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PS 16/20 Godkjenning av møteprotokoll OPOM 02.06.20 

 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 15.09.2020:  

 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 15.09.2020  

Møteprotokollen av 02.06.20 godkjennes.  

PS 17/20 Referatsaker 

 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 15.09.2020:  

 
 
Kommunalsjefer helse og omsorg/oppvekst kompetanse orienterte om 
- møte med politiet - rusproblematikk lokalt 
- helse og omsorg 
  
Referatsakene tas til orientering. 
  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 15.09.2020  

Referatsakene tas til orientering. 

PS 18/20 Gebyrregulativ 2021 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Satsene for foreldrebetaling i barnehage settes lik nasjonal makspris. 
1. Satser som er underlagt egne forskrifter og lovverk justeres til tillatte makssatser.  
1. Med unntak av satser som er underlagt egne forskrifter og lovverk foreslås følgende satser økt 

3,0 % - for 2021.  
- SFO-plass,  
- kulturskolen og kulturhagen,  
- tjenester fra Dyrøy omsorgssenter,  
- egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester,  
- dagtilbud hjemmeboende,  
- døgnsats for Dyrøy sykehjem 

 
4. Øvrige betingelser i gebyrregulativet beholdes.  
 
5. Virkningspunkt settes til 1. januar 2021, med mindre vedtekter og/eller forskrifter og lovverk 
legger føringer som vil tilsi annet.  
 
 



 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 15.09.2020:  

 
 
Forslag til vedtak Kjell-Sverre Myrvoll (SP): 
 
Som rådmannens forslag med endring av punkt 3: 
Med unntak av satser som er underlagt egne forskrifter og lovverk foreslås kommunale satser økt med 
kommunal deflator - for 2021.  
  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 15.09.2020  

1.Satsene for foreldrebetaling i barnehage settes lik nasjonal makspris. 
2.Satser som er underlagt egne forskrifter og lovverk justeres til tillatte makssatser.  
3.Med unntak av satser som er underlagt egne forskrifter og lovverk foreslås kommunale satser økt 
med kommunal deflator - for 2021.  
- SFO-plass, 
- kulturskolen og kulturhagen, 
- tjenester fra Dyrøy omsorgssenter, 
- egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, 
- dagtilbud hjemmeboende,  
- døgnsats for Dyrøy sykehjem 
4. Øvrige betingelser i gebyrregulativet beholdes.  
5. Virkningspunkt settes til 1. januar 2021, med mindre vedtekter og/eller forskrifter og lovverk legger 
føringer som vil tilsi annet.  

PS 19/20 Inntreden i Astafjordlegen 

 

Rådmannens innstilling: 

Dyrøy kommune trer inn i Astafjordlegen i henhold til vedtak på 13 punkter (vedlagt). 
 
 
Behandling i Eldrerådet – 09.09.2020:  

 
 
Kommunalsjef helse og omsorg orienterte. 
  
Omforent forslag til vedtak: 
Dyrøy eldreråd er fornøyd med legedekning 5 dager pr. uke her på Dyrøy legekontor. 
Vi går ut fra at det blir legedekning på Dyrøy legekontor også i ferietiden. 
Dyrøy eldreråd støtter forslag om å tre inn i Astafjordlegen. 
  
Enst . vedtatt. 
  
 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 09.09.2020  

Dyrøy eldreråd er fornøyd med legedekning 5 dager pr. uke her på Dyrøy legekontor. 
Vi går ut fra at det blir legedekning på Dyrøy legekontor også i ferietiden. 



Dyrøy eldreråd støtter forslag om å tre inn i Astafjordlegen. 
 

Rådmannens innstilling: 

Dyrøy kommune trer inn i Astafjordlegen i henhold til vedtak på 13 punkter (vedlagt). 
 
 
Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne – 14.09.2020:  

 
 
Omforent forslag til vedtak: 
Rådet anbefaler å samle legetjenesten en vei, slik at samarbeidet mellom de forskjellige legetjenesten 
kan foregå mest mulig sømløst.  

Enst. vedtatt 

 
 
Vedtak i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne  – 14.09.2020  

Rådet anbefaler å samle legetjenesten en vei, slik at samarbeidet mellom de forskjellige legetjenesten 
kan foregå mest mulig sømløst. 
 

Rådmannens innstilling: 

Dyrøy kommune trer inn i Astafjordlegen i henhold til vedtak på 13 punkter (vedlagt). 
 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 15.09.2020:  

 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 15.09.2020  

Dyrøy kommune trer inn i Astafjordlegen i henhold til vedtak på 13 punkter: 
1. Dyrøy kommune trer inn i Astafjordlege-samarbeidet, som er etablert mellom kommunene 

Ibestad, Lavangen og Salangen med utgangspunkt i Kommunelovens §28, administrativt 
vertskommunesamarbeid. Salangen kommune er vertskommune og de tre øvrige kommunene 
blir samarbeidskommuner. 

2. Det gjennomføres virksomhetsoverdragelse i henhold til Arbeidsmiljølovens §16.  
3. Astafjordlegen opprettholder legekontor i hver kommune. Kontorene skal bemannes fem dager 

i uka på hverdager med minimum to leger, hvorav den ene kan være turnuskandidat. Videre 
bemannes det enkelte kontor med minst to medarbeidere per legedag. 

4. Astafjordlegen ledes faglig av en kommuneoverlege. Det avsettes 1 årsverk til 
kommuneoverlegefunksjon. Funksjonen fordeles på flere personer med ulike faglige 
ansvarsområder, herunder faglig ledelse. 

5. 100% stilling som administrativ leder er opprettet. 
6. Leger og øvrige medarbeidere som ansettes etter iverksettelsen av Astafjordlegene ansettes i 

Astafjordlegene men med et spesifikt arbeidssted. Det er behovet for opprettholdelse av 
legekontor i hver kommune som bestemmer hvilke tjenestesteder den nyansatte blir ansatt på. 
Ved behov må ansatte påregne å jobbe ved andre legekontor. 

7. Ordningen med både kommunalt ansatte og privatpraktiserende leger videreføres. 
8. Satsingen på turnusleger, legestudenter og andre studenter videreføres og systematiseres. 



9. Det innføres felles system for pasienthåndtering og telefon. Elektroniske system for 
pasientenes kommunikasjon med legekontorene videreutvikles, og det innføres systematisk 
bruk innenfor lovens begrensninger av teknologiske hjelpemidler. 

10. Eksisterende kostnader ved drift av de respektive legekontorene dekkes av de respektive 
kommunene. Merkostnadene ved innføring av Astafjordlegene fordeles slik: 20% fordeles likt 
og 80% fordeles etter befolkningstall. 

11. Det nedsettes en egen referansegruppe bestående av rådmenn/administrasjonssjefer fra alle 
deltakende kommuner. Vertskommunen, Salangen kommune, har ansvaret for å innkalle og 
informere referansegruppen. Salangen kommune har prosjektlederansvaret frem til 
administrativ leder har tiltrådt. 

12. Dyrøy kommune er innforstått med at dersom en kommune trekker seg fra samarbeidet, så vil 
andelen felleskostnader øke.  

13. Dyrøy kommune sin eventuelle merkostnad legges inn i budsjettet for budsjettåret 2021.  

PS 20/20 Fremtidig organisering av PPT 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Dyrøy kommune inngår samarbeid med Senja og Sørreisa vedrørende PPT fra 1.januar 
2021. 

 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 15.09.2020:  

 
 
Forslag til vedtak Kjell-Sverre Myrvoll (SP): 
  
Dyrøy kommune inngår samarbeid med Bardu/Målselv vedrørende PPT fra 1.januar 2021. 
  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 15.09.2020  

Dyrøy kommune inngår samarbeid med Bardu/Målselv vedrørende PPT fra 1.januar 2021. 

PS 21/20 LOS-funksjon for ungdom 

 

Rådmannens innstilling: 

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

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



Saken utsettes til neste møte.  
 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 15.09.2020:  

 
 
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 15.09.2020  

PS 22/20 Avviksstatistikk PLO mai-sept 2020 

 

Rådmannens innstilling: 

Opom tar avviksstatistikken i PLO for perioden 01.05.2020-01.09.2020 til orientering.  
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 15.09.2020:  

 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 15.09.2020  

Opom tar avviksstatistikken i PLO for perioden 01.05.2020-01.09.2020 til orientering. 


