• Innkalle flere medhjelpere ved behov og registrere disse, sette dem inn i sine oppgaver 
• Ansvar for ro og orden 
• Hjelpe med loggføring av nødvendig kommunikasjon 

 
Tiltakskort for nestleder, se vedlegg 2.  
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Loggfører 
• Registrere inn og ut pårørende 
• Ta imot og registrere viktige beskjeder fra ankommende å formidle dem videre til 

senterleder 
• Ta imot og registrere beskjeder fra kriseledelsen 
• Følge med på nett/e-post 

 
Tiltakskort, se vedlegg 3.  
 

Nøkkelperson på bygget 

• Kjent person på bygget (han/hennes arbeidsplass) 

• Ansvarlig for forpleining (mat, drikke,) 

• Logistikkansvarlig 

• Ansvarlig for å opprette et adgangskontrollsystem 

• Skaffe seg oversikt over spesielle behov ved senteret 
 
Tiltakskort, se vedlegg 4. 

Medhjelpere 
• Oppgaver ut fra behovet og leders vurderinger 
• Være senterets    medhjelper 
• Ta i mot pårørende og hjelp til med registrering 
• Være medmenneske 
• Hjelpe til med praktiske ting for de pårørende 
• Hjelpe til og følge opp i forhold til mat og forpleining 
• Fange opp spørsmål fra pårørende, og formidle disse videre til ledelsen 
• Følg opp å gi svar etter avklaring med ledelsen 

 
Tiltakskort, se vedlegg 5. 

På baksiden av alle medhjelperes tiltakskort vil følgende tekst stå: 

• Takk for at du er her, din innsats vil være til stor hjelp og støtte for de som har kommet i 
en vanskelig situasjon og som kanskje trenger litt hjelp 

• Husk at den situasjonen som er oppstått, kan være vanskelig følelsesmessig både 
for den som trenger hjelp, og for den som skal hjelpe 

• Vi er alle her for å hjelpe, husk at denne situasjon er ny for alle 
• Vær rolig, tenk selv og vær medmenneske 
• Det vil bli gitt tid for debrifing for deg, og alle de andre medhjelperne etter den 

akutte krisa er over 
• Dersom du får viktige opplysninger du tror ledelsen ikke kjenner til: Gi 

informasjon videre 
• Sett ikke i verk tiltak som lederen bør kjenne til uten å gi informasjon/få 

samtykke fra leder 
TAKK FOR HJELPEN OG LYKKE TIL MED ARBEIDET! 
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Beredskapskoffert 
På servicetorget skal det stå plassert en beredskapskoffert med følgende innhold: 
- Tiltakskort og bemanningsliste med telefonnummer 
- Navneskilt til hjelpepersonell eller gule vester 
- Skilt til merking av pårørendesenteret 
- Registreringslister til medhjelpere og lister for registrering av involverte i ulykken/katastrofen 
- Loggskjema for å registrere hendelsesforløpet på pårørendesenteret: beskjeder, 
situasjonsopplysninger med mer registreres med klokkeslett 
- Flippoverblokk og tusj 
- Fløyte for oppmerksomhet 
- Skrivesaker: papir, blyanter, saks, tape 
- Stearinlys/fyrstikk 
- Engangskopper, saft og kaffe 
- Lommelykt og batteri 

Ved behov kan pårørendesenteret bes om at det tilbringes: 
- Madrasser 
- Ulltepper 
- Leker/bøker for barn 
 

Aktuelle steder for opprettelse av pårørendesenter 
 
Sted vurderes i forhold til omfanget.  
 

Sted   Kontaktprs/nøkkelpers Telefonnummer 
Elvetun skole (skole/kultursal/idrettshall/digitalt møterom) May-Elin Hals 46 74 96 31   
Nordavindshagen (festsal/digitalt møterom) Hans Bakkejord 46 74 68 60   
Aktivitetshuset Hans Bakkejord 46 74 68 60  
Stalheim (Forsøket) Oddveig Torsteinsen 93 22 57 06   
Espenes (UL Nordlys) Leif Hermod Jenssen 90 62 30 01   
Bjørkebakken & Omegn Grendelag Jarleif Johnsen 41 45 18 13   
Kastnes (Heimbug) Tone Sørensen 40 84 88 23   
Dyrøyhamn (Framsteg) Lill Sigrid Bergheim 90 98 06 84   
Espejord (Trekløverhuset) Lill Sigrid Bergheim 90 98 06 84   
Bølgen (Finnlandsnes) Karl Johan Olsen 91 53 53 49   
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Vedlegg 
 

Vedlegg 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILTAKSKORT LEDER PÅRØRENDESENTERET 

ETABLERING UNDER DRIFT NEDTRAPPING 

• SITUASJONSTATUS 
Hva har skjedd 
Hva kan vi forvente oss  
Vår oppgave 
Tilkalle aktuelt personell. 

• ROLLEFUNKSJONER 
Kontroll på oppgavene  
Oversikt 
Kontakt kriseledelsen 

• AKSJON SLUTT 
Pårørende returnerer  
Videre oppfølging  
Formidle informasjon 

• ROLLEFORDELING 
Nestleder 
Loggfører og kommunikasjon 
Forpleining/adgangskontroll 

• BEHOV 
Meld inn behov  
Se fremover  
Vaktbytte 

• TRANSPORT 
Biler/buss/spesial transport 
Rammede plass og være  
Noen å være i lag med 

• OPPDATERING AV SITUASJON 
Info inn og ut fra pårørendesenteret  
Spesielle behov 
Behov flere resurser 

• FORPLEINING 
Kaffe, mat, drikke 
Spesielle matbehov/allergi er 
Medisiner 

• EVALUERING 
Alle skal delta 
Hendelsen fra start til slutt  
Bra, Mindre bra, ikke bra  
Noter ned 

• INFORMASJON PÅRØRENDE 
Hva er situasjon nå 
Hva skal skje/neste trekk  
Tenk forpleining 

• PRESSE/PUBLIKUM 
Høflig /bestemt 
Avklar din rolle 
Informasjon fra Kriseledelsen  
Hvor kan det hentes info 

• OPPFØLGING 
Formidle videre 
Lære av feil 
Hva må rettes opp  
Hva manglet 
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Vedlegg 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

 

 

TILTAKSKORT NESTLEDER PÅRØRENDESENTERET 

ETABLERING UNDER DRIFT NEDTRAPPING 

• SITUASJONSTATUS 
Hva har skjedd 
Hva kan vi forvente oss 
Hjelpe leder med å tilkalle aktuelt personell 

• ROLLEFUNKSJONER 
Kontroll på oppgavene  
Oversikt sammen med leder 
Kontaktledd pårørende, leder, 
kriseledelsen 

• AKSJON SLUTT 
Pårørende returnerer 
Videre oppfølging Formidle 
informasjon 

• ROLLE 
Leders stedfortreder  
Loggfører og kommunikasjon 

Forpleining/adgangskontroll/ro og orden 

• BEHOV 
Meld inn behov sammen 
med leder, se fremover  
Planlegg vaktbytte/avløse  
Ro og orden 

• TRANSPORT 
Biler/buss/ spesial transport 
Rammede plass og være  
Noen å være i lag med 

• MOTTAKER ROLLEN 
Førstekontakt pårørende 
Info inn og ut fra pårørendesenteret 
Spesielle behov 
Behov flere resurser 

• FORPLEINING 
Kaffe, mat, drikke 
Spesielle  matbehov/allergi er 
Medisiner 

• EVALUERING 
Alle skal delta 
Hendelsen fra start til slutt  
Bra, Mindre bra, ikke bra  
Noter ned sammen med leder 

• INFORMASJON PÅRØRENDE 
Hva er situasjon nå 
Hva skal skje/neste trekk 
Tenk forpleining 

• PRESSE/PUBLIKUM 
Hold deg oppdatert media 
Avklar din rolle 
Informasjon fra Kriseledelsen  
Hvor kan det hentes info 

• OPPFØLGING 
Formidle videre 
Lære av feil 
Hva må rettes opp 
Hva manglet. 

152



9 
 

Vedlegg 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

TILTAKSKORT   ANSVARLIG   LOGG/KOMMUNIKASJON  PÅRØRENDESENTERET 
ETABLERING UNDER DRIFT NEDTRAPPING 

• SITUASJONSTATUS 
Hva har skjedd, status ved oppstart  
Hva kan vi forvente, antall pårørende  
Opprett kontakt kriseledelsen 
Viktig felles info. 

• ROLLEFUNKSJONER 
Kontroll på din oppgave 
Oversikt sammen med leder 
Kontaktledd, leder, kriseledelsen 

• AKSJON SLUTT 
Loggfør hvordan pårørende returneres  
Videre oppfølginger  
Spesielle tiltak 

• LOGGFØRER ROLLEN 
Logg og kommunikasjon 
Registrering inn og ut 
Viktige beskjeder fra pårørende registreres 

• BEHOV 
Meld inn behov for leder 
Sammen lag bestilling 
Vakt bytte/avløsing sett opp lister 

• TRANSPORT 
Loggfør 
Biler/buss/ spesial transport 
Rammede plass og være  
Noen å være i lag med 

• KOMMUNIKASJONS ROLLEN 
Aktivitet på nett, nødnett 
Videreformidle viktige beskjeder/opplysninger til 
leder  
Kontaktmeldinger fra kriseledelsen 

• FORPLEINING 
Sammen med ansvarlig forpleining, 
sett opp bestillinger 

• EVALUERING 
Alle skal delta 
Hendelsen fra start til slutt  
Bra, Mindre bra, ikke bra  
Noter ned sammen med leder 

• INFORMASJON PÅRØRENDE 
Hva er situasjon nå  
innhent opplysninger 
Sammen med leder sett opp en plan  
Hva skal skje/neste trekk 

• PRESSE/PUBLIKUM 
Henvis til leder/kriseledelse 

• OPPFØLGING 
Formidle videre 
Lære av feil 
Hva må rettes opp Hva 
manglet. 
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Vedlegg 4 

 

  

TILTAKSKORT  NØKKELPERSON 

ETABLERING UNDER DRIFT NEDTRAPPING 

• SITUASJONSTATUS 
Hva har skjedd, status ved oppstart 
Hva kan vi forvente, antall pårørende 
Klargjør til registrering/kontroll  
Viktig felles info. 

• ROLLEFUNKSJONER 
Kontroll på din oppgave Oversikt 
sammen med leder 

• AKSJON SLUTT 

• KONTROLLFUNKSJON 
Hvem ankommer, registrer inn og ut 
Uvedkommende avises høflig 
Gjør fortløpende behovsvurderinger sammen 
med leder. 

• BEHOV 
Meld inn behov for leder 
Registrer spesielle behov sammen 
med loggfører  
Vakt bytte/avløsing sett opp lister 

• TRANSPORT 

• FORPLEINING 
Sørg for tidlig tilgang til kaffe/te, annen drikke. 
Mat/ frukt/sjokolade m.m  
Registrer spesielle behov (allergier) 

• FORPLEINING 
Sammen med ansvarlig loggfører, 
sett opp bestillinger av mat og 
drikke  
meld inn til aktuelle leverandører 

• EVALUERING 
Alle skal delta 
Hendelsen fra start til slutt  
Bra, Mindre bra, ikke bra Noter ned 
sammen med leder 

• INFORMASJON PÅRØRENDE 
Hvor og når blir det mat.  
Hvordan organiserer vi dette. 
Hvorfor adgangskontroll  
Rutiner ut og inn 

 

• OPPFØLGING 
Formidle videre 
Lære av feil 
Hva må rettes opp 
Hva manglet 
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Vedlegg 5 

 

Til medhjelpere 

• Takk for at du er her, din innsats vil være til stor hjelp og støtte for de som har 
kommet i en vanskelig situasjon og som kanskje trenger litt hjelp 

• Husk at den situasjonen som er oppstått, kan være vanskelig følelsesmessig både 
for den som trenger hjelp, og for den som skal hjelpe 

• Vi er alle her for å hjelpe, husk at denne situasjon er ny for alle 
• Vær rolig, tenk selv og vær medmenneske 
• Det vil bli gitt tid for debrifing for deg, og alle de andre medhjelperne etter den 

akutte krisa er over 
• Dersom du får viktige opplysninger du tror ledelsen ikke kjenner til: Gi 

informasjon videre 
• Sett ikke i verk tiltak som lederen bør kjenne til uten å gi informasjon/få 

samtykke fra leder 
 
TAKK FOR HJELPEN OG LYKKE TIL MED ARBEIDET! 
 

 

  

TILTAKSKORT   MEDHJELPERE 

VED OPPMØTE UNDER DRIFT NEDTRAPPING 

• SITUASJONSTATUS 
Hva har skjedd, søk informasjon 
Hva vil jeg møte  
Mine oppgaver 

• OPPGAVER 
Vær medmenneske 
Kontroll på oppgavene  
Oversikt 
Kontakt leder ved senteret 

• AKSJON SLUTT 
Hjelp til med organisering når 
evakuerte/pårørende returneres 

• OPPGAVEFORDELING 
Flere medhjelpere fordeler oppgavene 
Ruller på oppgavene  
Tilby din hjelp 

• BEHOV 
Meld inn behov 
Se fremover 
Hjelp til der det trengs en hånd 

• TRANSPORT 
Hjelp til ved spesielle behov 

• OPPDATERING AV SITUASJON 
Få meg ny informasjon fra leder 
Informasjon fra andre, sjekk med leder. 

• FORPLEINING 
Ta i et tak når det gjelder, 
Kaffe, mat, drikke 
Spesielle matbehov/allergier 

• EVALUERING 
Alle skal delta 
Hendelsen fra start til slutt Bra, 
Mindre bra, ikke bra Noter ned 

• INFORMASJON TIL 
EVAKUERTE/PÅRØRENDE 

Hva er situasjon nå, kun det som ledelsen ved 
senteret har gitt. 

• PRESSE/PUBLIKUM 
Ikke gi utaleleser til 
presse/publikum. Henvis til 
leder 

• OPPFØLGING 
Formidle videre 
Lære av feil 
Hva må rettes opp 
Hva manglet. 
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Vedlegg 6 
 

Evaluering 

 

1. Formål  
• Formål  
• Hva og hvem skal evalueres (hovedtema)  
 
2. Beskrivelse av konteksten  
• Redegjørelse for situasjonen, hendelsen eller øvelsen  
• Beskrivelse av aktørbildet  
 
3. Identifisering og beskrivelse av krav eller mål som er utgangspunkt for evalueringen  
• Hva skal man kunne gjøre eller hvilke mål er satt  
 
4. Evaluering innfrielse av krav / oppnåelse av mål  
• Innfridde/oppnådde eller ikke krav identifisert i trinn 3  
 
5. Vurdering av krav-/måloppnåelse  
• Hvorfor fungerte eller hvorfor fungerte det ikke?  
• Hvilke årsakssammenhenger gjør seg gjeldende?  
• Beskrive både det som fungerte godt, og det som ikke fungerte  
• Er det noen tiltak som kunne forhindret eller redusert konsekvensene?  
 
6. Konklusjoner, anbefalinger og tiltak  
• Sannsynliggjøre at foreslåtte tiltak har effekt  
• Plan for hvem som skal følge opp anbefalinger og tiltak  
• Kommunes ulike roller i oppfølging av funn fra evalueringen 
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Evakueringssenter i Dyrøy kommune  
 
Leder: Enhetsleder kultur og fritid Trine Strand 
Nestleder: Leder frivilligsentralen Hans Bakkejord  
Leder evakueringsmannskap: Driftsleder teknisk Ole Molund 
 

Formål 
Ta seg av og yte nødvendig hjelp til personer som kommer fra et skadeområde eller må flyttes 
fordi det ikke er mulig med forsyning av nødvendige tjenester (vann, strøm, helsetjeneste mv.), 
at det medfører fare å oppholde seg på stedet (brann, eksplosjon, lekkasje av farlige stoffer mv.) 
eller at tilstedeværelsen forstyrrer redningsarbeidet for øvrig. 

Personellet i evakueringssenteret skal ikke delta i selve evakueringsarbeidet, men skal ta imot og 
registrere alle som ankommer senteret, og kartlegge behovet til hver enkelt av de evakuerte. 
Leder ved evakueringssenteret skal etter kartlegging, varsle kommunens kriseledelse når det 
foreligger spesielle behov. 
 

Etablering 
Evakueringssenter skal kun etablereres etter anmodning fra politiet eller leder av kommunens 
kriseledelse. Ved akutte situasjoner der liv og helse står i fare, kan brannsjefen eller hans 
stedfortreder be om at det etableres et evakueringssenter. Brannsjefen eller hans stedfortreder 
varsler kommunens kriseledelse. 

Evakueringssenter 
Ledelsen ved evakueringssenteret består av minst 4 personer, leder eller nestleder, 
nøkkelperson på bygget, resterende medlemmer velges fra psykososialt team eller personell ved 
Elvetun skole. Ved behov for ekstra personell kan dette tilkalles av lederen for 
evakueringssenteret, avtalen Dyrøy kommune har med Sanitetsforeningen kan benyttes.  
Bruk skjema vedlegg 1. 
 
De aktuelle bygningene som kan benyttes til evakueringssentere er på forhånd kartlagt og 
oppført. Leder i samråd med kriseledelsen avgjør hvor det vil være mest hensiktsmessig å 
etablere senteret.  

Evakueringsmannskap 
Det er politiet som formelt beslutter evakuering og anmoder bistand fra kommunen ved behov. 
Kommunens evakueringsmannskap består av driftsleder teknisk og mannskap fra uteseksjonen, 
de har som oppgave å bistå i den praktiske gjennomføringen av selve evakueringen.  
 
Opprettelse 
Lederen for kommunenes evakueringssenter eller leders stedfortreder, skal straks kontakte 
nøkkelperson til den bygningen som leder/kriseledelsen har valgt ut fra egnethet og plassering. 
Resterende medlemmer vurderes og kontaktes av leder ifht den aktuelle situasjonen.  
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Evakueringssenteret oppsøkes og det gjøres nødvendige forberedelser for mottak av de evakuerte 
(tiltakskort).  

Informasjon 
Leder av evakueringssenteret skal opprette kontakt med den kommunale kriseledelsen og sørge for 
at all nødvendig informasjon blir utvekslet begge veier. 

Når det er hensiktsmessig, i forhold til hendelse og omfang bør det legges opp til felles 
informasjonsmøte til alle de evakuerte. Dersom informasjon gjelder til et begrenset antall 
personer, skal lederen av evakueringssenteret sørge for at dette gis kun til dem det gjelder. Er 
informasjon av en slik karakter at PKT (psykososialt kriseteam) bør involveres i større grad, skal 
leder melde dette behovet til kriseledelsen og be om denne støtten. 
 
Forpleining 
Ledelsen for evakueringssenteret har ansvaret for å tenke forpleining i en tidlig fase. Se tiltakskort. 

 
1. Drift av evakueringssenteret 
Leder informerer nestleder og medhjelpere om hva som er skjedd, når, hvor etc. Informasjon 
oppdateres etter hvert. Leder/nestleder sørger for å anvende ankomne medhjelpere på en best 
mulig måte. Viktig at medhjelperne bærer skilt som viser at man er en medhjelper. 
Delegering av oppgaver er fint, men husk å ha oversikten og sjekke hva som er gjort.  

 
Alle medhjelpere som ankommer, får utdelt tiltakskort hvor det står hva deres funksjon 
innebærer. Det er viktig at alle medhjelpere så langt som mulig er kjent med kommunes 
kriseplan og plan for evakueringssenteret på forhånd, dette vil skape trygghet i alle led før 
medhjelperne overtar, og gjennomfører sine arbeidsoppgaver.  

 
Behov som registreres meldes til leder og lederen sørger for å videreformidle til kriseledelsen. 
Det velges loggfører som registrerer evakuerte som ankommer/forlater evakueringssenteret på 
skjema.  

 
Viktig: Evakuerte som forlater evakueringssenteret registreres når han/hun forlater 
lokalet og på nytt når han/hun eventuelt kommer tilbake! 
 

Leder/nestleder har hovedansvaret på evakueringssenteret og utpeker en loggfører til aktiviteten 
på evakueringssenteret. Loggskjema ligger i perm.  
 
Lag avtale om debrifing for medhjelperne før avslutning. Leder vurderer hvorvidt det trengs 
assistanse fra informasjonsteamet til dette. Omfanget vurderes etter behov.  

Som etterarbeid gjennomføres evaluering av hvordan situasjonen ble håndtert. Dette er viktig for 
den videre læringen. Hva mestret vi bra, hva bør forbedres med tanke på en evt. ny krise. Se 
vedlegg for mal. 
 
I delplan 7 finnes kontaktlister og ressursoversikt.  
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2. Roller 
Leder 
Ledelsen ved evakueringssenteret skal ha en leder. Lederen skal sørge for at all informasjon som 
gis til medhjelpere og evakuerte er korrekt, og i henhold til de opplysninger som kommer fra 
kommunens overordnede kriseledelse. 
 
For å lette arbeidet med å gi en så korrekt informasjon som mulig til evakuerte, benyttes ferdig 
utformet (rosa) registreringsliste over involverte i ulykken/katastrofen. 
 
Leder skal sørge for at medhjelperne regelmessig blir oppdatert med informasjon. 
 
Leder sørger for at det opprettes en egnet adgangskontroll til evakueringssenteret. 
 
Leders ansvar: 

• Iverksette oppdraget etter ordre fra kriseledelsen 
• Innkall medlemmene/kontaktpersoner til å drifte senteret 
• Lede senteret 
• Fordele oppgavene/roller i senterledelsen 
• Kontakt med kriseledelsen 
• Innhente og gi  info 
• Iverksette nødvendige tiltak ut fra situasjonen 
• Vurdere behov for flere medhjelpere 
• Håndtere media og besøkende 

 
Tiltakskort for leder, se vedlegg 2.  

 
Nestleder 
Ledelsen ved evakueringssenteret skal ha en nestleder. Nestlederen fungerer som leder i leders 
fravær. 

Nestleders ansvar: 

• Leders stedfortreder 
• Førstekontakt med pårørende/evakuerte 
• Innkalle flere medhjelpere ved behov og registrere disse, og sette dem inn i små oppgaver 
• Ansvar ro og orden 
• Hjelpe loggfører med nødvendig kommunikasjon 

 
Tiltakskort for nestleder, se vedlegg 3. 

 
Loggfører 

• Registrere inn og ut evakuerte 
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• Ta imot og registrere viktige beskjeder fra ankommende å formidle dem videre  til 
senterleder 

• Ta imot og registrere beskjeder fra kriseledelsen 
• Følge med på nett/epost 

  

Tiltakskort for loggfører, se vedlegg 4. 
 

Nøkkelperson på bygget 
• Kjentperson på bygget (feks arbeidsplass) 
• Ansvarlig for forpleining (mat, drikke) 
• Logistikkansvarlig 
• Ansvarlig for å opprette et adgangskontrollsystem. 
• Skaffe seg oversikt over spesielle behov ved   senteret. 
• Se eget tiltakskort for kontroll og forpleiningsansvarlig 

 
Tiltakskort for nøkkelperson, se vedlegg 5.  

 

Medhjelpere 

• Oppgaver ut fra behovet og leders vurderinger 

• Være  senterets medhjelper 

• Ta imot pårørende og hjelp til med registrering 

• Være medmenneske. 

• Hjelpe til med praktiske ting for de pårørende. 

• Hjelpe til å følge opp i forhold til mat og forpleining 

• Fange opp spørsmål fra pårørende og formidle disse videre til ledelsen 

• Følg opp å gi svar etter avklaring med ledelsen 
 
Tiltakskort for medhjelpere, se vedlegg 6. 
 
På baksiden av alle medhjelperes tiltakskort vil følgende tekst stå: 

• Takk for at du er her, din innsats vil være til stor hjelp og støtte for de som har kommet i 
en vanskelig situasjon og som kanskje trenger litt hjelp 

• Husk at den situasjonen som er oppstått, kan være vanskelig følelsesmessig både 
for den som trenger hjelp, og for den som skal hjelpe 

• Vi er alle her for å hjelpe, husk at denne situasjon er ny for alle 
• Vær rolig, tenk selv og vær medmenneske 
• Det vil bli gitt tid for debrifing for deg, og alle de andre medhjelperne etter den 

162



7 
 
 

 

 

akutte krisa er over 
• Dersom du får viktige opplysninger du tror ledelsen ikke kjenner til: Gi 

informasjon videre 
• Sett ikke i verk tiltak som lederen bør kjenne til uten å gi informasjon/få 

samtykke fra leder 
 

3. Aktuelle steder for evakueringssenter 
 

Sted   Kontaktprs/nøkkelpers Telefonnummer 
Elvetun skole (skole/kultursal/idrettshall/digitalt møterom) May-Elin Hals 46 74 96 31   
Nordavindshagen (festsal/digitalt møterom) Hans Bakkejord 46 74 68 60   
Aktivitetshuset Hans Bakkejord 46 74 68 60  
Stalheim (Forsøket) Oddveig Torsteinsen 93 22 57 06   
Espenes (UL Nordlys) Leif Hermod Jenssen 90 62 30 01   
Bjørkebakken & Omegn Grendelag Jarleif Johnsen 41 45 18 13   
Kastnes (Heimbug) Tone Sørensen 40 84 88 23   
Dyrøyhamn (Framsteg) Lill Sigrid Bergheim 90 98 06 84   
Espejord (Trekløverhuset) Lill Sigrid Bergheim 90 98 06 84   
Bølgen (Finnlandsnes) Karl Johan Olsen 91 53 53 49   
Medlemskap Visit Senja (oversikt overnatting Dyrøy)     93 02 23 33   

 

4. Bestille mat 
 
Sted Telefonnummer 
Dyrøy Mat  77 18 93 50   
Coop Prix 90 24 15 22   
Foxtail 48 04 26 28   
YX 77 18 82 28   
Go2grill Sørreisa 77 86 13 00   
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5. Vedlegg 
 

Vedlegg 1  

Navn Funksjon Telefon privat/ mobil 

  
Leder ved evakueringssenteret 

 

  
Nestleder evakueringssenteret 

 

  
Loggfører 

 

  
Adgangskontrollen/registrering 

 

  
Adgangskontrollen/registrering 

 

 Hjelper ved evakueringssenteret  

 Hjelper ved evakueringssenteret  

 Hjelper ved evakueringssenteret  

 Hjelper ved evakueringssenteret  

 Hjelper ved evakueringssenteret  

 Hjelper ved evakueringssenteret  

 Hjelper ved evakueringssenteret  

 Hjelper ved evakueringssenteret  
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Vedlegg 2 

 

 

TILTAKSKORT LEDER EVAKUERINGSENETERET 
ETABLERING UNDER DRIFT NEDTRAPPING 

• SITUASJON STATUS 
Hva har skjedd 
Hva kan vi forvente oss  
Vår oppgave 

• ROLLEFUNKSJONER 
Kontroll på oppgavene 
Oversikt 
Kontakt kriseledelsen 

• AKSJON SLUTT 
Evakuerte returnerer  
Videre oppfølging  
Formidle informasjon 

• ROLLEFORDELING 
Nestleder 
Loggfører og kommunikasjon 
Forpleining/adgangskontroll 

• BEHOV 
Meld inn behov 
Se fremover  
Vaktbytte 

• TRANSPORT 
Biler/buss/ spesial transport 
Rammede plass å være  
Noen å være i lag med 

• OPPDATERING AV SITUASJON 
Info inn og ut fra evakueringssenteret 
Spesielle behov 
Flere resurser 

• FORPLEINING 
Kaffe, mat, drikke 
Spesielle matbehov/allergier 
Medisiner 

• EVALUERING 
Alle skal delta 
Hendelsen fra start til slutt  
Bra, Mindre bra, ikke bra  
Noter ned 

• INFORMASJON EVAKUERTE 
Hva er situasjon nå 
Hva skal skje/neste 
trekk Tenk forpleining 

• PRESSE/PUBLIKUM 
Høflig 
/bestemt 
Avklar din rolle 
Informasjon fra Kriseledelsen 

     

• OPPFØLGING 
Formidle videre 
Lære av feil 
Hva må rettes 
opp Hva manglet. 
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Vedlegg 3 

 

  

TILTAKSKORT NESTLEDER EVAKUERINGSSENTERET 
ETABLERING UNDER DRIFT NEDTRAPPING 

• SITUASJON STATUS 
Hva har skjedd 
Hva kan vi forvente oss 
Hjelpe leder med å tilkalle aktuelt 
personell. 

• ROLLEFUNKSJONER 
Kontroll på oppgavene 
Oversikt sammen med leder 
Kontaktledd pårørende, 
leder, kriseledelsen 

• AKSJON SLUTT 
Pårørende returnerer 
Videre oppfølging  
Formidle informasjon 

• ROLLE 
Leders stedfortreder  
Loggfører og kommunikasjon 
Forpleining/adgangskontroll/ 
Ro og orden 

• BEHOV 
Meld inn behov 
Sammen med leder  se 
fremover  
planlegg Vaktbytte 
/avløsing Ro og orden 

• TRANSPORT 
Biler/buss/ spesial transport 
Rammede plass og være  
Noen å være i lag med 

• MOTTAKER  ROLLEN 
Førstekontakt pårørende 
Info inn og ut fra pårørendesenteret 
Spesielle behov 
Behov flere ressurser 

• FORPLEINING 
Kaffe, mat, drikke 
Spesielle matbehov/allergi er 
Medisiner 

• EVALUERING 
Alle skal delta 
Hendelsen fra start til slutt  
Bra, Mindre bra, ikke bra  
Noter ned sammen med leder 

• INFORMASJON PÅRØRENDE 
Hva er situasjon nå 
Hva skal skje/neste trekk 
Tenk forpleining 

• PRESSE/PUBLIKUM 
Hold deg oppdatert media 
Avklar din rolle 
Informasjon fra Kriseledelsen 
Hvor kan det hentes info 

• OPPFØLGING 
Formidle videre 
Lære av feil 
Hva må rettes opp 
Hva manglet 
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Vedlegg 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILTAKSKORT ANSVARLIG LOGG/KOMMUNIKASJON EVAKUERINGSSENTERET 
ETABLERING UNDER DRIFT NEDTRAPPING 

• SITUASJONSTATUS 
Hva har skjedd, status ved oppstart 
Hva kan vi forvente, antall pårørende 
Opprett kontakt kriseledelsen 
Viktig felles info 

• ROLLEFUNKSJONER 
Kontroll på din oppgave 
Oversikt sammen med leder 
Kontaktledd, leder, 
kriseledelsen 

• AKSJON SLUTT 
Loggfør hvordan 
Pårørende returneres 
Videre oppfølginger 
Spesielle tiltak 

• LOGGFØRER ROLLEN 
Logg og kommunikasjon 
Registrering inn og ut 
Viktige beskjeder fra pårørende 
registreres 

• BEHOV 
Meld inn behov for leder 
Sammen lag bestilling 
Vakt bytte/avløsing sett opp 
lister 

• TRANSPORT 
Loggfør 
Biler/buss/ spesial transport 
Rammede plass og være Noen å 
være i lag med 

• KOMMUNIKASJONS ROLLEN 
Aktivitet på nett, nødnett 
Videreformidle viktige 
beskjeder/opplysninger til leder 
Kontakt7meldinger fra krise ledelsen 

• FORPLEINING 
Sammen med ansvarlig 
forpleining, sett opp 
bestillinger 

• EVALUERING 
Alle skal delta 
Hendelsen fra start til slutt Bra, 
Mindre bra, ikke bra Noter ned 
sammen med leder 

• INFORMASJON EVAKUERTE 
Hva er situasjon nå innhent 
opplysninger 
Sammen med leder sett opp en plan Hva 
skal skje/neste trekk 

• PRESSE/PUBLIKUM 
Henvis til leder/kriseledelse 

• OPPFØLGING 
Formidle videre 
Lære av feil 
Hva må rettes opp Hva 
manglet. 
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Vedlegg 5 

 

  

TILTAKSKORT NØKKELPERSON 
ETABLERING UNDER DRIFT NEDTRAPPING 

• SITUASJONSTATUS 
Hva har skjedd, status ved oppstart  
Hva kan vi forvente, antall evakuerte 
Klargjør til registrering/kontroll  
Viktig felles info. 

• ROLLEFUNKSJONER 
Kontroll på din oppgave 
Oversikt sammen med leder 

• AKSJON SLUTT 

• KONTROLLFUNKSJON 
Hvem ankommer, registrer inn og ut 
Uvedkommende avises høflig 
Gjør fortløpende behovsvurderinger 
sammen med leder. 

• BEHOV 
Meld inn behov for leder 
Registrer spesielle behov 
sammen med loggfører  
Vaktbytte/avløsing  
sett opp lister 

• TRANSPORT 

• FORPLEINING 
Sørg for tidlig tilgang til kaffe/te, annen 
drikke. 
Mat/frukt/sjokolade m.m  
Registrer spesielle behov (allergier) 

• FORPLEINING 
Sammen med ansvarlig 
loggfører, sett opp bestillinger 
av mat og drikke meld inn til 
aktuelle leverandører 

• EVALUERING 
Alle skal delta 
Hendelsen fra start til slutt  
Bra, Mindre bra, ikke bra  
Noter ned sammen med leder 

• INFORMASJON EVAKUERTE 
Hvor og når blir det mat. 
Hvordan organiserer vi dette. 
Hvorfor adgangskontroll 
Rutiner ut og inn 

 • OPPFØLGING 
Formidle videre  
Lære av feil 
Hva må rettes opp  
Hva manglet. 
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Vedlegg 6 
 

 
Til deg som medhjelper 

• Takk for at du er her, din innsats vil være til stor hjelp og støtte for de som har kommet i 
en vanskelig situasjon og som kanskje trenger litt hjelp 

• Husk at den situasjonen som er oppstått, kan være vanskelig følelsesmessig både 
for den som trenger hjelp, og for den som skal hjelpe 

• Vi er alle her for å hjelpe, husk at denne situasjon er ny for alle 
• Vær rolig, tenk selv og vær medmenneske 
• Det vil bli gitt tid for debrifing for deg, og alle de andre medhjelperne etter den 

akutte krisa er over 
• Dersom du får viktige opplysninger du tror ledelsen ikke kjenner til: Gi 

informasjon videre 
• Sett ikke i verk tiltak som lederen bør kjenne til uten å gi informasjon/få 

samtykke fra leder 
TAKK FOR HJELPEN OG LYKKE TIL MED ARBEIDET! 

TILTAKSKORT MEDHJELPERE 
VED OPPMØTE UNDER DRIFT NEDTRAPPING 

• SITUASJONSTATUS 
Hva har skjedd  
Søk informasjon  
Hva vil jeg møte 
Mine oppgaver 

• OPPGAVER 
Vær medmenneske 
Kontroll på oppgavene  
Oversikt 
Kontakt leder ved senteret 

• AKSJON SLUTT 
Hjelp til med organisering når 
evakuerte/pårørende 
returneres 

• OPPGAVEFORDELING 
Flere medhjelpere, fordel oppgavene 
Rullere på oppgavene  
Tilby din hjelp 

• BEHOV 
Meld inn behov 
Se fremover 
Hjelp til der deg trenger en hånd. 

• TRANSPORT 
Hjelp til ved spesielle behov 

• OPPDATERING AV SITUASJON 
Få meg ny informasjon fra leder 
Informasjon fra andre, sjekk med leder. 

• FORPLEINING 
Ta i et tak når det gjelder, 
Kaffe, mat, drikke 
Spesielle matbehov/allergier 

• EVALUERING 
Alle skal delta 
Hendelsen fra start til slutt  
Bra, Mindre bra, ikke bra  
Noter ned 

• INFORMASJON TIL 
EVAKUERTE/PÅRØRENDE 

Hva er situasjon nå, kun det som 
ledelsen ved senteret har gitt. 

• PRESSE/PUBLIKUM 
Ikke gi utaleleser til 
presse/publikum. Henvis 
til leder 

• OPPFØLGING 
Formidle videre 
Lære av feil 
Hva må rettes opp 
Hva manglet 
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Vedlegg 7 
 

Evaluering 

 

1. Formål  
• Formål  
• Hva og hvem skal evalueres (hovedtema)  
 
2. Beskrivelse av konteksten  
• Redegjørelse for situasjonen, hendelsen eller øvelsen  
• Beskrivelse av aktørbildet  
 
3. Identifisering og beskrivelse av krav eller mål som er utgangspunkt for evalueringen  
• Hva skal man kunne gjøre eller hvilke mål er satt  
 
4. Evaluering innfrielse av krav / oppnåelse av mål  
• Innfridde/oppnådde eller ikke krav identifisert i trinn 3  
 
5. Vurdering av krav-/måloppnåelse  
• Hvorfor fungerte eller hvorfor fungerte det ikke?  
• Hvilke årsakssammenhenger gjør seg gjeldende?  
• Beskrive både det som fungerte godt, og det som ikke fungerte  
• Er det noen tiltak som kunne forhindret eller redusert konsekvensene?  
 
6. Konklusjoner, anbefalinger og tiltak  
• Sannsynliggjøre at foreslåtte tiltak har effekt  
• Plan for hvem som skal følge opp anbefalinger og tiltak  
• Kommunes ulike roller i oppfølging av funn fra evalueringen 
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Innkvartering i Dyrøy kommune 
 

Formål 
Skal ta seg av og yte nødvendig hjelp til alle evakuerte og pårørende som måtte ha behov for 
overnatting, i forbindelse med hendelser/aksjoner som går over lenger tid, og som ikke har 
alternative overnattingsteder hos pårørende, venner eller familie. 
 
Organisering 
Behov for innkvartering skal komme frem, etter at de evakuerte har blitt registrert ved et 
evakueringssenter eller pårørendesenter. Innkvarteringen iverksettes etter ordre fra kriseledelsen i 
kommunen og etablerers på forhåndsdefinerte steder. 
 
Innkvarteringsstedene varsles via telefon. Innkvarteringsstedet skal organiseres slik at de evakuerte 
får tilbud om en sengeplass og nødvendig bespisning. 
 
Innkvarteringer som har lengere varighet en 24 timer, skal ha et daglig tilbud med varm mat. Se side 
5 oversikt over hvor mat kan bestilles eventuelt tilberedes dersom innkvarteringsstedet selv ikke har 
dette tilbudet.  
 

1.Etablering og innkvartering 
Innkvartering opprettes primært ved etablerte overnattingsteder etter ordre fra kommunens 
kriseledelse v/rådmann eller stedfortreder. 

De andre alternative innkvarteringsstedene, skal ha en liste med navn på kontaktpersoner og 
telefonnummer til de som skal opprette og drifte innkvarteringsstedet. 
De som står som kontaktpersoner, skal på forhånd ha blitt gjort kjent med sitt ansvar og 
samtykket til å være på denne kontaktlisten. 
Personene skal være kjent på bygget og ha tilgang til nøkkel, og være kjent med byggets 
rutiner i forhold til etablering av innkvartering. 
 
2.Drift av et innkvarteringslokale 
Behovet for antall innkvarteringsdøgn kan variere ut fra behov og hendelsens omfang. Målet 
skal være å gjøre oppholdet til hver enkelt så kort som mulig. Så fort behovet opphører, skal 
driften opphøre. Når innkvartering har vært etablert skal etableringen evalueres. Evalueringen 
gjøres på eget skjema. (vedlegg) 
 
3.Økonomi 
Etablering og drift av innkvartering skal dekkes i sin helhet av Dyrøy kommune. Innkjøp av 
nødvendige artikler i forhold til drift og transport skal dokumenteres ved kvitteringer, ved større 
kostnader skal dette avklares med kommunenes kriseledelse. Leie av lokalet dekkes etter fastsatte 
leiepriser. 

Eventuelle lønnskostnader dekkes etter sats som er gjeldende for lønn fagarbeider.  

Kjøregodgjøring dekkes etter satser fra staten som er gjeldene på det gitte tidspunktet.  

 
4.Aktuelle innkvarteringssteder 
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Pr juni 2020 er følgende overnattingskapasitet kartlagt: 

Sted Kapasitet  Telefon 
Dyrøy Holiday  2 enheter, 4 soverom (14 pers) 90 05 03 93 
Camp Solbergfjord 5 enheter - 4 pers, (20 pers) 41 63 79 55 
Jæger Adventure 13 rom (26 pers) 40 20 34 95  
Sørreisa Hotell   77 86 46 00 

Dyrøy kommune betaler medlemskap til Visit Senja som skal ha en oppdatert oversikt over 
overnattingsmuligheter. Det er også private aktører som leier ut via Airbnb. Disse kontaktes 
ved behov. Alternative steder vil være de som er opplistet i overordnet plan punkt 5.1. 
I delplan 7 finnes oversikt over matbestilling og andre ressurser.  

 
5. Oppsummering 
Når innkvartering har vært etablert, skal etableringen evalueres. Omfanget vurderes etter behov.  
 
 1. Formål  
• Formål  
• Hva og hvem skal evalueres (hovedtema)  
 
2. Beskrivelse av konteksten  
• Redegjørelse for situasjonen, hendelsen eller øvelsen  
• Beskrivelse av aktørbildet  
 
3. Identifisering og beskrivelse av krav eller mål som er utgangspunkt for evalueringen  
• Hva skal man kunne gjøre eller hvilke mål er satt  
 
4. Evaluering innfrielse av krav / oppnåelse av mål  
• Innfridde/oppnådde eller ikke krav identifisert i trinn 3  
 
5. Vurdering av krav-/måloppnåelse  
• Hvorfor fungerte eller hvorfor fungerte det ikke?  
• Hvilke årsakssammenhenger gjør seg gjeldende?  
• Beskrive både det som fungerte godt, og det som ikke fungerte  
• Er det noen tiltak som kunne forhindret eller redusert konsekvensene?  
 
6. Konklusjoner, anbefalinger og tiltak  
• Sannsynliggjøre at foreslåtte tiltak har effekt  
• Plan for hvem som skal følge opp anbefalinger og tiltak  
• Kommunes ulike roller i oppfølging av funn fra evalueringen 
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1. Kriseledelsen og stedfortredere 
 

Navn Tittel Funksjon/Område Telefon nr. 
jobb 

Mobil 

Marit Alvig Espenes  Ordfører Leder 913 35 574  913 35 574 

Tore Uthaug Rådmann Leder for stab 404 00 125  404 00 125 

Karl Johan Olsen Kommunalsjef Helse og omsorg 915 35 349 915 35 349 

Håvard Johnsen Kommunalsjef Oppvekst og 
kompetanse 

908 78 323 908 78 323 

Kjell - Rune Marthinsen Enhetsleder  Teknisk  485 00 826 906 57 867 

Marlin Antonsen Leder POS Logg/Web 48244270 482 44 270 

     

Tilkallingsressurser  til kriseledelsen    

Anette Jørgensen Helsesykepleier Helsestasjon 990 98 768  

Nina Bolle Enhetsleder Barnehage 922 12 053 915 73 209 

May Elin Hals Enhetsleder  Skole 467 49 631 993 92 371 

Lars A. Nesje  Kommuneoverlege Helse (Lege) 982 90 444 909 75 625 

Tor Ivar Olsen Brannsjef Brann 992 04 836/110 992 04 836 

Helene Sætherskar Sekretær Servicetorg 928 64 492 928 64 492 

Hans-Terje Skog IT-leder Interkom.Sørreisa 932 88 666 926 64 962 

 

Stedfortredere for: Navn Tlf.  

Rådmann  

 
Ordfører 

Karl Johan Olsen 
Håvard Johnsen 

Rakel Jensen 

915 35 349 
908 78 323 

976 47 678 

 

K.sjef helse og omsorg Noeline Goos 467 48 305  

K.sjef oppvekst og 
kompetanse 

May-Elin Hals 993 92 371  

Enhetsleder teknisk Ole Molund 413 98 981  

Leder POS Kjell-Jostein Lillegård 915 93 629  
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2. Psykososialt kriseteam  
Navn Rolle Telefon 

jobb 
Mobiltelefon  

    Merknader 
(Karl Johan Olsen) Leder PKT kommunalsjef helse 

og omsorg 
915 35 349 915 35 349  

Anette Jørgensen Ledende Helsesykepleier 99098768 97499616 P  
Noeline Goos Enhetsleder sykehj/hjemmetj. 467 48 305 975 81 496 P  

Sissel Pettersen Psykiatritjenesten  452 55 883 P  
Gøril Olsen Psykiatritjenesten  926 93 706 P  
Slavifa Josifovic Vikarprest 48678184   

     
Ressurs:     
Sigurd Skollevoll Prost (ved fravær prest)  415 77 617  
Tove Marie Sletten Barnevernet i Dyrøy og 

Sørreisa 
 93057652  

Barnevernvakta (fra 
01.01.20) 

  40 00 22 76  

 

3. Fylkesmannen i Troms og Finnmark og andre nødetater 
 

Rolle/stilling 
 

Navn 
 

Tlf mobil 
 

Annet tlf.nr 
 Fylkesmann  Elisabeth Vik Aspaker 48 08 26 93 77 64 20 25 
 Ass. fylkesmann  Bård Pedersen 91 69 23 60 77 64 20 20 
 Fylkesberedskapssjef  Ronny Schjelderup 48 15 75 40 78 95 05 44 
 Ass.Fylkesberedskapssjef  Kjersti Kristiansen    77 64 20 46   97 12 67 46 
    

Troms Røde Kors Alarmnummer 901 72 333  
Politiet (Troms) Politidistrikt) 

 
Vakttelefon 02800/77 69 87 76 77 69 85 00 

      
 Legekontor Dyrøy 
 
 

 

 77 18 92 50  Akutt 95989250 dagtid  
 Legekontor Sørreisa  77 87 51 00 Akutt 77861660 dagtid  
 Legevakt Bardu   116 117 Direkte 77 18 64 19  
 Kommuneoverlege  Lars A. Nesje  98 29 04 44  90 97 56 25 
    
 Brann  Nødnummer 110  
 Brannsjef Tor Ivar Olsen Sørreisa/Dyrøy 99 20 48 36  
 Varabrannsjef Jim-Erik Ellila 93 43 90 09  
    
Troms Kraft  77 60 11 00  
    
Mattilsynet  22 40 00 00  
Giftsentralen  22 59 13 00  
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4. Lag og foreninger 
 

Navn Kontaktperson Telefon 

ARTIC GUIDE & VISIT Roger Tronstad 
41765973  
90080950 

Bjørkebakk og Omegn Grendelag Terje Johansen 901 70 013 
Bjørkebakk Skytterlag Odd Elling Christensen 482 49 649 
Blanke Messingen Sissel Ramfjord Paulsen 913 81 501 
Brøstadbotn Barnegospel Karin Storvoll 958 22 974 
Brøstadbotn IL     
Brøstadbotn Sanitetsforening Hilde Espejord 415 56 147 
Brøstadbotn Skytterlag Torvall Gamst 992 68 140 
Brøstadelva Grunneierlag Martin Espejord 466 36 492 
Dyrøy Bygdemuseum Berit Nikolaisen 958 79 784 
Dyrøy Bridge Klubb Jon Arild Johansen 918 69 898 
Dyrøy Båtforening Karl Johan Olsen 915 35 349 
Dyrøy Eldreråd Kjærlaug Pedersen 480 12 269 
Dyrøy Hagelag Oddveig Torsteinsen 932 25 706 
Dyrøy Historielag Berit Nikolaisen 958 79 784 
Dyrøy Idrettsråd Halftan Sætherskar 473 58 831 
Dyrøy Jeger og Fisk Martin Espejord 466 36 492 
Dyrøy Kirkes Venner Berit Nikolaisen 958 79 784 
Dyrøy Korforening Anne Turid svendsen 415 05 351 
Dyrøy pensjonistforening Edgar Øvre 488 91 049 
Dyrøy R.C-Klubb Svein Erik Johnsen 913 88 550 
Dyrøy Sang og Musikkråd Sissel Stokland Jørgensen 917 93 670 
Dyrøy Senterparti Berit Nikolaisen 958 79 784 
Dyrøy Seniordans Ingjerd Johansen 414 31 295 
Dyrøy Turlag Inger Guttormsen 472 44 452 
Dyrøy Ungdomsråd Markus Haraldsvik 402 16 192 
Dyrøyoktetten Sigurd Skollevoll 778 41 095 
Handarbeidslaget Oddveig Torstensen 932 25 706 
Kastnes Bygdetun  Per Gunnar Cruickshank 952 53 360 
LHL Dyrøy May Johnsen 414 21 047 
Lions Club Dyrøy Tore Nordahl 932 46 091 
NMK Dyrøy Kjetil Einar Kristoffersen 413 04 288 
Trekløverhuset Grendelag Lill Sigrid Bergheim 909 80 684 
UL Forsøket Lena Røsæg Olsen   916 25 093 
UL Heimen Berit Nikolaisen 958 79 784 
UL Nordlys Leif Hermod Jenssen 906 23 001 
UL Heimhug Stine Cruickshank 994 83 655 

 

FRIVILLIGE UTEN TILSLUTNING TIL LAG   
Frivillige  Ingjerd og Rikard Johansen 414 31 295 
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5. Ansatteoversikt 
 

Stab/støtte 
Ordfører   
Marit Alvig Espenes Ordfører 91335574 

Rådmann   
Tore Uthaug 9430 - Øverste administrative leder 40400125 

Kommunalsjefer   
Håvard Johnsen Kommunalsjef oppvekst og kompetanse 90878323 

Karl Johan Olsen Kommunalsjef helse og omsorg 91535349 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Samfunnsutvikling og infrastruktur 
Tekniske tjenester   
Kjell-Rune Marthinsen Enhetsleder 90657867 

Ole Molund Vedlikeholdsleder 40048285 

Leif-Hermod Jenssen Vedlikeholdsarbeider 90623001 

Svein Viljar Storvoll Vedlikeholdsarbeider 91727711 

Torfinn Trulsen Vedlikeholdsarbeider 92228997 

Karny Gamst Renholdsleder 90966982 

Liv Bergheim Paulsen Renholdsarbeider 95240010 

Stela Mariana Neacsu Renholdsarbeider 91841587 

Agathe Svendsen Renholdsarbeider 40481776 

   
Interkommunal brann-feiing   
Svein Viljar Storvoll Brannkonstabel 91727711 

Tommy Andreassen Brannkonstabel 90209428 

Jan Ole Broks Brannkonstabel 95931557 

Kent Bjørnar Hansen Brannkonstabel 98223520 

Kurt Ole Johansen Brannkonstabel 90589455 

Per-Inge Rask Krogh Brannkonstabel 95484622 

Økonomi   
Aud Moan Kastnes Konsulent 91535905 
Kurt Klaussen Økonomileder 91724776 
Daisy Agapito Rådgiver 92082422 
Stine Hanssen Øverli Sekretær 46747784 
Personal, organisasjon og service  
Marlin Antonsen Avdelingsleder 48244270 
Elin Meleng Blomseth Rådgiver 48145222 
Kjell-Jostein Lillegård Integreringskoordinator 91593629 
Kine Svendsen Sekretær 41282429 
Helene B Sætherskar Sekretær 92864492 
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Dag Agnar Solbakk Brannkonstabel 91361185 

Frode Storteig Brannkonstabel 45214992 

Ole Molund Brannkonstabel 40048285 

Simon Alexander Hoff Brannkonstabel 94986668 

Jørn Kastnes Brannkonstabel 46697445 

Jeffrey Thomson Brannkonstabel 94851468 

Kjartan Eilert Smuk Brannkonstabel 92123141 

Odd-Magne Olsen Brannkonstabel og Feier 46875626 

   
Kultur   
Arne Ivar Hanssen Konsulent 95225650 

Trine Strand Enhetsleder 41564348 

Berit Nikolaisen Bibliotekmedarbeider 95879784 

Hans Bakkejord Frivillighetssentralleder 90925883 

Åshild Chruickshank Pedagogisk leder (førskolelærer) 95796444 

Trygve Skipenes Østrem Musikkskolelærer 91550715 

Anna Starr Dalgård Musikkskolelærer 98661509 

   
Faggruppe   
Ragnvald Tollefsen Fagleder landbruk 91325348 

Frank Moldvik Rådgiver plan og næring 91304546 

Geir Fjellberg Prosjektleder (bygg og anlegg)     41634096 
 

Helse og omsorg 
Sykehjem   
Noeline W Goos Enhetsleder 97581496 

May Helen Hanssen Hjelpepleier og sekretær 97101483 

Linda Bolle Hjelpepleier 40078506 

Ninni Gabrielsen Hjelpepleier 41506694 

Lillian Gamst Spesialhjelpepleier 97578774 

Ann Britt Haug Hjelpepleier 90128806 

Ioana Jensen Sykepleier 91148534 

Jeanette Jonathans Hjelpepleier 93857183 

Ann Kristin Karlsen Hjelpepleier 48139797 

Solfrid Karlsen Hjelpepleier 93852296 

Boonsri Khamdeefan Helsefagarbeider 48240134 

May Nergård Hjemmehjelp 95750287 

Vera Pedersen Hjelpepleier 95166404 

Line Andreassen Ramberg Hjelpepleier 90104853 

Barbro Johansen Skog Hjelpepleier 47015441 

Hilde Jerve Sykepleier 98858295 

Mari Storteig Hjelpepleier 95967386 
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Liv Janne Svendsen Helsefagarbeider 90365284 

Gro Lisbet Søreide Pleiemedarbeider 99697955 

Sigfrid Ystmark Sykepleier 48216912 

Susanne Christiansen Helsefagarbeider 48111006 

Irene Krogh Pettersen Sykepleier 99489391 

Phunyanuch Saengtapun Pleieassistent 90024607 

Wichchulada Suedee Helsefagarbeider 46579568 

Lisbeth Wangberg Spesialsykepleier 90868079 

Live Sæbbe Sykepleier 94802486 

Cecilie Larsen Sykepleier 95077708 

   
Hjemmebaserte tjenester   
Marit Skogstad Dalseth Hjelpepleier 95969588 

Heddi Guttormsen Spesialhjelpepleier 90182163 

Elisabeth Hakkebo Sykepleier 99508431 

Gøril Annie Olsen Spesialsykepleier 92693706 

Lisbeth Mari Gunnberg Sykepleier 90533147 

Sissel Pettersen Sykepleier 45255883 

Tone-Lise Simonsen Helsefagarbeider 97685773 

Astrid Elisabeth Soini Sykepleier 41161954 

Jorid Svendsen Assistent 93088432 

Mirela Olivia Zarnescu Sykepleier 99353753 

Bettina S Hallangen Helsefagarbeider 94879648 

Mariana Hanssen Helsefagarbeider 47268682 

Katrine Wilhelmsen Hjelpepleier 41365113 

   
Kjøkken og vaskeri   
Bente Nordahl Arbeidsleder 94468146 

Vijole G Bruvoll Helsefagarbeider 90777307 

   
Avdeling Rehabilitering   
Siv Irene Larsen Miljøterapeut 40247801 

Eli Ann Nergård Miljøterapeut 91126350 

Monica Størmer Spesialhjelpepleier 91182660 

Eva Utnes Hjelpepleier 47360006 

Sigfrid Ystmark Sykepleier 48216912 

Ramona Gamst Helsefagarbeider 45203554 

Marlen Skogstad Størkersen  Hjelpepleier 90636111 

Wenche Fredriksen Vernepleier 93852309 

Jenny Karina Bronfield Lopez Helsefagarbeider 95006271 

Emily Pettersen Personlig assistent 41284984 

   
Faggruppe   
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Anette Jørgensen Helsesykepleier 97499616 

Ellen Mikalsen Hals Fysioterapeut 48077036 
 

Oppvekst og kompetanse 
Dyrøy barnehage   
Nina Bolle Enhetsleder 91573209 

Eva Liz Aandal Fagarbeider 90202744 

Gunlaug Dalgård Pedagogisk leder* 90973158 

Marit Toldnes Espejord Barne- og ungdomsarbeider 48052685 

Kristin Hals Hanssen Pedagogisk leder* 40556796 

Wanja Lyså Fagarbeider 92210387 

Jane Espenes Nordahl Fagarbeider 48063395 

Vera Torsteinsen Barne- og ungdomsarbeider 95940747 

Anders Kittelsaa Pedagogisk leder* 46629649 

   
Elvetun skole og SFO   
May Elin Hals Rektor 99392371 

Venke Heide Undervisningsinspektør 99436763 
Stine Hanssen Øverli Sekretær 46747784 

Mariann Andreassen Adjunkt 90951251 

Ann Monika Bergheim Adjunkt 91511533 

Sverre Bergheim Adjunkt med tilleggsutdanning 97512800 

Mona Bolle Barne- og ungdomsarbeider 92241283 

Anette Hagensen Adjunkt 93051948 

Monica Krogh Adjunkt med tilleggsutdanning 91699974 

Jan Åge Rydningen Adjunkt med tilleggsutdanning 99340842 

Tanja Skjervheim Adjunkt med tilleggsutdanning 91317209 

Karin Storvoll Adjunkt 95822974 

Ellen Sæbbe Adjunkt med tilleggsutdanning 91674365 

Trygve Skipenes Østrem Adjunkt 91550715 

Lena Kristin Mortensen Adjunkt 90787407 

Tone Sørensen Adjunkt 40848823 

Morten Pedersen Adjunkt 93284776 

Kine Mari Bertheussen Adjunkt 98047477 

Anita Sæbbe Haraldsvik Adjunkt med tilleggsutdanning 47238746 

Hilde Johanne Bakkemo Miljøterapeut  (sosionomarbeid) 95059143 

Nicolay Løvvold Adjunkt 93460449 

Nina Jamissen Adjunkt med tilleggsutdanning 98029136 

Åshild Chruickshank Pedagogisk leder (førskolelærer) 95796444 

Britt Tove Skogstad Barnepleier 48174643 

Kate Nergård Barne- og ungdomsarbeider 91333280 

Ann Heidi Richardsen Barne- og ungdomsarbeider 99398845 
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6. Ressursoversikt  
 

Enhet   Utstyr/kompetanse     
Psykososialt kriseteam    Faglig kompetanse fra helse og omsorg, PLO, helsetjenesten, psykiatri, prest 
Delplan 3             
Avtale Brøstadbotn Sanitetsforening 14 omsorgsmedarbeidere. Responstid 2 timer     
Leder Anne Larsen, tlf. 959 45 318 Matlaging/servering      
Nestleder Hilde Espejord, tlf. 415 
56 147 Ekstra ressurs: 12 ulltepper      
      Gyldighet 4 år fra 9.3.20         
Frivilligsentralen   1 telt 4 x 8 meter, 2 telt 3 x 8 meter       
Leder Hans Bakkejord, tlf 467 46 860 Ekstra ressurs: Bord/stoler         
Utstyr teknisk enhet   Tankbil vannkapasitet 12 000 liter       
Enhetsleder Kjell-Rune Marthinsen Nødaggregat       
Tlf. 485 00 826   Maskiner: 1 ATV, 4 varebiler, 1 traktor      
     Vann og avløpsmateriell (rørmateriell/pumpeutstyr)    
     Mannskap uteseksjon drift: 5 stk     
     Renhold 4 stk (det foreligger kartlegging 2020 av ansatte som kan omdisp) 
     Kompetanse GISLINE/kart, Dyrøy vannverk       
Avtale Svendsen Maskin   Del av kommunal beredskap, gyldighet 2 år fra 22.7.19.      
Rune Gabrielsen, tlf. 917 27 778 Rammeavtale på maskinentreprenørtjenester:    
     *Beltegående gravemaskin 25 tonn: 2 stk     
     *Beltegående gravemaskin 15 tonn: 1 stk     
     *Beltegående gravemaskin 8 tonn: 1 stk     
     *Hjullaster 15 tonn: 2 stk      
     *Valsetog 12 tonn: 1 stk      
     *Maskinsemi: 1 stk      
     *3 akslet lastebil med 3 akslet henger: 3 stk    
     *3 akslet lastebil: 1 stk      
     *Dumper Moxy mt 25 15 tonn     
     *Maskinfører: 3 stk      
     *Lastebilsjåfør: 3 stk      
Utstyr helse og omsorg               
Enhetsleder Noeline Goos           
                  

         
Lokale ressurser        
Vidar 
Karlsen      Lokal maskinentreprenør         
Tlf. 908 36 187               
As TEMA     Nødstrømsaggregat         
Terje Johansen, tlf. 77 18 83 98             
Akvafarm 
AS     Kan kontaktes ved eventuell mangel på smittevernutstyr     
Odd Steinar Olsen, tlf.915 78 773             
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Matbestilling   
Sted Telefonnummer 
Dyrøy Mat  77 18 93 50  
Coop Prix 90 24 15 22  
Foxtail 48 04 26 28  
YX 77 18 82 28  
Go2grill Sørreisa 77 86 13 00  
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 037 

Saksmappe: 2020/527 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 13.08.2020 

 

 

Saksframlegg 

Høring: Forslag til lovhjemmel som åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 89/20 20.08.2020 

 

Vedlegg 
1 Høring - forslag til lovhjemmel som åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Dyrøy boligstiftelses formålsangivelse er formulert slik at den vil omfattes av den 
foreslåtte lovendring. 

2. Dyrøy kommune gir sin tilslutning til endringsforslaget slik det foreligger. 
 

Saksopplysninger 

I dette høringsnotatet foreslår Nærings- og fiskeridepartementet å lovfeste en hjemmel i 
stiftelsesloven som åpner for å oppheve såkalte kommunale boligstiftelser.  
 
Kommunale boligstiftelser kjennetegnes ved at de er opprettet av en eller flere kommuner og 
at verdiene som lå i stiftelsen ved opprettelsen (enten boliger/tomter eller øremerkede midler), 
ble tilført av oppretter. Kommunen(e) som opprettet stiftelsen, utpeker som regel et flertall av 
styremedlemmene. Administrasjonen i kommunen er ofte enten forretningsfører for stiftelsen 
eller de har annen tett kontakt med stiftelsen. Slik skjer forvaltningen og utnyttelsen av 
eiendommene i stiftelsen i nært samarbeid med kommunene. Den typiske kommunale 
boligstiftelsen har som formål å skaffe boliger for tidsbegrenset utleie til persongrupper som 
ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Det geografiske området til stiftelsens 
virksomhet er normalt begrenset til den kommunen som opprettet stiftelsen. 
 
En kommunal boligstiftelse har dermed eierskap eller annen tilknytning til fast eiendom som en 
forutsetning for å kunne realisere formålet. De kommunale boligstiftelsene har store verdier i 
form av eiendomsmasse, og bokført verdi overstiger for mange av disse titalls millioner kroner. 
De har ofte et formål som langt på vei harmonerer med den forpliktelsen kommunen etter 
sosialtjenesteloven § 15 har til å medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som 
ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. 
 
De kommunale boligstiftelsene er underlagt stiftelsesloven på lik linje med alle andre 
stiftelser. Stiftelser er blant annet selveiende og med styret som øverste organ. Dette endres 
ikke av at enkelte kommuner ikke har et tydelig skille mellom stiftelsen og kommunen eller at 
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kommunen oppnevner styremedlemmene. Styret har hovedansvaret for at stiftelsens 
vedtektsfestede formål ivaretas. 
 
Forslaget i dette høringsnotatet omfatter bare de kommunalt opprettede boligstiftelsene slik 
de er definert ovenfor. 
 
Den foreslåtte hjemmelen i stiftelsesloven åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser slik 
at formuesmassen tilbakeføres til oppretterkommunen. Hvis kommunestrukturen er endret 
senere, overføres formuesmassen til den nye kommunen. Stiftelsens gjeldsforpliktelser overtas 
samtidig av kommunen. Tilbakeføring til oppretter er ikke i samsvar med den alminnelige 
stiftelsesretten og må ses som et snevert unntakstilfelle. Det krever derfor særskilt hjemmel i 
lov. Forslaget som med dette sendes på høring, skal   etter planen inngå i proposisjonen med 
forslag til ny stiftelseslov når den legges frem for Stortinget. 
 

Administrasjonens vurdering 

Begrunnelsen for opprettelse av boligstiftelser ble gjort i en tid da dette var ansett som et 
nyttig verktøy for kommunene for å fylle behovet for boliger til vanskeligstilte. 
Finansieringsordninger i Husbanken til dette formål var særlig tilrettelagt for   en slik 
organisering. For kommunene var det også begrunnet i at en slik organisering reduserte 
kommunens risiko knyttet til fluktuerende eiendoms- og boligpriser. 
 
Generelle erfaringer viser at en slik organisering har dratt med seg ikke ubetydelige 
utfordringer knyttet til det grunnleggende kravet til distanse mellom en stiftelse og stifter. 
Særlig etter revisjon av Stiftelsesloven i 2001 der dette ble innskjerpet og presisert. Kommunen 
har ofte påtatt seg oppgaven med å organisere utleie på vegne av stiftelsen, forestå vedlikehold 
og kanskje også forretningsførsel og annen administrativ bistand. Styret og øvrig ledelse i 
stiftelsen har ofte tett knytning mot kommunen, enten som ansatt eller som politisk valgt. 
 
Sett fra rådmannens ståsted er de utfordringene som presenteres i høringsnotatet i høyeste 
grad gjeldende også for Dyrøy kommune. Særlig for små kommuner med tilhørende små 
boligstiftelser med manglende administrativ kapasitet, er distanse i tråd med lovkravet særlig 
utfordrende. Kommunen må samarbeide tett med boligstiftelsen, både for å administrere og 
vedlikeholde eksisterende boligportefølje, og ikke minst i forbindelse med realisering av nye 
boliger. I dette landskapet er det vanskelig å navigere uten å komme i konflikt med 
stiftelsesloven. I alle fall vil  sikker distanse både være kostnadskrevende og tidkrevende. 
 
Rådmannen ønsker derfor en lovendring som her foreslått, velkommen. I dette ligger også at 
det er kommunestyret alene og ikke styret i stiftelsen som kan vedta en slik oppløsning. 
 
En eventuell oppløsning av Dyrøy Boligstiftelse må fremmes som egen sak til politisk 
behandling, dersom endringsforslaget blir vedtatt. 
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Postadresse 
Postboks 8090 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@nfd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kongens gate 8 
 
www.nfd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
912 660 680 

Avdeling 
Avdeling for 
konkurransepolitikk, 
selskapsrett og 
næringsøkonomi 

Saksbehandler 
Cecilie B. Dueled 
97 04 53 88 

Høring: Forslag til lovhjemmel som åpner for å oppheve kommunale 
boligstiftelser 

I dette høringsnotatet foreslår Nærings- og fiskeridepartementet å lovfeste en hjemmel i 

stiftelsesloven som åpner for å oppheve boligstiftelser etablert av norske kommuner. 

Høringsnotatet er utarbeidet i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Stiftelsestilsynet har bidratt med datagrunnlaget. 

 

Det er registrert 123 boligstiftelser i Stiftelsesregisteret der én eller flere kommuner står 

oppført som eneste oppretter, kalt kommunale boligstiftelser. Disse har en samlet bokført 

egenkapital på over to milliarder kroner. Forslaget i dette høringsnotatet omfatter bare de 

kommunalt opprettede boligstiftelsene.  

 

Den foreslåtte hjemmelen i stiftelsesloven åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser slik 

at formuesmassen tilbakeføres til oppretterkommunen. Hvis kommunestrukturen er endret 

senere, overføres formuesmassen til den nye kommunen. Stiftelsens gjeldsforpliktelser vil 

samtidig bli overtatt av kommunen.  

 

Tilbakeføring til oppretter er ikke i samsvar med den alminnelige stiftelsesretten og må ses 

som et snevert unntakstilfelle. Det krever derfor særskilt hjemmel i lov. Forslaget som med 

dette sendes på høring, skal etter planen inngå i proposisjonen med forslag til ny stiftelseslov 

når den legges frem for Stortinget. 

 

Høringen er åpen for alle. Høringsbrevet, høringsnotatet og høringsliste ligger på 

departementets hjemmeside på www.regjeringen.no.  

 

 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/5819-1 

Dato 

2. juli 2020 
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Side 2 
 

Vi har søkt og funnet en del e-postadresser, men til et relativt stort antall av de aktuelle 

stiftelsene har vi ikke funnet en egen e-postadresse. Vi ber spesielt kommunene om å sende 

høringen til kommunale boligstiftelser som er opprettet av kommunen.  

 

Vi ber om at høringssvar legges inn i portalen via linken ovenfor, og samtidig sendes til 

posttmottak@nfd.dep.no. 

 

Høringsfristen er 2. oktober 2020. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Marit Elisabeth Bolstad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Cecilie Bakke Dueled 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Vedlegg: 

- Høringsnotat 

- Høringsliste 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/121 

Saksbehandler: Håvard Johnsen 

Dato: 10.03.2020 

 

 

Saksframlegg 

Søknader om støtte til klasseturer 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 41/20 23.04.2020 
Formannskapet 90/20 20.08.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Støtte til klasseturer avslås. 
 
 

Rådmannens innstilling: 

Støtte til klasseturer avslås. 
 
 
Behandling i Formannskapet – 23.04.2020:  
 
 
 
Forslag til vedtak Erling Brattsberg (AP):  
Hele saken utsettes til høsten.  
Enst.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 23.04.2020  
 
Hele saken utsettes til høsten.  
 
 
 

Kort sammendrag 

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

Saksopplysninger 

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

Administrasjonens vurdering 

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

 

Dyrøy kommune 
Dyrøytunet 1 
9311 Brøstadbotn 

 

 

 

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

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

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

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

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

Vi håper på et positivt svar😊 

  

 

 

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

Emne: Støtte til klassetur 
Vedlegg: 

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

Med vennlig hilsen
Kjell ivar Svendsen
Tlf. 97149049
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