
 

Dyrøy kommune 
     Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: , Nordavindshagen 
Dato: 01.10.2020 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
 
 
Kommunestyret innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Dyrøy Energi AS, i etterkant av 
kommunestyremøtet.  Sakspapirer kommer i egen forsendelse.  
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Marit Alvig Espenes 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/51 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 24.09.2020 

 

 

Saksframlegg 

Godkjenning av møteprotokoll 18.6.20 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 69/20 01.10.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret møteprotokoll av 18.6.20 godkjennes.  
 

Saksopplysninger 

Møteprotokollen er tilgjengelig i First Agenda og på kommunens hjemmeside:  
 
https://www.dyroy.kommune.no/getfile.php/4707922.2708.qswaamwnqbwzsk/KS_Protokoll_200618.p
df 
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Oversikt og status over saker/vedtak som
krever oppfølging

Møte 09.03.2017

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

scooterløyper i Dyrøy
 Oppdatert: møte planforum gav gode innspill,
men synliggjorde betydelig arbeid/prosess.
Innhenting av grunneiererklæringer er påbegynt.

Møte 26.04.18

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

for oppfølging
ROS-analysen danner grunnlag for revisjon av
beredskapsplan. Okt. 19: FM tilsyn besvart. Frist
01.06.20 for lukking.  Ny beredskapsplan for
vedtak i dagens møte.

Møte 18.12.18

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
FO 2/18 2018/1150 Interpellasjon - Har Dyrøy kommune en

fungerende boligpolitikk?
Vedtak vil være gjenstand for eget prosjekt.
Boligkartlegging gjennomført. Feb. 20:  Arbeid
med boligpolitisk plan/boligsosial plan påbegynt.
Workshop Husbanken 10.03. Intern
arbeidsfordeling og videre håndtering av saken
er avklart.   Egen sak på finansiering av
prosjektledelse vil bli fremmet til neste møte I
FSK.   Oppdatert: Dialog med NU for
prosessledelse. Utarbeidelse av boligplan i
prosess. Til politisk behandling før jul.

Møte 28.02.19

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

næringsareal
Interne avklaringer på tilgjengelig
dokumentasjon for området, samt planlegging
for prosjektering. Nov. 19: Rammeavtale
reguleringsarbeid er inngått. Egen
finansieringssak vil bli fremmet. Oppstartsmøte
rådgiver gjennomført. Prisavklaring vil danne
grunnlag for finansieringssak til politisk
behandling. Kartgrunnlag og øvrig nødvendig
underlag er sendt konsulent for prisavklaring.

Møte 11.04.19

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

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

Møte 13.06.19

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
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PS 30/19 2019/263 Renovering/salg av Prestebolig Bilder etc. er tatt. Legges ut for salg via megler i
løpet av kort tid. Ikke mottatt bud innenfor
vedtatt minstepris.

PS 31/19 2018/934 Dyrøy kommune - vertskommune for ny
kompetanseenhet Pleie og omsorg

Uendret status

Møte 10.10.19

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

Dyrøy kommune
I prosess. Oppdatert: Sak kommer til politisk
behandling i KS oktobermøtet

Møte 27.02.20

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

Avvikling av Dyrøy Energi AS og etterfølgende
reetablering flisfyring/bioanlegg

Under arbeid. Innhenting av pristilbud på riving
går ut i løpet av kort tid. Oppdatert: Forespørsel
gikk ut i går. Anbudsbefaring i neste uke.
Tilbudsfrist 03.07.20. Rivearbeid sluttfort.
Prosjektering ny flisfyrinsanlegg pågår.

Møte 30.04.20

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
PS 29/20 2020/192 Småjobbsentral i Dyrøy I prosess
PS 30/20 2020/245  Ladepunkter for elektriske biler ved offentlige

bygg
I prosess

Møte 19.05.20

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
PS 39/20 2020/292 Dyrøy vannverk - statusoppdatering og forslag

til tiltak 2020
I prosess

PS 41/20 2018/601 Dyrøy sentrumsbygg Under videre behandling

Møte 18.06.20

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
PS 50/20 2020/83 Ambulerende skjenkebevilling - skjenking for

enkeltanledninger
Sak avsluttet

PS 51/20 2020/83 Søknad om fornyelse av bevilling for salg av
alkoholholdige drikker - 2020

Sak avsluttet

PS 52/20 2020/83 Søknad om fornyelse av bevilling for skjenking
av alkoholholdige drikker - 2020

Sak avsluttet

PS 53/20 2020/132 Søknad om midler til finansiering av
minnesmerker

Sak avsluttet

PS 54/20 2018/977 Tilstandsrapport for grunnskolen 2020 -
saksframlegg

Sak avsluttet

PS 55/20 2020/338 Utredning av skolemat i Dyrøyskolen Tatt inn i budsjettarbeid
PS 56/20 2019/135 Årsmelding og årsregnskap 2019 - NU KF Sak avsluttet
PS 57/20 2020/136 Årsberetning og Årsregnskap 2019 Dyrøy

kommune
Sak avsluttet

PS 58/20 2019/447 Økonomirapportering 1.tertial Sak avsluttet
PS 59/20 2020/380 Tertialrapport 1/20 VOX Dyrøy KF Sak avsluttet
PS 60/20 2018/601 Vedtak i sak 41/20, Dyrøy sentrumsbygg –

nærmere presisering og avklaring av
konsekvenser av vedtaket

I videre prosess

PS 61/20 2019/292 Valg av møtefullmektiger til forliksrådet Sak utsatt
PS 62/20 2019/292 Valg av meddommerutvalg for perioden 2021-

2024
Sak utsatt

PS 63/20 2019/292 Dyrøy Utleiebygg AS - valg av nytt styre Sak utsatt

6



PS 64/20 2020/284 Midt-Troms Museum: Avtale om
museumstjenester

Sak utsatt

PS 65/20 2020/264 Saksframlegg intensjonserklæring Akson Sak avsluttet
PS 66/20 2018/171 Dyrøy og Sørreisa legesamarbeid Egen sak til KS i dagens møte
PS 67/20 Planstartegi 2020-2023 Sak avsluttet
PS 68/20 2020/291 Dyrøy Boligstiftelse - valg av nytt styre Sak avsluttet
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10.10.2019 Rådmannens orientering
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Fra: Postmottak PDI Troms (post.troms@politiet.no)
Sendt: 25.06.2020 12:49:11
Til: 'postmottak@tromso.kommune.no'; 'postmottak@karlsoy.kommune.no'; 'post@skjervoy.kommune.no';
'postmottak@nordreisa.kommune.no'; 'post@kvanangen.kommune.no'; 'post@lyngen.kommune.no';
'post@kafjord.kommune.no'; 'post@storfjord.kommune.no'; 'postmottak@balsfjord.kommune.no';
'post@senja.kommune.no'; 'postmottak@dyroy.kommune.no'; 'postmottak@sorreisa.kommune.no';
'postmottak@malselv.kommune.no'; 'postmottak@bardu.kommune.no'; 'post@lavangen.kommune.no';
'postmottak@salangen.kommune.no'; 'postmottak@ibestad.kommune.no'; 'postmottak@harstad.kommune.no';
'postmottak@kvafjord.kommune.no'; 'post@tjeldsund.kommune.no'
Kopi: 

Emne: Høring - etablering av felles namsfogd i Troms politidistrikt
Vedlegg: H;Utredning ett namsdistrikt.pdf;Prosessplan budsjettprosess 2021-2023 200625.pdf
Det vises til tidligere korrespondanser omkring ulike utredninger som politimesteren i Troms har igangsatt
for å tilpasse driftsnivået til budsjettrammene for 2020 og de nærmeste tre årene.
 
Utredningsarbeidet er omfattende og berører områder som har følger for eksterne samarbeidspartnere og
interne forhold. Det er nå besluttet at det skal utarbeides tilleggsutredninger som skal gi politimesteren et
enda bredere faglig grunnlag til å vurdere om det er aktuelt å vurdere å foreslå endringer i GDE-strukturen
eller endringer i lensmanns- og politistasjonsdistriktsgrenser. Disse delene av prosessen utsettes derfor til
over sommerferien. Oppdatert prosessplan vedlegges til informasjon. Det gjøres oppmerksom på at også
interne prosesser fremkommer i prosessplanen, også de deler av utredningsarbeidet som ikke vil bli sendt
ut på ekstern høring.
 
Vedlegg:

1.    Høringsbrev datert 25.06.20
2.    Utredning ett namsdistrikt datert 25.05.20
3.    Prosessplan for budsjettprosess datert 25.06.20

 
 
Med hilsen
Troms politidistrikt
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Utredning av ett namsdistrikt i Troms politidistrikt 

Dato: 20.05.20    Side 3 av 39 

 

 

 

1 Sammendrag  
 

Organiseringen av namsmannsoppgavene skal understøtte gode publikumstjenester 

innenfor sivil rettspleie med hensyn til kvalitet, kompetanse, effektivitet og service. 

Fremtidig organisering av den sivile rettspleie skal ivareta et kompromiss mellom 

hensynet til nærhet og hensynet til spesialisering og kvalitet. 

 

Vi har utredet etablering av én namsmyndighet i Troms politidistrikt for å identifisere de 

økonomiske gevinstene på kort og lang sikt og gevinster gjennom kvalitetsheving 

og/eller effektivisering. I tillegg har vi forsøkt å finne en måte å rigge ett namsdistrikt 

slik at vi er i stand til å utnytte effekten av digitaliseringen gjennom Digital namsmann 

(DINA). 

 

Arbeidsgruppen har sett på effekten av å gå fra fem til ett namsdistrikt, samt hvordan ett 

namsdistrikt kan organiseres på en mest mulig optimal måte ut fra de førende kriteriene. 

 

Den største effekten oppnår man på kort sikt ved å etablere ett namsdistrikt. Det alene 

anslår vi vil frigi ca 3,1 årsverk i forhold til i dag. For å få full effekt betinger dette at de 

som utøver sivil rettspleie rendyrkes til disse oppgavene. Det vil også gi en gevinst i 

forhold til effektivitet ved at alle kan jobbe i samme portefølje, øke kvaliteten, jevnere 

arbeidsbelastning og sikre større grad av likebehandling. 

 

DINA vil i tillegg gi noen effekter som gradvis kan tas ut etter hvert som de blir innført. 

Hvor stor effekten av DINA blir har blant annet en sammenheng med hvor raskt og i 

hvilket omfang privatpersoner og virksomheter tar i bruk de digitale løsningene.  

 

Ulike måter å organisere ett namsdistrikt er grundig vurdert. Det ble tidlig klart at en del 

oppgaver er geografisk betinget i hvor de kan utføres, noe som begrenser i hvor stor 

grad oppgavene kan sentraliseres.  

 

En enstemmig arbeidsgruppe anbefaler at det etableres ett namsdistrikt i Troms pd 

under navnet Namsfogden i Troms, funksjonelt organisert i FUFSR. Det anbefales videre 

at lokasjonene på Setermoen og Finnsnes slås sammen, og at arbeidet i dette området 

utføres fra Finnsnes. Det vil kunne frigi ytterligere 0,4 årsverk. Det betyr at sivil 

rettspleie utføres fra følgende fire lokasjoner: Tromsø, Harstad, Finnsnes og Storslett. I 

tillegg anbefales det at enkelte oppgaver sentraliseres til kun en eller to lokasjoner. Dette 

vil totalt sett gi en større robusthet og bedre fagmiljøer, og det vil gjøre oss bedre i stand 

til å ta ut effektene ved effektivisering. 

 

Arbeidsgruppen har vært delt i spørsmålet om stedsplassering av 

namsfogd/seksjonsleder for Seksjon for sivil rettspleie skal være fastlåst til Tromsø eller 

om det skal åpnes for stedsplassering på én av de fire lokasjonene. 

 

2 Innledning 

2.1 Arbeidsgruppens sammensetning 

 

Leder:  Per Øyvind Skogmo, driftsenhetsleder FUFSR 

Medlem:  Hans-Holger Øyan, namsfogd/seksjonsleder Seksjon for sivil rettspleie, 

FUFSR 

Medlem: Lise Hay, seksjonsleder Seksjon for sivile oppgaver, Finnsnes 

Medlem: Ragnhild With, seksjonsleder Seksjon for sivile oppgaver, Nord-Troms 
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Medlem: Siw Skogstad Johnsen, seksjonsleder Seksjon for sivile oppgaver, Harstad 

  

 

2.2 Mandat 

 

Føring fra POD: 

 

Organiseringen av namsmannsoppgavene skal understøtte gode publikumstjenester 

innenfor sivil rettspleie med hensyn til kvalitet, kompetanse, effektivitet og service. 

Fremtidig organisering av den sivile rettspleie skal ivareta et kompromiss mellom 

hensynet til nærhet og hensynet til spesialisering og kvalitet. 

 

 

Utredningens mandat som følger: 

 

1. Det skal utrede etablering av en namsmyndighet i Troms politidistrikt for å 

identifisere de økonomiske gevinstene på kort og lang sikt og gevinster 

gjennom kvalitetsheving og/eller effektivisering.  

2. Utredningen skal ta hensyn til digitaliseringsløsningene som kommer gjennom 

DINA (Digital namsmann), herunder en organisering som legger til rette for 

kommende endringer i arbeidsprosesser, effektiviseringskrav og 

gevinstrealisering skissert i Flerårig virksomhetsplan 2020. 

 

3. Utredningen skal inneholde ulike alternativer for organisering, herunder: 

 

a. Beskrivelse av aktuelle alternativer for namsdistriktstruktur og hvilke 

man anser som mest realistiske som man analyserer videre (og som i 

tillegg imøtekommer behov, mål og kvalitetskrav og 

kostnadseffektivitet størst mulig grad) og bakgrunn for hvorfor disse er 

valgt. 

b. Utføre analyse av de aktuelle alternativer ut fra vurderingskriterier – 

hvordan de innfrir mål og kriterier. Det skal beskrives økonomiske og 

administrative konsekvenser av de aktuelle alternativene. 

c. Alternativene som fremkommer av pkt b skal drøftes opp i mot 

hverandre. Det skal tas utgangspunkt i hva innbyggerne skal få av 

tjenester etter endringene og hvordan. Alle alternativene må beregnes 

slik at antatt netto økonomisk gevinst fremkommer 

 

4. De ulike alternativene skal rangeres. Dersom det er delt i forhold til anbefalt 

alternativ, må mindretallet og flertallet begrunne sitt forslag. 

 

2.3 Organisering av arbeidet 

 

Arbeidsgruppen har hatt 16 møter. Det er flere møter enn vi først hadde planlagt, men 

pga av Covid-19 har vi tatt u bruk digitale møterom som har medført  hyppigere og 

kortere møter. Kun to møter har vært ved fysisk oppmøte.  

 

I tillegg har arbeidsgruppen invitert seksjonsleder Sivile opppgaver i Midt-Troms inn i 

møte for å diskutere konkrete problemstillinger når det gjelder ressursberegning og 

effekter av sammenslåing av Midt-Troms og Finnsnes. Vi har også invitert 

forliksrådssekretær fra Midt-Troms og Tromsø/Karlsøy for å diskutere oppgaveløsningen 

av forliksrådsekretærfunksjonen. 
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3 Organisering av sivil rettspleie 
 

3.1 Dagens organisering 

  

Troms politidistrikt er i dag organisert med fem namsdistrikt, herunder med fire 

namsmenn og én namsfogd. Namsmannen/Namsfogden innenfor det enkelte 

namsdistrikt er stedlig kompetent til å behandle saker som knytter seg til eget distrikt, jf. 

tvangsfullbyrdelsesloven § 2-3. Namsmannens fagområder omfatter alt innenfor sivil 

rettspleie, herunder tvangsfullbyrdelse (utlegg, tvangsdekning og krav på annet enn 

penger, midlertidig sikring), sekretariat for forliksråd, hovedstevnevitne (forkynnelser), 

gjeldsordning og øvrige sivile gjøremål (dødsfallsmeldinger, konkurs, 

registreringsforretninger, notarialforretninger). 

 

I lensmannsdistriktene (Nord-Troms, Midt-Troms og Finnsnes) og Harstad 

politistasjonsdistrikt er lensmannen/politistasjonssjefen namsmann. Namsmennene er 

også geografisk driftsenhetsleder med ansvar både for politioppgaver og sivile oppgaver. 

Namsmennene har overordnede fagansvaret for eget distrikt, mens personalansvaret og 

den daglige ledelsen ivaretas av sivile seksjonsledere. De har også ansvaret for de andre 

sivile oppgavene i hver GDE. 

 

For kommunene Tromsø og Karlsøy er det etablert namsfogdsdistrikt, der namsfogden 

har ansvar for sivil rettspleie. Sivil rettspleie er organisert som én av tre seksjoner under 

Felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie (FUFSR).  Namsfogden har 

personal- og fagansvar innenfor eget distrikt. FUFSR har fag- og opplæringsansvaret for 

sivil rettspleie i hele Troms pd, og fag- og opplæringsansvarlig (FOA) er organisatorisk 

plassert under Namsfogden. 
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Arbeidsgruppen har sett på hvor mange ressurser vi bruker innen sivil rettspleie i Troms 

pd i dag. Det er ikke enkelt å gi et eksakt tall på dette da flere også bruker tid på andre 

oppgaver som ikke er knyttet til sivil rettspleie. Flere saksbehandlere er også backup ved 

fravær i andre funksjoner innen sivile oppgaver, noe som også medfører at det går bort 

en del tid til opplæring i disse tilleggsfunksjonene. Det er vanskelig å ressursberegne 

dette, ikke minst ved at stadige skifter av arbeidsoppgaver i ulike fagfelt medfører 

tidstap.  

 

Vi har likevel forsøkt å analysere oss frem til et tall på ressursbruken i dag ut fra de 

årsverk som er tilgjengelig og tidsbruken på ulike oppgaver. I dette arbeidet har vi 

støttet oss på saksbehandlingsverktøyet SIAN og statistikkgrunnlaget der. Vi har også 

sett hen til hva de ulike driftsenheter har meldt inn av ressursbruk innen sivil rettspleie i 

kartleggingen til kapasitetsundersøkelsen. Seksjonslederne for sivile oppgaver har i 

tillegg gjort selvstendige vurderinger av hvilke arbeidsoppgaver den enkelte har og 

estimert tidsbruken på disse. 

 
Tabell 1 

Dagens ressursfordeling sivil rettspleie 
  Tromsø Harstad Finnsnes Midt-Troms Nord-Troms Sum 

Uteoppdrag 1 0,6 0,4 0,5 0,5 3 

Hovedstevnevitne 0,8 0,6 0,2 0,3 0,2 2,1 

Utlegg  3,1 2,3 1,2 1,5 1 9,1 

Gjeld 3 1,1 0,8 0,5 0 5,4 

Forlik 1 0,6 0,3 0,5 0,4 2,8 

Regnskap 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 

Dødsfallsmeldinger 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 

Ledelse 1 0,6 0,25 0,25 0,25 2,35 

FOA 1 0 0 0 0 1 

Sum Arbeidsgruppens vurdering 11 5,9 3,35 3,75 2,55 26,55 

Innpill til Kapasitetsundersøkelsen* 11 4,1 3,5 3,75 1,95 24,3 

Differanse 0 1,8 -0,15 0 0,6 2,25 

*Ledelse på nivå 2 trukket ut 
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Tabell 2 Dagens organisering 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namsmann/Namsfogd Tromsø Harstad Finnsnes Midt-Troms Nord-Troms Sum

Antall årsverk sivil 

rettspleie og  andre sivile 

oppgaver 

(forvaltning,utlendingsforv

altning, driftstøtte, 

straffesakstøtte o.l inkl. 

seksjonsledere og Fag- og 

opplæringsansvarlige)

30 11 7 6 3 57

Antall årsverk sivil 

rettspleie*
11 5,9 3,35 3,75 2,55 26,55

Antall årsverk andre sivile 

oppgaver
19 5,1 3,65 2,25 0,45 30,45

Ledelse sivil rettspleie

Seks jons leder 

uten 

saksbehandl ing

Seks jons leder 

uten 

saksbehandl ing

Seks jons leder 

med ca. 50 % 

saksbehandl ing

Seks jons leder 

med ca. 50 % 

saksbehandl ing

Seks jons leder 

med ca. 60 % 

saksbehandl ing

Antall  innbyggere (SSB) 78 938 31 725 19 438 20 754 15 680 166 535

Andel innbyggere  i % 47 19 12 13 9 100

Antall innbyggere pr 

årsverk sivil rettspleie 
7 176 5 377 5 802 5 534 6 149

Saksmengde 

hovedoppgaver sivil 

rettspleie (SIAN,2019)

8 709 4 140 2 937 2 681 2 254 20 721

Andel i % 42 20 14 13 11 100

Oppgaver innen sivil 

rettspleie som IKKE utføres

Dødsfa l l - 

meldinger

Dødsfa l l - 

meldinger
Gjeldsordning

Nord-Troms 

tingrett
Trondenes  

tingrett

Ofoten tingrett

Senja  tingrett

Tromsø Tjeldsund Lenvik Bals fjord Lyngen

Karlsøy Kvæfjord Sørreisa Målselv Storfjord

Harstad Dyrøy Bardu Kåfjord

Berg Salangen Skjervøy

Torsken Lavangen Nordreisa

Tranøy Ibestad Kvænangen

*Årsverk etter arbeidsgruppens  vurdering. I  dag utfører noen ansatte innen s ivi l  rettspleie (gjelder ikke Tromsø) også  oppgaver 

innen for andre s ivi le oppgaver i  varierende grad, eks  ved fravær o.l .

Domssogn
Nord-Troms 

tingrett

Trondenes  

tingrett
Senja  tingrett

Nord-Troms 

tingrett

Forliksråd
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Tabell 3 

 
 

 

3.2 Forventet effekt av DINA 

 

DINA står for Digital namsmann, og er et prosjekt som skal levere en ny 

publikumsløsning for forlik- og utleggsaker, i tillegg til å digitalisere brev gjennom Altinn 

til virksomheter og Digital Postkasse Innbygger (e-Boks og digipost) til privatpersoner. 

 

DINA forlik: 

DINA-prosjektet skal levere en ny publikumsløsning til innbyggere og virksomheter som 

er i kontakt med namsmannen. Publikumsløsningen har fått navnet Mine saker, hvor 

privatpersoner skal kunne svare på forlikssaker digitalt. Mine saker vil være tilgjengelig 

for alle på politiet.no/tilsvar. 

 

Med Mine saker vil namsmannen og forliksrådet tilby mer tilgjengelige tjenester og gjøre 

det enklere for publikum å følge opp sakene sine. Målet er bedre rettsikkerhet og flere 

som får sakene sine behandlet riktig i første instans. Forliksrådsmedlemmene vil få 

tilgang til en portalløsning for å lese saker, skrive og signere dommer elektronisk. Ved å 

logge inn i den nye portalløsningen vil de få tilgang til saksdokumentasjon på et tidligere 

tidspunkt. Dokumentasjonen vil bli distribuert i en sikker digital kanal, og vil være 

tilgjengelig som en nettløsning fra både pc, nettbrett og smarttelefon.   

 

DINA utlegg: 

Prinsippene blir ganske lik som i DINA forlik med Mine saker, hvor publikum kan 

kommunisere digitalt med namsmann. Saksbehandlerne slipper mye merarbeid med 

innregistrering av saker da alt legges inn digitalt, og dokumenter kan sendes ut via 

digipost og Altinn. En rekke av dagens manuelle prosesser vil forsvinne. 

 

Med dagens løsning er det en liggetid på 5,4 dager fra mottatt sak til saken er registrert i 

SIAN. I tillegg er et forsiktig anslag for gjennomsnittlig tid ved postforsendelse til SI i Mo 

i Rana 4 dager. Ved digitalisering, hvor innbyggerne og virksomhetene selv registrerer 

sakene direkte inn i systemet, vil saksbehandlingstiden umiddelbart reduseres med 10 

dager. 
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Med en saksbehandlingstid på rundt 60 dager for utleggsaker og 90 dager for forlikssaker 

er 10 dagers reduksjon en stor prosentvis forbedring og vil bidra til bedre 

brukeropplevelse og et bedre omdømme for etaten. 

 

I desember 2015 gjennomførte SI og POD en utredning om effekter ved DINA utlegg og 

forlik. De gjorde beregninger da som viste store besparelser ved i porto, konvolutter etc. 

ved å gå over til digital korrespondanse. Ut fra deres beregning kostet det i gjennomsnitt 

40 kr per sak i 2015. Dette dekker blant annet å sende mottatte saker til SI, 

korrespondanse i forbindelse med saksbehandlingen og utsendelse av svar. Det foreslåtte 

konseptet legger opp til bruk av Sikker Digital Post (SDP) for formidling av post til 

brukerne. Gjennomsnittpris for SI for bruk av SDP er ca 2 kr pr brev. Prisen avhenger av 

størrelse på forsendelsen og vil være et nytt kostnadselement som vil redusere 

ovennevnte besparelse. Det er ikke gjort en beregning av gjennomsnittskostnad for bruk 

av SDP pr sak. De har i regnestykket lagt inn 5 kr i kostnad for bruk av SDP-løsningen, 

hvilket da reduserer mulig gevinst til 35 kr. pr. sak. 

 

Hvis vi legger Troms pd sine tall på utlegg- og forlikssaker i 2019 til grunn, blir 

besparelsen som følger: 

 
Tabell 4 

Korrespondanse  Antall saker 
Besparelse i kr pr 
sak  

Besparelse i kr  

Utleggssaker 14855 35 519 925 

Forlikssaker 2703 35 94 605 

Sum besparelse i 
porto     614 530 

 

 

Effekten av digitaliseringen vil ikke komme i full skala med en gang og vil være avhengig 

av i hvor stor grad tjenestene tas i bruk. I tabell 5 har vi ut fra PODs rapport satt tallene 

inn fra Troms pd, hvor det er beregnet gevinster ut fra et pessimistisk, et realistisk og et 

optimistisk scenario. Besparelsen i de ulike scenariene viser da besparelse ut fra en 

antatt prosentandel digitalt gjennomførte prosesser: 

 
Tabell 5 

Besparelsen 
relatert til 
scenarier blir: 

% digital  Besparelse i kr  

Pessimistisk 25 153 633 

Realistisk 50 307 265 

Optimistisk  75 460 898 

 

 

I samme utredning fra SI og POD fremkom det at de i samarbeid med nøkkelbrukere hos 

Namsmenn er det identifisert arbeidsoppgaver som kan automatiseres innen utlegg og 

forliksråd. I tabellene nedenfor finnes en oversikt over de identifiserte arbeidsoppgavene, 

tid som kan spares ved å automatisere arbeidsoppgaven, et anslag over prosentandel av 

det totale antall saker arbeidsoppgaven utføres i, og til slutt oppsummert hva denne 

besparelsen beløper seg til i form av årsverk. Et årsverk ble satt til 1850 timer. 
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Tabell 6 

Arbeidsoppgave som bortfaller ved digitalisering av 
utlegg/utlegg 7-2f 

Varighet i min Andel saker  
Antall 
utleggsaker 
2019 

Mulig 
besparelse i 
antall årsverk 

Arbeid ifm registrering av innkomne saker 5 95 % 14885 0,6 

Arbeid ifm registrering av inntektsinformasjon 3 40 % 14885 0,2 

Arbeid ifm å sende ut statusinformasjon 3 5 % 14885 0,0 

Arbeid ifm identifisering av sak 5 5 % 14885 0,0 

Arbeid ifm utsendelse av avsluttet sak 5 95 % 14885 0,6 

Registrering av generelle henvendelser og klager 3 60 % 14885 0,2 

Telefonhenvendelser 7,5 15 % 14885 0,2 

Registrere tilsvar til forliksrådet 3 25 % 14885 0,0 

Registrere opplysningsskjema Utlegg 3 15 % 14885 0,1 

Skrankehenvendelser 10 10 % 14885 0,1 

Sum årsverk       2,1 

 

For forliksråd er besparelsen for Troms som følger: 

Tabell 7 

Arbeidsoppgave som bortfaller ved digitalisering av 
forlik 

Varighet i min Andel saker  
Antall 
forliksaker 
2019 

Mulig 
besparelse i 
antall årsverk 

Arbeid ifm registrering av innkomne saker 5 95 % 2703 0,12 

Arbeid ifm å sende ut statusinformasjon 3 5 % 2703 0,00 

Arbeid ifm identifisering av sak 5 5 % 2703 0,01 

Arbeid ifm utsendelse av avsluttet sak 5 95 % 2703 0,12 

Registrering av generelle henvendelser og klager 3 60 % 2703 0,04 

Telefonhenvendelser 7,5 15 % 2703 0,03 

Registrere tilsvar til forliksrådet 3 25 % 2703 0,02 

Skrankehenvendelser 10 10 % 2703 0,02 

Sum årsverk       0,4 

 

Effekten av digitaliseringen vil ikke komme i full skala med en gang og vil være avhengig 

av i hvor stor grad tjenestene tas i bruk. I tabell 8 og 9 har vi ut fra PODs rapport satt 

tallene inn fra Troms pd, hvor det er beregnet gevinster ut fra et pessimistisk, et 

realistisk og et optimistisk scenario. Besparelsen i de ulike scenariene viser da besparelse 

ut fra en antatt prosentandel digitalt gjennomførte prosesser. 

Tabell 8 

 

Besparelsen 

relatert til 

scenarier blir:

% digital 
Besparelse i 

årsverk utlegg

Pessimistisk 25 0,53

Realistisk 50 1,05

Optimistisk 75 1,58
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Tabell 9 

 

I løpet av 2020 vil DINA gradvis innføres og skal etter planen sluttføres oktober 2020, 

men Covid-19 kan gi noen forsinkelser.  Pr april ser imidlertid utviklingen av andelen 

brev som sendes digitalt veldig positiv ut: 

 58 % av brevene "foreleggelse av begjæring og varsel om utleggsforretning" som 

ble sendt til privatpersoner ble sendt til e-Boks eller digipost 

  61 % av brevene "pålegg om tilsvar" som ble sendt til privatpersoner ble sendt til 

e-Boks eller digipost. 

  99,5 % av brevene "foreleggelse av begjæring og varsel om utleggsforretning" 

som ble sendt til virksomheter ble sendt til Altinn. 

  100% av brevet "pålegg om tilsvar" som ble sendt til virksomheter ble sendt 

digitalt til Altinn. 

Pr 15.05.20 hadde  2 333 859 innbyggere i Norge digital postkasse. I tabell 10 nedenfor 

viser status for kommunene i Troms politidistrikt og andel digital postkase blant 

innbyggerne over 15 år: 

Tabell 10 

 

Besparelsen 

relatert til 

scenarier blir:

% digital 
Besparelse i 

årsverk forlik

Pessimistisk 25 0,10

Realistisk 50 0,20

Optimistisk 75 0,30

Kommuner i 

Troms 

politidistrikt Befolkning over 15 år

Antall digitale 

postkasser

Andel digitale 

postkasser i %

Tromsø 62 567 35 839 57,3

Harstad 20 370 10 367 50,9

Bardu 3 297 1 574 47,7

Storfjord 1 559 742 47,6

Målselv 5 626 2 650 47,1

Sørreisa 2 872 1 352 47,1

Lenvik 9 444 4 394 46,5

Kæfjord 2 388 1 073 44,9

Nordreisa 4 005 1 797 44,9

Skånland 2 530 1 127 44,5

Salangen 1 856 795 42,8

Dyrøy 969 408 42,1

Tranøy 1 260 523 41,5

Bals fjord 4 726 1 932 40,9

Skjervøy 2 414 975 40,4

Kvænangen 1 032 415 40,2

Lyngen 2 424 967 39,9

Kåfjord 1 786 711 39,8

Lavangen 847 330 39

Karlsøy 1 965 756 38,5

Berg 746 276 37

Ibestad 1 201 441 36,7

Torsken 791 272 34,4

Sum 136 675 69 716 51,0
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Som det fremgår av tabell 10 har over halvparten av innbyggerene over 15 år digital 

postkasse. Gjennomnittet blir dratt litt opp av befolkningsrike kommuner som Tromsø og 

Harstad, som er de eneste av kommunene hvor over 50% av innbyggerne har digital 

postkasse. Andelen øker imidlertid jevnt og trutt, og dette gir grunn til optimisme i 

forhold til å ta ut effekter  gjennom DINA. Det er imidelrtid viktig at saksbehandlerne er 

gode ambassadører for digital postaksse overfor publikum. 

3.3 Betydningen av sammenslåing til ett namsdistrikt  

 

Dagens organisering, med fem uavhengige namsdistrikter, innebærer at hver 

namsmann/namsfogd har fullt ansvar for egen portefølje. Dette innebærer noen 

begrensninger i muligheten for samarbeid på tvers av namsmannsdistriktene. 

 

Ved sammenslåing til ett namsdistrikt vil alle oppgaver knyttet til sivil rettspleie ledes av 

en felles namsfogd. Ingen saker vil være geografisk knyttet til en lokasjon, men alle 

saksbehandlere vil kunne jobbe med samme portefølje innenfor Troms politidistrikt. 

Dette vil sikre at man innenfor politidistriktet behandler eldste sak først. Videre vil det 

sikre at saksmengden og arbeidsbelastningen fordeles mer likt blant saksbehandlerne. 

 

Namsfogden vil videre være kompetent til å behandle alle saker knyttet til Troms 

politidistrikt, i motsetning til dagens situasjon, hvor saker må flyttes mellom 

namsdistriktene dersom saksøkte/innklagde/mottaker flytter bosted eller begjæringen er 

sendt til feilt namsdistrikt. 

 

Personell som arbeider innenfor sivil rettspleie kan være spredt på alle lokasjonene, men 

det er ikke avgjørende for sammenslåingen at alle oppgaver løses på alle lokasjoner. Det 

kan være at noen oppgaver sentraliseres, og løses fra færre lokasjoner. 

Oppgaveløsningen er ikke geografisk betinget. Det vil likevel være naturlig at oppgaver 

med større grad av geografisk tilknytning, som for eksempel uteoppdrag, løses fra den 

lokasjonen som er geografisk nærmest.  

 

I utgangspunktet vil regelverket for sivil rettspleie utelukke at oppgaver kan løses av 

personer som ikke er organisatorisk underlagt namsfogden. Ansatte innenfor sivil 

rettspleie har imidlertid anledning til å utføre oppgaver for andre driftsenheter.  

 

4 Vurdering av alternativer 
 

Organiseringen av namsmannsoppgavene skal understøtte gode publikumstjenester 

innenfor sivil rettspleie, med hensyn til kvalitet og kompetanse, effektivitet og service. 

Valg av fremtidig organisering innenfor de geografiske driftsenhetene må ivareta et 

kompromiss mellom hensynet til nærhet og hensynet til spesialisering. 

 

4.1 Ulike fagområder 

Det er et gjennomgående trekk ved de sivilrettslige fagområdene; de er både faktisk og 

juridisk krevende, noe som stiller krav til høy kompetanse hos saksbehandler. Dette 

sikres best ved at saksbehandler får behandle et tilstrekkelig høyt antall saker, i tillegg til 

å inngå i et fagmiljø. I dag er det kun de største lokasjonene som gir saksbehandler 

mulighet til å rendyrke faget og spesialisere seg innenfor et begrenset antall fagområder. 

I de mindre distriktene må saksbehandlerne være generalister, og "kunne alt". Dette er 

utfordrende, men ofte den eneste løsningen siden hvert namsdistrikt må løse alle sine 
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fagfelt med den bemanningen man har. I tillegg arbeider også disse saksbehandlerne i 

større eller mindre grad med gjøremål innen forvaltning og utlending. 

 

I Troms politidistrikt er det ansatt ett årsverk for å ivareta fag- og opplæringsansvaret 

(FOA) innen sivil rettspleie. Stillingen er plassert under namsfogden i Tromsø. FOA har 

som hovedoppgave å sørge for grundig og lik opplæring av nyansatte, kontinuerlig 

kompetansehevende tiltak; oppdatering på gjeldende regelverk og utvikling på 

fagområdet, samt bidra til at de ulike distriktene har lik praksis og holder samme høye 

kvalitet.  

 

4.2 Utlegg  

 

Utleggssaker utgjør den største andelen av saker innen sivil rettspleie, og er i all 

hovedsak en ren kontorforretning. I mange saker har man dialog med saksøkte som 

kommer med opplysninger, dokumentasjon og innvendinger. Dette skjer både per 

telefon, post og ved oppmøte. I flesteparten av sakene er det imidlertid ikke kontakt, 

eller kun ved telefon/post. Man jobber etter prinsippet om at eldste sak skal behandles 

først, slik at kreditorer blir tilgodesett etter hvem som la inn sitt krav først.  

 

POD har satt som mål at saksbehandlingstiden på denne typen saker ikke skal overstige 

60 dager, inkludert ventetiden fra saken ble varslet for saksøkte til den er berammet og 

avholdes. Her kan det oppstå nokså store forskjeller innad i Troms politidistrikt med 

tanke på restanse. Et namsdistrikt kan være helt ajour, mens nabodistriktet kan ligge 

flere måneder på etterskudd. I et brev av 21.04.20 fra POD, etter avklaring med Justis- 

og beredskapsdepartementet, ble det åpnet opp for at medarbeidere underlagt en 

namsmann kan bistå på tvers av namsmannsdistrikt innad i samme politidistrikt. Merk at 

namsmannens stedlige kompetanse ikke er endret, så ved bruk av bistand må den 

medarbeider som skal gi bistand gis tilgang til kompetent namsmann i 

saksbehandlingssystemet SIAN. Når det er gjort, kan saksbehandleren fysisk jobbe fra en 

annen lokasjon, men koblet til riktig namsdistrikt.  

 

Arbeidsgruppa har vurdert at arbeid med utlegg ikke er geografisk betinget, og kan 

samles på et mindre antall saksbehandlere enn det er i dag. Dette vil gi større grad av 

rendyrking av oppgaver, som igjen medfører økt kompetanse. Samtidig vil man kunne 

danne robuste fagmiljø som vil bidra til å holde kvaliteten høy. 

 

4.2.1 Forliksråd 

 

Det er 24 forliksråd i Troms politidistrikt. Til sammen har forliksrådene i Troms behandlet 

2690 saker i 2019, som må anses som et normalår. Av disse ble kun 644 saker 

behandlet i forliksrådsmøte. Av de 2046 sakene som ikke ble behandlet i 

forliksrådmøtene var 1832 i kategorien fraværsdom – ikke tilsvar. De øvrige 214 sakene 

var i kategorien hevet/trukket/avvist/feilført, se tabell 11 nedenfor. 
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Tabell 11 

 
 

Arbeidsgruppen har sett at flere av forliksrådene behandler et svært begrenset antall 

saker per år, noe som reduserer både kvalitet og kontinuitet. For å oppnå, og ikke minst 

opprettholde et visst kompetansenivå bør medlemmene i forliksrådene både delta på 

tilbudte kurs. Kurs i forliksrådsarbeid er frivillig, og all den tid tapt arbeidsfortjeneste ikke 

dekkes, er det risiko for at en del forliksrådsmedlemmer ikke deltar.  

 

I tillegg bør forliksrådene behandle et visst antall saker hvert år. Noen forliksråd er veldig 

små og har ikke en tilstrekkelig saksmengde. Som et eksempel har Kvænangen 

forliksråd, som er det forliksrådet med færrest saker, hatt 1 møte i 2019. 

 

Nord-Troms lensmannsdistrikt har på bakgrunn av disse observasjonene fremmet forslag 

til Nord-Troms Regionråd om at det inngås et interkommunalt samarbeid rundt 

forliksrådene, slik at man oppretter ett forliksråd for hele regionen. Dette har fått politisk 

tilslutning og vil bli innført ett forliksråd for kommunene i Nord-Troms. Dette vil kunne la 

seg gjøre også i andre namsdistrikt, og er prosess det må arbeides videre med. 

 

Det er forventet stor grad av effektivisering av forliksrådsarbeidet på grunn av DINA. 

Forliksrådssekretærene jobber i dag i stor grad med fysisk dokumenthåndtering der også 

mye av tiden går bort i postgang, blant annet siden dommene må signeres fysisk. Dette 

vil man etter hvert slippe helt, siden forliksrådsarbeidet skal bli papirløst. Også dommene 

skal signeres elektronisk. Samtidig er beløpsgrensen for å få sin sak behandlet i 

forliksrådet besluttet økt med 60%, fra 125 000 til 200 000 kroner. Dette besluttet 

Stortinget 31.3.2020, og lovendringen trer i kraft 1.7.2020. Ifølge POD ble det gjort 

beregninger som viser en nasjonal økning på 850 saker som følge av dette. 

Forliksråd Antall saker

Antall 

fraværsdommer - 

ikke tilsvar

Antall saker 

hevet/trukket/ 

avvist/feilført

Andel 

fraværsdommer 

ikke tilsvar og 

saker 

hevet/trukket/ 

avvist/feilført i %

Saker til 

behandling i 

forliksrådsmøte

FORLIKSRÅDET I TROMSØ 1216 825 109 76,8 282

FORLIKSRÅDET I HARSTAD 409 289 32 78,5 88

FORLIKSRÅDET I LENVIK 194 129 17 75,3 48

FORLIKSRÅDET I NORDREISA 118 84 7 77,1 27

FORLIKSRÅDET I MÅLSELV 92 62 8 76,1 22

FORLIKSRÅDET I BALSFJORD 78 62 2 82,1 14

FORLIKSRÅDET I SKJERVØY 60 47 3 83,3 10

FORLIKSRÅDET I SKÅNLAND 52 35 3 73,1 14

FORLIKSRÅDET I KARLSØY 48 35 4 81,3 9

FORLIKSRÅDET I LYNGEN 46 28 0 60,9 18

FORLIKSRÅDET I SØRREISA 43 24 1 58,1 18

FORLIKSRÅDET I KVÆFJORD 42 31 2 78,6 9

FORLIKSRÅDET I BARDU 38 26 3 76,3 9

FORLIKSRÅDET I SALANGEN 32 21 2 71,9 9

FORLIKSRÅDET I STORFJORD 31 15 5 64,5 11

FORLIKSRÅDET I TORSKEN 27 17 1 66,7 9

FORLIKSRÅDET I BERG 26 13 2 57,7 11

FORLIKSRÅDET I TRANØY 26 18 3 80,8 5

FORLIKSRÅDET I LAVANGEN 23 16 4 87,0 3

FORLIKSRÅDET I IBESTAD 21 12 2 66,7 7

FORLIKSRÅDET I DYRØY 20 11 2 65,0 7

FORLIKSRÅDET I EVENES OG TJELDSUND 20 12 1 65,0 7

KÅFJORD FORLIKSRÅD 20 14 1 75,0 5

FORLIKSRÅDET I KVÆNANGEN 8 6 0 75,0 2

Sum 2690 1832 214 76,1 644
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Utgangspunktet var tall fra Domstolsadministrasjonen som viste at tingrettene hadde 

registrert 954 saker i 2018 med tvistesum mellom 125 000 og 250 000. 

 

Leder av forliksrådet kan kreve at forliksrådssektretæren er tilgjengelig under møtene. 

Arbeidsgruppa vurderer at forliksrådssekretærene ikke trenger å utføre sitt arbeid i 

geografisk nærhet til forliksrådene, da man både kan benytte telefon og 

videokonferanseutstyr for å følge opp forliksrådene. Dette er også praksisen ved de fleste 

forliksrådene i Troms i dag. Forliksrådssekretærene kan jobbe sammen og utgjøre et 

fagmiljø, enten på en eller to lokasjoner, og behandle et gitt antall saker som sørger for 

at kompetansen holdes i hevd/øker. 

 

4.2.2 Uteoppdrag og hovedstevnevitne 

 

Enkelte av saksområdene som faller inn under namsmyndigheten krever større grad av 

geografisk tilstedeværelse. Dette gjelder særlig uteoppdrag som for eksempel 

tilbakelevering av løsøre til salgspanthaver, tvangssalg av løsøre, 

registreringsforretninger, bistand til adkomst, fravikelse av fast eiendom og lignende. 

Videre vil forkynnelser som faller inn under hovedstevnevitnets oppgaver kreve 

geografisk tilstedeværelse. Tidsbruken dette arbeidet medfører, varierer mye fra lokasjon 

til lokasjon på grunn av geografiske forskjeller. I tillegg er det variasjon på grunn av 

tilgang på medhjelpere. En medhjelper kan gjøre søk etter et løsøre og bistå med 

tvangssalg, med alt arbeidet det innebærer. Kostnadene ved bruk av medhjelper dekkes 

av gebyrsentralen og er ikke en utgift som belastes politidistriktet. 

 

Vårt distrikt er preget av lange avstander, og det kan i mange tilfeller gå med en hel 

arbeidsdag for å få unna det praktiske rundt én enkelt sak. Første del av arbeidet ligger i 

å lokalisere løsøret, noe som ikke er uproblematisk all den tid løsøre kan gjemmes på 

ufremkommelige steder. Det kan bli flere bomturer før løsøret er lokalisert. Kjøretøy kan 

lett flyttes på, være i bruk eller stå parkert i låste garasjer og lignende. I tillegg er det 

svært vanlig med snøscootere i i deler av vårt distrikt, og disse skaper ekstra 

utfordringer siden de ikke kjøres på vei. Det er tidkrevende arbeid å lokalisere 

snøscootere som står parkert ute i marka. Når løsøret er funnet skal det avhentes og 

takseres før man kan avholde forretningen med påfølgende skrivearbeid. Én enkelt sak 

kan ta flere uker å ferdigstille.  

 

Det er alltid å foretrekke at man får samlet flere saker i ett område til samme dag, slik at 

man kan ekspedere disse samtidig. De innkomne sakene er imidlertid godt spredt i hele 

distriktet, og hver sak genererer saksbehandlingstid og skal behandles innen en gitt 

tidsfrist. Det lar seg derfor ikke gjøre å ha egne "oppsamlingsheat" i noen større 

utstrekning enn det distriktene allerede gjør i dag. Med lange avstander og færre saker 

øker sannsynligheten for at man bruker mye tid på kjøring for å håndtere en sak eller to, 

sammenlignet med om situasjonen er motsatt; korte avstander og et større antall saker, 

slik det i større grad er for eksempel i Tromsø og Harstad. Arbeidsgruppen har sett at 

dette er forhold utenfor vår kontroll, der vi verken kan påvirke geografien vår eller hvilke 

saker som kommer inn til hvilken tid.  

 

De samme hensyn gjør seg gjeldende for hovedstevnevitnets oppdrag. Her forsøker 

hovedstevnevitnet i størst mulig grad å få mottaker til å møte opp på lensmannskontoret 

eller politistasjonen, men i de tilfeller mottaker må oppsøkes, må vi også her forholde oss 

til den geografien vi har. Forkynnelser har en atskillig kortere tidsfrist enn øvrige saker, 

det er derfor ikke rom for å "samle opp" flere saker i noen særlig grad før man kjører ut. 

Også her vil det være slik at de distrikt med kortere avstander og tettere 

befolkningsgrunnlag/større antall saker vil kunne håndtere flere saker på kortere tid. 
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Det vil etter arbeidsgruppens skjønn derfor være nødvendig med geografisk 

tilstedeværelse av namsmyndighet, slik at avstandene ikke blir for store.  

 

Arbeidsgruppen har gjort en analyse av uteoppdragene for 2019 for å kunne estimere 

hvor mye ressurser som disse oppgavene krever. Vi har tatt utgangspunkt i vår analyse 

av hvor mange årsverk vi bruker på dette i dag på hver lokasjon. Vi har lagt til grunn 

230 arbeidsdager i ett årsverk for å regne ut hvor mange uteoppdrag det blir pr dag ut 

fra den andel årsverk hver lokasjon bruker i dag. Vi har også regnet ut hvor mange 

uteoppdrag det er pr uke og per mnd når 5 ukers ferie er trukket fra.  

 

Nedenfor har vi en tabell som viser antall innkomne oppdrag, og hvor mange av dem 

som er i kategorien hevet/trukket/feilført. I tabellen ser vi at for eksempel Tromsø 

mottok 267 uteoppdrag, men hele 189 av disse var i kategorien feilført/hevet/trukket. 

Det presiseres at noen av disse sakene blir hevet/trukket før vi rekker å gjøre noe med 

sakene, mens andre blir hevet/trukket når vi er ute på stedet og har gjort mye arbeid 

med sakene. Statistikken skiller ikke på når i prosessen saken ble hevet/trukket. Det 

betyr at det kun var 78 saker i Tromsø som ikke var feilført eller ble hevet/trukket, som 

tilsvarer 29,2% av de innkomne oppdragene til Tromsø. Vi ser også at for alle de 510 

innkomne oppdragene for hele Troms pd i 2019 var det kun 39,4% som ikke var feilført 

eller hevet/trukket. 

 
Tabell 12 

 
 

 

Hvis vi la til grunn at alle oppdrag (også feilført/hevet/trukket) ble gjennomført, ville 

ressursbruken sett ut som i tabellen nedenfor. Et eksempel fra tabellen blir som følger: 

Harstad bruker 0,6 årsverk på uteoppdrag, som tilsvarer at en person bruker 3 dager i 

snitt hver uke på uteoppdragene. Det betyr at hver dag de tre dagene i uken har en 

person 0,63 uteoppdrag pr dag. Eller totalt 1,9 uteoppdrag i snitt pr uke, eller 8,1 

uteoppdrag i snitt pr mnd. 

 

Antall innkomne oppdrag

Antall  oppdrag som blir 

hevet/trukket/feilført av 

de innkomne 

oppdragene*

Antall gjenstående 

uteoppdrag som ikke er 

kategorien 

feilført/hevet/trukket

Andel av antall innkomne 

oppdrag som ikke er i 

kategorien  feilført/ 

hevet/trukket i %

Tromsø 267 189,0 78,0 29,2

Harstad 87 45,0 42,0 48,3

Finnsnes 57 34,0 23,0 40,4

Midt-Troms 54 33,0 21,0 38,9

Nord-Troms 45 8,0 37,0 82,2

Sum 510 309 201 39,4

Analyse utførte uteoppdrag vs andel hevet/trukket/feilført i 2019

*Noen saker blir trukket/hevet så sent i prosessen at det meste av arbeidet er utført slik at det ikke blir noen besparelse i 

arbeidsmengden
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Tabell 13 

 
 

Nedenfor har vi laget en tabell hvor vi har trukket ut alle sakene som var i kategorien 

feilført/hevet/trukket. Deretter har vi gjort samme beregning som i den første tabellen 

over uteoppdrag.  

 

Hvis vi benytter samme eksempel med Harstad på nytt, så brukte de 0,6 årsverk på 

uteoppdrag, som tilsvarer at en person bruker 3 dager i snitt hver uke på 

uteoppdragene. Det betyr at hver dag de tre dagene i uken har en person 0,3 

uteoppdrag pr dag. Eller totalt 0,9 uteoppdrag i snitt pr uke, eller 3,9 uteoppdrag i snitt 

pr mnd. 

 

Nå er det slik at en del oppgaver krever at det er to personer som drar ut sammen. I de 

tilfellene vil ressursbruken dobles, og eksempelvis vil to personer bruke 1,5 dager på 0,9 

uteoppdrag den uken.  

 
Tabell 14 

 

Analyse utførte uteoppdrag hvor hevet/trukket/feilførte saker er trukket ut i 2019* 

  Analyse årsverk uteoppdrag 
Antall uteoppdrag pr dag 
ut  fra oppgitt andel 
årsverk (230 dager) 

Antall uteoppdrag pr uke 
uavhengig av årsverk (47 
uker netto) 

Antall uteoppdrag pr mnd 
uavhengig av årsverk 
(10,75 mnd netto) 

Tromsø 1 0,34 1,7 7,3 

Harstad 0,6 0,30 0,9 3,9 

Finnsnes 0,4 0,25 0,5 2,1 

Midt-Troms 0,5 0,18 0,4 2,0 

Nord-Troms 0,5 0,32 0,8 3,4 

*Noen saker blir trukket/hevet så sent i prosessen at det meste av arbeidet er utført slik at det ikke blir noen besparelse i 
arbeidsmengden 

 

4.2.3 Gjeldsordning  

 

Alle distriktene tilbyr gjeldsordning per i dag, men for Nord-Troms saksbehandles dette 

fra Tromsø. Årsverksfordelingen vises i tabell 1. Som det fremgår av tabellen er det 5,4 

årsverk som er spredt utover i Troms politidistrikt. Flere av namsdistriktene har for få 

saker til at det fyller en hel stilling, og man vil ikke kunne samle flere saksbehandlere 

innen samme felt på samme lokasjon nå som hver GDE er et eget namsdistrikt. POD har 

satt som mål at det ikke skal gå mer enn 90 dager fra fullstendig søknad er levert til 

gjeldsordning enten åpnes eller det blir gitt avslag. 

 

Analyse årsverk uteoppdrag

Antall uteoppdrag pr dag 

ut  fra oppgitt andel 

årsverk (230 dager)

Antall uteoppdrag pr uke 

uavhengig av årsverk (47 

uker netto)

Antall uteoppdrag pr mnd 

uavhengig av årsverk 

(10,75 mnd netto)

Tromsø 1 1,16 5,7 24,8

Harstad 0,6 0,63 1,9 8,1

Finnsnes 0,4 0,62 1,2 5,3

Midt-Troms 0,5 0,47 1,1 5,0

Nord-Troms 0,5 0,39 1,0 4,2

Analyse utførte uteoppdrag i 2019
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Det kan være krevende å oppnå/opprettholde høy kompetanse på gjeldsordning dersom 

sakstilflyten er lav. Dette er årsaken til at saksbehandling på gjeldsordning ble flyttet fra 

Nord-Troms til Tromsø. Man så det som uøkonomisk og lite gjennomførbart å lære opp 

en saksbehandler til å behandle et lavt antall saker med fysisk avstand til øvrige 

kollegaer innen gjeld, uten et definert fagmiljø. Til tross for lange avstander mellom 

søker og saksbehandler, har det vist seg at ordningen fungerer tilfredsstillende. Dette er 

også en sentralisering som de flere politidistrikt har innført. Det aller meste kan løses per 

telefon og ved innsending av dokumenter, enten per epost eller fysisk forsendelse. I 

noen tilfeller har søker ønsket et møte, og da har saksbehandler vært fleksibel i forhold 

til tidspunkt. Når gjeldsrådgiver behandler et større antall saker, vil kvalitet og 

kompetanse øke. Om disse saksbehandlerne er samlet på en eller to lokasjoner, i stedet 

for på fem, vil man i tillegg oppnå større kompetansedeling og likebehandling. 

Arbeidsgruppa vurderer på denne bakgrunnen at gjeldsordning er et fagområde som kan 

håndteres av en eller to lokasjoner. 

 

4.2.4 Dødsfallsmeldinger 

 

I følge skifteloven kan meldinger om dødsfall sendes til namsmannen/lensmann eller 

tingretten. Melding om dødsfall sendes inn til avdødes nærmeste lensmann/namsmann  

av helsemyndigheter (legekontor/sykehjem/sykehus), begravelsesbyrå og av pårørende. 

På bakgrunn av innsendt dokumentasjon utarbeides dødsfallsprotokoll, samt godkjenning 

av kremasjon. I enkelte tilfeller møter arvinger og pårørende opp for råd og veiledning, 

men veiledningsplikten ligger hos skifteretten.  

 

I Tromsø og Karlsøy utføres denne oppgaven av Nord-Troms tingrett, og Trondenes 

tingrett utfører dette for hele sitt domssogn. I Nord-Troms, Midt-Troms og Finnsnes 

utføres dette av lensmann. Dødsfallsmeldingene medfører gjerne en del arbeid, da man 

ofte må søke opp og føre inn mange arvinger. I tillegg kan det være feil og mangler ved 

legeerklæringen, eller det kan være andre dokumenter og forhold som må følges opp før 

registreringen kan gjennomføres. Ved sammenslåing til ett namsdistrikt vil oppgaven 

kunne håndteres samlet for hele distriktet, noe som åpner for mer rendyrking av 

oppgaver. I tillegg vil man enklere kunne få til en lik praksis for hele distriktet, slik at 

man unngår at tingretten foretar registrering for enkelte kommuner, men ikke for andre. 

Det skaper likere saksbehandlingstid og større grad av likebehandling. I dag ser vi at det 

gjøres en del dobbeltarbeid av tingretten og lensmann, og det lages fra tid til annen 

dobbelprotokoll der tingrettet sletter protokollen fra lensmann hvis de alt har avsluttet 

saken. Det arbeides nasjonalt for å få en felles ordning hvor kun tingretten skal gjøre 

dette arbeidet i fremtiden. 

 

4.2.5 Regnskap ikke statlige midler 

 

Føring av regnskap for ikke statlige midler er en del av den sivile rettspleie i konkrete 

saker, men omfatter ikke fakturaer i tilknyttning til vanlig drift i den enkelte enhet. Det 

omfatter heller ikke innkreving av gebyrer eller sideutgifter som dekkes av 

gebyrsentralen. 

 

Hovedtyngden av regnskapsføring gjøres i forbindelse med åpning av gjeldsforhandling 

etter søknad om gjeldsordning. Regnskapsføringen består i opprettelse av klientkontoer i 

UBW samt føringer av nedlagte trekk i klientens lønn. I tillegg omfatter 

regnskapsføringen innbetalinger og utbetalinger i forbindelse med gjennomføring av 

tvangssalg, anvisning til innkreving, utlegg m.m.  
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I dag utføres dette på fem lokasjoner, og er en liten andel av den totale 

arbeidsmengden. Ved innføring av ett namsdistrikt vil regnskapsførsel kunne skje ved én 

lokasjon, men fordelt på to personer slik at en ikke blir sårbar i forbindelse med fravær. 

4.3 Alternative strukturer og organisering av oppgaver 

 

Et namsdistrikt vil være en funksjonell oppgave som har det geografiske ansvaret for 

sivil rettspleie i hele Troms politidistrikt. Måten å organisere dette arbeidet på vil derfor i 

utgangspunktet ikke være avhengig av antall GDEer vi ender opp med i politidistriktet. 

 

Arbeidsgruppen har gjennomgått ulike alternativer til strukturer for ett namsdistrikt. Vi 

har sett på løsninger hvor vi har tatt utgangspunkt i alt fra dagens løsning på 5 

lokasjoner til ulike grader av sentralisering helt ned til at alt er sentralisert til én 

lokasjon. I den sammenheng ble det gjort en kartlegging av alle oppgaver, med den 

hensikt å skille ut de oppgaver som kan løses uten geografisk nærhet til oppdragene. Vi 

konkluderte med at flere av oppgavene ikke krever geografisk tilstedeværelse, men at 

det vil være nødvendig for de såkalte uteoppdragene (fravikelse, tvangssalg, 

tilbakelevering, utlevering, forkynnelse, mm.). Vi la derfor til grunn som et utgangspunkt 

at denne type oppgaver må løses av personell som er lokalisert i geografisk nærhet til 

der oppgaven skal utføres. Arbeidsgruppen var enstemmig i at dette er et helt 

avgjørende punkt som vi ikke kan se bort fra i det videre arbeidet, og er en forutsetning 

som vil være styrende for de videre vurderingene. 

 

Som et av ytterpunktene vurderte vi effekten av sammenslåing til ett namsdistrikt med 

den samme oppgavefordelingen som i dag. Vi tok deretter en gjennomgang om det var 

mulig å redusere noen av dagens lokasjoner hvor vi samtidig beholdt tilstrekkelig nærhet 

mellom lokasjonene og de uteoppdragene som skal gjennomføres. De eneste lokasjoner 

vi anser en samlokalisering som mulig er ved sammenslåing av Midt-Troms og Finnsnes.  

Avstanden mellom de andre lokasjonene ble ansett som for store til at en ytterligere 

sammenslåing er hensiktsmessig. 

 

I det videre arbeidet fremstod følgende strukturelle alternativer som de mest aktuelle: 

 

1. Sivil rettspleie funksjonelt organisert i ett namsdistrikt i FUFSR hvor oppgavene er 

fordelt på 5 lokasjoner som i dag. 

2. Sivil rettspleie funksjonelt organisert i ett namsdistrikt i FUFSR hvor oppgavene er 

fordelt på 4 lokasjoner, hvor lokasjonene Midt-Troms og Finnsnes er slått 

sammen. 

 

Når det gjelder oppgavefordelingen mellom lokasjonene så vi på følgende alternativer 

som de mest aktuelle: 

 

1. En modell hvor oppgavene er fordelt ut tilnærmet slik som i dag, men hvor 

enkeltfunksjoner er sentralisert. 

2. En mer jevn fordeling av oppgavene på de ulike lokasjonene, men hvor enkelte 

funksjoner er sentralisert. 

3. Mest mulig sentralisert modell hvor så mange som mulig av oppgavene er 

sentralisert på én lokasjon, hvor kun de oppgavene som må være geografisk er 

lagt ut på de andre lokasjonene.  
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4.4 Analyse av de mest aktuelle alternativene  

4.4.1 Strukturelle alternativer 

Forskjellen på de strukturelle alternativene er om vi skal ha 4 eller 5 lokasjoner som 

utfører oppgaver innenfor sivil rettspleie.  

 

Fire lokasjoner vil være lettere å gjøre robust enn om vi skal fordele antall ansatte på 

fem lokasjoner. Arbeidsgruppen vurderer det som en viktig forutsetning at vi klarer å 

skape en robusthet som tåler nedtrekk av årsverk samtidig som vi klarer å beholde et 

fagmiljø. Dette er viktig for å holde kvaliteten oppe. Det vil også gjøre det mulig å 

gjennomføre ytterligere reduksjoner ved fremtidige effektiviseringstiltak, uten at det 

nødvendigvis må gjennomføres et nytt personalløp. 

 

Ledelse av sivil rettspleie vil forenkles ved at det blir fjernledelse av tre lokasjoner 

istedenfor fire.   

 

Hvis Midt-Troms og Finnsnes slås sammen til én lokasjon hvor det utføres oppgaver 

innen sivil rettspleie, må nødvendigvis disse tjenestene lokaliseres på en plass i dette 

området. Vi har laget to kjøretidsanalyser hvor den ene tar utgangspunkt fra Setermoen 

og det andre fra Finnsnes. Vi har laget tre soner som viser hvor langt man kommer ved å 

kjøre henholdsvis 45 minutter, 60 minutter og 90 minutter. 
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Som vi ser av kjøretidsanalysene er Finnsnes den mest sentralt plasserte plassen 

geografisk innenfor namsdistriktene Finnsnes og Midt-Troms. Innenfor 90 minutter 

dekker Finnsnes så godt som begge namsdistriktene, mens fra Setermoen vil store deler 

av Senja falle utenfor. Vi ser også at innen 45 minutter vil Finnsnes i større grad enn 

Setermoen dekke de mest befolkede delene av disse namsdistriktene.  

 

Ifølge google maps er den lengste kjøreavstanden fra Finnsnes til ytterpunkt i Midt-

Troms namsdistrikt Hamnvik i Ibestad kommune, med kjøretid på 1 time og 39 minutter. 

Til sammenligning er det ca. 1 time og 15 minutter fra Setermoen til Hamnvik. Fra 

Harstad til Hamnvik er 1 time og 19 minutter, og befolkningen i dette området vil 

kanskje i større grad oppsøke Harstad enn Finnsnes eller Setermoen. Således kan det 

være hensiktsmessig at kontoret i Harstad behandler uteoppdragene i Hamnvik. Videre 

har Finnsnes hurtigbåthavn, og forbindelsen mellom hurtigbåthavnene Harstad og 

Tromsø gjør Finnsnes mer tilgjengelig enn Midt-Troms. Avstanden fra Setermoen til 

ytterpunktene i Finnsnes namsdistrikt som er Mefjordvær i Senja kommune, med kjøretid 

på 2 timer og 21 minutter.  

 

Det kan også vises til at avstanden fra Finnsnes til ytterpunktene i Midt-Troms fortsatt vil 

være kortere enn avstanden fra Storslett til ytterpunktene i Nord-Troms namsdistrikt. 

 

Dersom vi ser på folketallet i de to områdene har Midt-Troms totalt sett ca. 1300 flere 

innbyggere enn Finnsnes (2019). Finnsnes er imidlertid regionsenter og tiltrekker seg 
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derfor naturlig folk  fra regionen enn motsatt vei. Dette underbygges ved at vi ser til at 

antall pass og utlendingssøknader over tid har vært større på Finnsnes enn Midt-Troms, 

noe som tilsier at befolkningen allerede i dag i større grad søker til Finnsnes enn 

Setermoen. Vi ser også at Finnsnes har flere saker innen sivil rettspleie enn Midt-Troms. 

Senja Tingrett ligger også på Finnsnes, noe som er en fordel. 

 

Ved en sammenslåing utfordrer det kriteriet om nærhet mellom befolkningen og de 

oppgavene som skal utføres. Det gjelder spesielt de uteoppdragene som skal utføres, 

men også den retten den enkelte har til oppmøte i saker. Behovet for oppmøte er stadig 

mindre, og erfaringen fra alle lokasjonene er at den retten benyttes i veldig liten grad i 

dag. 

 

Selv om det vil bli lengre kjørevei til enkelte oppdrag med utgangspunkt fra Finnsnes 

mener arbeidsgruppen det likevel vil kompenseres med at ressursutnyttelsen blir bedre 

med en sammenslåing. En lokasjon som er robust vil kunne være mer effektiv i den 

totale oppgavemengden enn to lokasjoner med få årsverk pr lokasjon. Denne regionen 

har hatt et samarbeid innen vakt- og beredskap i mange år. All den tid man kan løse 

akutte oppdrag med disse avstandene, anser arbeidsgruppen det som uproblematisk å 

løse planlagte oppgaver innen sivil rettspleie innenfor samme område. 

 

Dersom man opprettholder organiseringen med to lokasjoner vil det kunne medføre at 

antall ansatte innenfor sivil rettspleie på disse lokasjonene på sikt må begrenses til to 

årsverk. Dette vil gjøre det vanskelig å rendyrke oppgavene, da de to personene på hver 

lokasjon sannsynligvis må kunne utføre oppgaver innenfor alle fagområdene som krever 

lokal tilhørighet, f.eks. alle uteoppdrag og hovedstevnevitne. Dersom det i tillegg skal 

"fylles på" med oppgaver innenfor utlegg, vil den enkelte medarbeider få et større 

fagområde å arbeide innenfor, noe som vil kunne medføre at man ikke oppnår anslått 

gevinst ved spesialisering innenfor oppgavene. Det vil også kunne medføre redusert 

kvalitet, da medarbeiderne må være oppdatert innenfor et større spekter av fagområder. 

 

For å sikre robusthet har arbeidsgruppen lagt til grunn at så lenge det er mulig skal ingen 

lokasjoner ha under to årsverk innenfor hver oppgave for å skape robusthet. Det vil være 

vanskelig å få til med 5 lokasjoner. Her veies hensynet til spesialisering tyngre enn 

hensynet til nærhet.  

 

I tillegg vil fremtidens digitaliseringseffekter gjøre at publikum nok vil føle seg nærmere 

enn noen gang. Avstanden vil merkes mer fra de ansattes utgangspunkt, da enkelte 

uteoppdrag vil bli lengere kjørevei unna enn tidligere. 

 

Isolert sett vil den største økonomiske gevinsten komme ved innføringen av ett 

namsdistrikt. Selve sammenslåingen av Midt-Troms og Finnsnes vil gi en mindre 

økonomisk gevinst, men det vil gi en større kvalitetsmessig robusthet og større 

fleksibilitet. I tillegg vil det være lettere å ta ut fremtidige økonomiske gevinster uten at 

det rammer fagmiljøene like hardt. Det kan hende man oppnår lavere kostnader ved 

samlokalisering på ett kontor, men samtidig vil dette få mindre betydning hvis det 

fortsatt skal utføres øvrige sivile oppgaver på Setermoen. Ellers kan det muligens være 

tilstrekkelig med én bil til sivile oppdrag med en lokasjon. 

 

Ut fra en helhetlig vurdering opp mot hensyn til kvalitet, kompetanse, effektivitet og 

service, fremstår alternativet med sivil rettspleie fra fire lokasjoner som det mest 

hensiktsmessige. Arbeidsgruppen foreslår at ved en eventuell sammenslåing mellom 

Midt-Troms og Finnsnes lokaliseres sivil rettspleie til Finnsnes. 
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4.4.2 Oppgavefordeling mellom lokasjoner 

 

I dette arbeidet laget vi en analyse på ressursbehovet ved innføring av ett namsdistrikt. 

Vi har laget en tabell hvor vi har lagt inn en begrunnelse for hvert saksfelt i vår vurdering 

av ressursbehov i fremtiden. Merk at vi ikke har tatt inn forventet effekt av DINA, men 

kun effekten av å rendyrke oppgavene innen sivil rettspleie i ett namsdistrikt: 
 

 

Tabell 15 

1. Saksfelt 
Sum dagens 
ressursfordeling 

Arbeidsgrupens 
vurdering av 
ressursbehov 

Differanse 
Kortversjon av begrunnelsen for 
vurderingene 

Uteoppdrag 

3 3 0 

På uteoppdragene har vi i sum endt opp på 
samme ressursbruk som i dag, men vi har økt 
Harstad sin ressursbruk med 0,1 årsverk  pga 
mindre bruk av medhjelper fremover. Vi har 
redusert den totale ressursbruken til Midt-
Troms/Finnsnes da vi vurderer en mer effektiv 
ressursutnyttelse etter sammenslåingen. Det 
er i denne vurderingen hensyntatt at noen 
oppdrag vil få lengre kjørevei enn tidligere. 

Hovedstevnevitne 

2,1 2 -0,1 

Vi har redusert ressursbruken med 0,1 årsverk 
som en effekt av sammenslåingen mellom 
Midt-Troms/Finnsnes da vi vurderer en mer 
effektiv ressursutnyttelse etter 
sammenslåingen. Det blir bl.a bedre mulighet 
for å koordinere utførelsen av forkynnelser.  
På dette området forutsettes det også i 
fremtiden  at det er et utstrakt samarbeid 
med patruljeseksjonene om utførelse av  
forkynnelser. 

Utlegg  

9,1 8,5 -0,6 

Snittet på de tre saksbehandlerne som 
produserte flest utleggsaker i 2019 var 1694 
saker. De utførte også uteoppdrag i tillegg slik 
at antallet saker pr saksbehandler ikke 
tilsvarte hele årsverk. I 2019 ble det mottatt 
14885 utleggssaker i Troms pd. Det gir et snitt 
på 1635 saker pr årsverk. Vi tror at ved 
rendyrking av oppgaver i ett namsdistrikt vil 
8,5 årsverk være tilstrekkelig, som vil si 1751  
saker pr årsverk, eller en økning på 116  saker 
pr årsverk. 

Gjeld 

5,4 4,5 -0,9 

Vi ser at det i dag er til dels store forskjeller i 
produksjonen på antall gjeldssaker pr årsverk. 
Vi tror at en sentralisering av gjeldsordning vil 
gjøre produksjonen mer effektiv, og større 
grad av likebehandling. Vi hadde 173 
ordinære gjeldssaker (ikke inkl endringssaker) 
i 2019, som gir et snitt på 32 saker pr årsverk. 
Ut fra nasjonalt nivå er snittet ca 45 saker pr 
saksbehandler. Ut fra saksantallet er vår 
vurdering at vi kan ta ut en effekt på 0,9 
årsverk.  
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Forlik 

2,8 2 -0,8 

Ca halvparten av forliksrådsakene utføres av 
ett årsverk i dag. Den andre halvdelen er 
fordelt i mindre brøkstillinger i distriktet. Vi 
vurderer det slik at dette arbeidet blir mer 
effektivt når oppgavene rendyrkes mer. I 
tillegg vil antall forliksråd reduseres, blant 
annet i Nord-Troms og på Senja. En mer 
helhetlig tilnærming i forhold til 
tilstedeværelse i forliksråd, alternativt på 
video/tlf, vil frigi ressurser.  

Regnskap 

0,5 0,2 -0,3 

Effekten på 0,3 årsverk oppnås ved at dette 
arbeidet skjer kun på en plass i stedet for 5 
plasser. At det utføres på en plass for hele 
distriktet er mindre arbeid enn at samme 
regnskapsoppgaver løses på 5 forskjellige 
plasser. 

Dødsfallsmeldinger 

0,3 0,2 -0,1 

Effekten på 0,1 oppnås ved at dette arbeidet 
skjer kun på en plass i stedet for tre plasser. 
At det utføres på en plass for hele distriktet er 
mindre arbeid enn at samme oppgaver løses 
på tre forskjellige plasser. Her er det 
potensialet for  å få Tingrettene til å ha lik 
praksis for hele politidistriktet slik at de også 
fører dødsfallsmeldinger for Nord-Troms, 
Midt-Troms og Finnsnes. 

Ledelse 
2,35 1 -1,35 

Reduksjon fordi andelen ledelse fra 
seksjonsledere fra sivil oppgaver forsvinner 

FOA 1 1 0 Uforandret 

Fagledelse 

0 0,6 0,6 

Vi vurderer at Namsfogden vil trenge litt 
støtte i daglig koordinering, og foreslår at tre 
personer får 20% av sin  stilling til dette 
arbeidet. Vi ser for oss at vi deler inn 
arbeidsoppgavene i tre områder hvor  det blir 
én  fagkoordinator  innen hvert område. 

Sum 26,55 23 -3,55   

 

For å kunne oppnå de effektene som arbeidsgruppen ser mulighet for, vil det ikke være 

hensiktsmessig å opprettholde oppgavefordelingen slik den er i dag. Dagens 

oppgavefordeling bygger blant annet på at hvert namsdistrikt er ansvarlig for hele sin 

portefølje, og skal sikre minst mulig sårbarhet i oppgaveløsningen. Dette går på 

bekostning av spesialisering av kompetanse og medfører en mindre effektiv 

oppgaveløsning. Vi har i tabell 16 satt inn en ressursfordeling ut fra dagens fem 

lokasjoner. Selv om ressursbehovet ikke avviker stort med 5 lokasjoner i forhold til 

arbeidsgruppens vurdering av fremtdig behov, ser vi av tabellen at 5 lokasjoner gir en 

større sårbarhet enn ved 4 lokasjoner. 
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Tabell 16 

 
 

 

I vurderingen på oppgavefordelingen mellom de ulike lokasjonene stod vi igjen med tre 

alternativer som vi skal analysere nærmere. For alle alternativene tas det utgangspunkt i 

fire lokasjoner hvor det utføres sivil rettspleie. 

 

I vår analyse vil det være behov for 23 årsverk ved oppstart av ett namsdistrikt. Årsverk 

innen uteoppdrag og hovedstevnevitne (grønne rader i tabellene) kan ikke flyttes på da 

de er geografisk betinget. Vi har også tatt utgangspunkt i at vi skal ha kun hele årsverk 

totalt sett pr lokasjon slik at vi kan rendyrke sivil rettspleie for dem som utfører dette. 

Utfordringene ved dagens organisering er at de ansatte må sjonglere mellom mange 

ulike sett med oppgaver, og det vil da bli vanskelig å ta ned drift for å svare opp 

effektiviseringskrav uten at det går ut over andre sivile oppgaver samtidig. Vi har også 

lagt opp til at vi skal redusere antall oppgaver pr ansatt innen sivil rettspleie, der hver 

saksbehandler i hovedsak kun skal ha to fagområder. 

 

Vi har tatt for oss tre alternative modeller som vi vil belyse: Tilpasningsmodellen, 

Fordelingsmodellen og Sentralisert modell. 
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4.4.3 Tilpasningsmodellen  

 

Denne modellen tar utgangspunkt i at oppgavene er fordelt ut tilnærmet slik som i dag, 

men fordelt på fire lokasjoner og hvor enkeltfunksjoner er sentralisert.  

 
Tabell 17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksfelt Tromsø Harstad
Finnsnes/ 

Midt-Troms
Nord-Troms Sum

Dagens 

ressursbruk
Differanse

Uteoppdrag 1 0,7 0,8 0,5 3 3 0

Hovedstevnevitne 0,8 0,6 0,4 0,2 2 2,1 -0,1

Utlegg 3 2 2,2 1,3 8,5 9,1 -0,6

Gjeld 3 1,5 0 0 4,5 5,4 -0,9

Forlik 1 1 0 0 2 2,8 -0,8

Regnskap 0 0 0,2 0 0,2 0,5 -0,3

Dødsfallsmeldinger 0 0 0,2 0 0,2 0,3 -0,1

Ledelse 1 0 0 0 1 2,35 -1,35

Fagledelse 0,2 0,2 0,2 0 0,6 0 0,6

FOA 1 0 0 0 1 1 0

Sum 11 6 4 2 23 26,55 -3,55

Antall årsverk sivil rettspleie i 

dagens organisering*
11 5,9 7,1 2,55 26,55

Differanse Tilpasningsmodellen 

vs dagens organisering
0 0,1 -3,1 -0,55 -3,55

Årsverksfordeling Tilpasningsmodellen

*I dag utfører noen ansatte innen sivil rettspleie (gjelder ikke Tromsø) også oppgaver innen for andre sivile oppgaver i 

varierende grad, eks ved fravær o.l.
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4.4.4 Fordelingsmodellen 

En modell med mer jevn fordeling av oppgavene på de ulike lokasjonene, men hvor 

enkelt funksjoner er sentralisert. 

 
Tabell 18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksfelt Tromsø Harstad
Finnsnes/  

Midt-Troms
Nord-Troms Sum

Dagens 

ressursbruk
Differanse

Uteoppdrag 1 0,7 0,8 0,5 3 3 0

Hovedstevnevitne 0,8 0,6 0,4 0,2 2 2,1 -0,1

Utlegg 2 2 2,2 2,3 8,5 9,1 -0,6

Gjeld 2 2,5 0 0 4,5 5,4 -0,9

Forlik 1 0 1 0 2 2,8 -0,8

Regnskap 0 0 0,2 0 0,2 0,5 -0,3

Dødsfallsmeldinger 0 0 0,2 0 0,2 0,3 -0,1

Ledelse 1 0 0 0 1 2,35 -1,35

Fagledelse 0,2 0,2 0,2 0 0,6 0 0,6

FOA 1 0 0 0 1 1 0

Sum årsverk Fordelinsgmodell 9 6 5 3 23 26,55 -3,55

Antall årsverk sivil rettspleie i 

dagens organisering*
11 5,9 7,1 2,55 26,55

Differanse Fordelingsmodell vs 

dagens organisering
-2 0,1 -2,1 0,45 -3,55

Årsverksfordeling Fordelingsmodellen

*I dag utfører noen ansatte innen sivil rettspleie (gjelder ikke Tromsø) også oppgaver innen for andre sivile oppgaver i 

varierende grad, eks ved fravær o.l.
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4.4.5 Sentralisert modell 

 

Sentralisert modell er en modell hvor så mange oppgaver som mulig er sentralisert på én 

lokasjon, hvor kun de oppgavene som må være geografisk er lagt ut på de andre 

lokasjonene.  

 
Tabell 19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksfelt Tromsø Harstad

Finnsnes/ 

Midt-

Troms

Nord-Troms Sum
Dagens 

ressursbruk
Differanse

Uteoppdrag 1 0,7 0,8 0,5 3 3 0

Hovedstevnevitne 0,8 0,6 0,4 0,2 2 2,1 -0,1

Utlegg 4,3 1,3 1,6 1,3 8,5 9,1 -0,6

Gjeld 4,5 0 0 0 4,5 5,4 -0,9

Forlik 2 0 0 0 2 2,8 -0,8

Regnskap 0 0,2 0 0 0,2 0,5 -0,3

Dødsfallsmeldinger 0 0 0,2 0 0,2 0,3 -0,1

Ledelse 1 0 0 0 1 2,35 -1,35

Fagledelse 0,4 0,2 0 0 0,6 0 0,6

FOA 1 0 0 0 1 1 0

Sum årsverk sentrailsert 

modell
15 3 3 2 23 26,55 -3,55

Antall årsverk sivil rettspleie i 

dagens organisering*
11 5,9 7,1 2,55 26,55

Differanse Sentralisert modell 

vs dagens organisering
4 -2,9 -4,1 -0,55 -3,55

*I dag utfører noen ansatte innen sivil rettspleie (gjelder ikke Tromsø) også oppgaver innen for andre sivile oppgaver i 

varierende grad, eks ved fravær o.l.

Årsverksfordeling Sentralisert modell
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4.5 Ledelse 

 

Ved sammensåing til ett namsdistrikt vil Namsfogden være leder for sivil rettspleie på 

alle lokasjonene. Det er imidlertid ingen automatikk i at antall lederstillinger reduseres i 

politidistriktet. Dette som følge av at fire av seksjonslederne er ansvarlig for øvrige sivile 

oppgaver. Spennvidden innen fagområdene lederne i Harstad, Midt-Troms, Finnsnes og 

Nord-Troms er ansvarlig for, er svært ulik det seksjonslederne i Tromsø har ansvar for. 

Ansvarsområdene varierer noe fra seksjon til seksjon, men er innenfor sivil rettspleie, 

forvaltningsoppgaver som f.eks. pass og våpen, utlendingsforvaltning, straffesaksstøtte 

og andre merkantile oppgaver, se tabell 20. 

 
Tabell 20 

Namsmann/ 
Namsfogd 

Tromsø Harstad Midt-Troms Finnsnes Nord-Troms 

Fagområder 

•Sivil rettspleie 
(ikke 
dødsfallsmeldinger) 

• Sivil rettspleie (ikke 
dødsfallsmeldinger) 
• Pass (kontrollinje) 
• Utlending 
(kontrollinje) 
• Våpenhåndtering 
• Veiledning innenfor 
forvaltning og 
utlending 
• Straffesaksstøtte 
• Postmottak hele 
politihuset i Harstad 
• Arkiv for gamle 
Midtre Hålogaland PD 
•Lokalt arkiv 
• Merkantile oppgaver 

• Sivil rettspleie 
• Pass (kontrollinje) 
• Utlending 
(kontrollinje) 
• Våpenhåndtering 
• Veiledning innenfor 
forvaltning og 
utlending 
• Postmottak 
• Lokalt arkiv 
• Merkantile oppgaver 

• Sivil rettspleie 
• Pass (kontrollinje) 
• Utlending 
(kontrollinje) 
• Våpenhåndtering 
• Veiledning innenfor 
forvaltning og 
utlending 

 Straffesaksstøtte 

 Postmottak hele 

lensmannskonto

ret 

 Arkiv 

 Merkantile 

oppgaver 

• Sivil rettspleie  
(ikke gjeldsordning) 
• Pass (kontrollinje) 
• Våpenhåndtering 
• Veiledning innenfor 
forvaltning og 
utlending 
• Postmottak hele 
lensmannskontoret 
• Arkiv 
• Merkantile 
oppgaver 

 

Dersom en skal oppnå optimal økonomisk besparelse må det derfor  gjennomføres en 

omorganisering av sivile oppgaver. I tilfelle omorganisering må øvrige sivile ansatte 

fordeles på seksjoner i Troms politidistrikt der de naturlig hører hjemme. Dette vil kunne 

muliggjøre reduksjon av fire seksjonslederstillinger.  

 

For å unngå nye ledelsesnivå under namsfogden, har arbeidsgruppen vektlagt å innføre 

funksjoner som fagkoordinatorer fremfor en organisering i avsnitt. Dette begrunnes også 

i at antall saker i Troms ikke er i størrelsesorden der en anser innføring av avsnitt som 

optimalt. Arbeidsgruppen foreslår å innføre funksjonen fagkoordinator i 20 % av 

stillingen innen fagområdene gjeldsordning, utleggsforretninger og uteoppdrag/forliksråd. 

I resterende stillingsbrøk skal fagkoordinatorene bedrive saksbehandling.  

 

4.5.1 Fjernledelse og stedsplassering av Namsfogden 

 

Ved én leder i namsdistriktet vil kun en lokasjon få stedlig ledelse, mens de andre vil bli 

fjernledet. Dog har en begrenset dette noe ved å foreslå en sammenslåing av Midt-Troms 

og Finnsnes som betyr at ansatte spres på fire lokasjoner, og ikke på fem som i dag. 

Dette medfører færre lokasjoner å forholde seg til for lederen med tanke på fysisk 

oppmøte på lokasjonene som fjernledes. 

 

Fjernledelse kan oppleves som en utfordring for enkelte og kan oppfattes ulikt ut fra 

hvilken type organisasjon man ønsker å benytte denne ledelsesformen i. Ansatte kan 

eksempelvis oppleve ujevn grad av motivasjon. Samtidig gir økt grad av digitalisering og 

videokonferanseløsninger mulighet for at saksbehandlere og ledere kan arbeide 

desentralisert. På den annen side kan dette medføre manglende inkludering og 
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oppdatering, og samhandling og felles fysisk  møtepunkt blir utfordret. Dette stiller 

ekstra krav til lederens evne og kompetanse, og spesielt med tanke på å følge ansatte 

tett opp. Et annet alternativ til kun digitale løsninger er kontordager ved jevne 

mellomrom ved de ulike lokasjonene. 

 

Noe av ulempene med fjernledelse veies opp ved at den nærmeste leder kan rendyrke 

faget og ikke lengre vil måtte balansere mellom sivil rettspleie og øvrige fagområder slik 

det i dag gjøres i sivilseksjonene.  

 

Arbeidsgruppen har diskutert stedsplassering av Namsfogdstillingen, men har ikke klart å 

enes om hvor stillingen bør plasseres. Alternativene som vi har diskutert har vært: 

 

 Stedsplassert i Tromsø 

 Stedsplassert ved en av lokasjonen med saksbehandlere innen sivil 

rettspleie 

 En overgangsordning hvor stedsplassering av namsfogden henger sammen 

med et eventuelt personalløp i forbindelse med overgangen til ett 

namsdistrikt. 

 

Flertallet i arbeidsgruppen, representert ved Skogstad Johnsen, With og Hay, mener at 

det viktigste er at man får den beste søkeren til stillingen. Dersom stillingen utlyses med 

fast arbeidssted i Tromsø, vil det kunne begrense søkerkretsen. Videre vil plassering av 

namsfogden utenfor Tromsø bidra til en fordeling av ledertrykket, slik at ikke all ledelse 

plasseres i Tromsø. Fra før er både leder for FUFSR og FOA stedsplassert i Tromsø. Det 

vil således også kunne være fordeler dersom namsfogden stedsplasseres på en annen 

lokasjon enn Tromsø. Videre er vår erfaring at ansatte utenfor Tromsø jevnt over i større 

grad reiser i arbeidet enn ansatte i Tromsø. Reise i arbeidet vil være helt nødvendig for å 

kunne ivareta ansatte på forskjellige lokasjoner.  

 

Fra mindretallet, representert ved Skogmo og Øyan, anbefales det at namsfogden bør 

plasseres i Tromsø, da det vil forenkle lederteamutviklingen og øvrig samhandling med 

resten av lederteamet i FUFSR og FOA. I tillegg vil Tromsø være den største lokasjonen 

som gjør at dette alternativet gir minst fjernledelse. Mindretallet mener at en må kunne 

forvente at namsfogden ivaretar hele namsdistriktet fra Tromsø, og ikke bare de som er 

stedsplassert der. 

 

4.5.2 Økonomiske og administrative konsekvenser i de ulike 
alternativene 

 

Systemendringer SIAN 

Det følger av Politidirektoratets "Retningslinjer for eventuelle grensereguleringer av 

namsdistrikter" at eventuelle grensereguleringer av namsdistrikt vil kunne medføre 

kostnader for systemendringer i SIAN. Dette er kostnader Troms politidistrikt selv må 

dekke. Finnmark politidistrikt er i prosess for å innføre ett namsdistrikt innen september 

2020. De har fått et estimat på systemendringene som for deres del vil beløpe seg til 

omlag kr. 70 000. Det er grunn til å tro at utgiftene vil ligge på omtrent samme nivå for 

Troms. 

 

Tilpasninger IT-systemer/telefoni 

Det vil være nødvendig å etablere et felles telefonnummer for namsfogden i Troms. Det 

kan også bli behov for tilpasninger i IT-systemer ved ny organisasjonsstruktur. Det er 

ikke innhentet kunnskap/kostnadsoverslag vedrørende dette.  
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Lokaler 

Ved de tre utvalgte modellene er det tenkt samlokalisering av Finnsnes og Midt-Troms. 

På sikt vil dette medføre en reduksjon i leiebehovet og således gi lavere leie- og 

driftskostnader. Beløp er imidlertid vanskelig å tallfeste da kontorfasilitetene til sivilt 

ansatte utgjør en andel av den totale leiekostnad for eiendommene. Når det gjelder 

forventede effekter innen besparelse i eiendom, bygg og anlegg må det ses hen til 

"Utredning av justering og tilpasning av organisasjonsstrukturen i Troms politidistrikt". 

Arbeidsgruppen har ikke brukt tid på å analysere EBA besparelser ved samlokalisering av 

Midt-Troms og Finnsnes. Dette fordi en eventuell besparelse henger sammen med hva 

som blir den fremtidige løsningen på lokalitetene på Setermoen. Det eneste som er låst 

er at det skal utstedes pass der i fremtiden. 

 

Bemanning 

Dagens ressursuttak innen sivil rettspleie har arbeidsgruppen vurdert til å være 26,55 

årsverk fordelt på fem steder.  

 

Ovennevnte bemanningsmodeller viser et behov på 23 årsverk inklusive ledelse. Ved 

dagens organisering utfører tre av fem ledere om lag 50-60 % saksbehandling av sin 

stillingsbrøk. En anser at en mer enhetlig og fagspesifikk drift gjør at 23 årsverk evner å 

ivareta bemanningsbehovet innenfor dagens saksomfang. I tallet på 23 årsverk er ikke 

effekten av DINA medregnet.  

 

Personal konsekvenser 

En konsekvens av en felles namsmyndighet i Troms jamfør modellene ovenfor vil være at 

det blir bemanningsendringer på de ulike lokasjonene.  

 

Ved alle de tre alterantive modellene vil det bli omfordeling av fagområder sammenlignet 

med dagens ordning. De fleste vil beholde sine stillinger, men den nye organiseringen vil 

føre til et overskudd innen ledelse samt at enkelte kan få nye arbeidsoppgaver innen sivil 

rettspleie. For å sikre rendyrking av oppgavene vil det være nødvendig å sentralisere 

enkelte fagområder, som for eksempel forlik og gjeldsordning.  

 

Etter arbeidsgruppens vurdering reduseres antall årsverk i Troms med 3,55 årsverk. 

Dette medfører en bemanningsreduksjon fra 11 til 9 årsverk i Tromsø, Harstad vil økes 

fra 5,9 til 6 årsverk. Videre vil Nord-Troms øke fra 2,55 til 3 årsverk og Midt-

Troms/Finnsnes vil ved samlokalisering reduseres fra 7,1 til 5 årsverk. En samlokalisering 

av Finnsnes og Midt-Troms, med kontorsted på Finnsnes, vil medfører at ansatte ved 

Midt-Troms må pendle til Finnsnes. 

  

De tre nevnte fagkoordinatorer tenkes lokalisert i Tromsø, Harstad og Finnsnes.  

 

Som nevnt fordeler arbeidsgruppen de 23 årsverkene og fagområdene mellom 

lokasjonene ulikt dagens organisering. En kan naturligvis se at ved igangsettelse av ny 

struktur kan det forventes noe lavere effektivitet, og at det derfor ikke nødvendigvis vil 

være mulig å hente ut resultatene umiddelbart.  

 

For iverksettelse av en av de tre alternative modellene må en ta stilling til hvorvidt det 

skal igangsettes personalløp eller om det ved naturlige avganger kan igangsettes 

endringer i bemanningsstrukturen. Det kan være at naturlige avganger i form av 

alderspensjonering eller ansattes egne oppsigelser ved en lokasjon, som muliggjør 

nyansettelser ved en annen lokasjon. Dette må også sees i sammenheng med eventuelt 

andre organisastoriske endringer i politidistriktet. 
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Postmottak, håndtering av telefoner til namsfogden 

I forbindelse med opprettelse av felles namsdistrikt vil Namsfogden i Troms få ett 

organisasjonsnummer og én postadresse.  

 

Post er tenkt innregistrert av saksbehandlere innen sivil rettspleie i Tromsø. Dette da 

postadresse til Tromsø vil benyttes. Det vil eventuelt kunne medføre at posten ikke i like 

stor grad behandles samtidig som den registreres inn, men fordeles til behandling hos 

saksbehandlerne i hele distriktet. Saksmottaket mottar og behandler fysisk og digital 

post, e-poster og foretar enkel registrering i SIAN. Besvarelse av telefonhenvendelser 

gjøres felles over hele distriktet.  

 

Budsjett-, resultat og personalansvar 

All budsjettering som omhandler fagfeltet sivil rettspleie vil bli omfordelt fra dagens 

respektive politistasjoner til seksjon for sivil rettspleie. Videre vil både personal- og 

resultatansvar overflyttes fra dagens namsmenn/politistasjonssjefer/lensmenn til 

namsfogden i Troms. 

 

Biler 

I dag er ordningen slik at sivile biler benyttes av flere seksjoner, bortsett fra Midt-Troms 

hvor de sivile har egen bil. Bilbehovet for gjennomføring av uteoppdrag vil endres noe 

ved Fordelingsmodellen kontra dagens modell, men vil ikke føre til noen økte kostnader, 

heller en bedre utnyttelse av bilparken. Ved sammenslåing av Finnsnes og Midt-Troms vil 

faktisk utførte uteoppdrag innen tvang, jamfør antall i 2019, bli 0,9 pr. uke. Det medgår 

noe tid til hvert uteoppdrag som følge av lange kjøreavstander og ventetid i tillegg til 

selve oppdraget. I tillegg kommer antall forkynninger man må ut for å gjennomføre. En 

kan likevel anta at den sivile bilen mest sannsynlig ikke vil bli benyttet alle dager i uken.  

 

Det kan være vanskelig å fastslå økonomisk besparelse når det gjelder biler uten å se 

helheten i oppgavene fremtidige GDEer skal utføre.  

 

Publikumsmottak 

Ved Fordelingsmodellen samlokaliseres Finnsnes og Midt-Troms til Finnsnes. Dette 

medfører at en del av publikum får noe lengre reisevei for å besøke kontoret i forbindelse 

med utleggsforretninger og forkynninger, møter med namsfogden, eventuelt for å levere 

eller hente dokumenter. Viser i denne forbindelse til punktet Strukturelle alternativer 

ovenfor.  

4.6 Drøfting av de mest aktuelle alternativene 

 

Når de ulike alternativene skal drøftes opp mot hverandre skal det i følge 

arbeidsgruppens mandat tas hensyn til følgende: 

 

Organiseringen av namsmannsoppgavene skal understøtte gode publikumstjenester 

innenfor sivil rettspleie med hensyn til: 

- Kvalitet 

- Kompetanse 

- Effektivitet 

- Service 

- Hensynet til nærhet vs hensynet til spesialisering og kvalitet. 

 

I tillegg skal det i henhold til mandatet vurderes opp mot: 

- Økonomiske gevinstene på kort og lang sikt 

- Gevinster gjennom kvalitetsheving og/eller effektivisering.  
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- Organiseringen skal legge til rette for kommende endringer i arbeidsprosesser 

som følge av DINA og de påfølgende effektiviseringskrav og gevinstrealisering.  

- Hvordan de innfrir mål og kriterier. Det skal beskrives økonomiske og 

administrative konsekvenser av de aktuelle alternativene. 

- Det skal tas utgangspunkt i hva innbyggerne skal få av tjenester etter endringene 

og hvordan.  

- Alle alternativene må beregnes slik at antatt netto økonomisk gevinst 

fremkommer 

 

Først vil vi se på noen konkrete punkter hvor sammenslåing til ett namsdistrikt vil 

medføre endringer. Vi vil så se dette opp mot vurderingskriteriene kvalitet, kompetanse, 

effektivitet, service og nærhet når det gjelder sammenslåing til ett namsdistrikt. Til slutt  

vil vi se dette opp mot de alternative modellene for organiseringen. 

 

Ledelse 

I fire av namsdistriktene er sivil rettspleie ledet av seksjonsleder for sivile oppgaver, som 

i tillegg til sivil rettspleie har ansvar for fagområder innenfor forvaltning, 

utlendingsforvaltning og straffesaksstøtte. Tre av seksjonslederne bidrar også med 

saksbehandling. Sammenslåing til ett namsdistrikt vil innebære at ledelsen samles hos 

namsfogden, med ansvar kun for sivil rettspleie. Videre vil det gi mulighet for større grad 

av fagledelse på tvers av namsdistriktene, i tillegg til dagens ordning med fag- og 

opplæringsansvarlig. 

 

På den annen side vil felles ledelse medføre at flere av lokasjonene vil fjernledes, noe 

som kan føre til et lavere ledertrykk. Det vises til at økt ledertrykk etter reformen fra 

01.04.2018 har gitt svært gode resultater innenfor sivil rettspleie. Samtidig vil større 

grad av fagledelse innenfor de enkelte fagområder kunne bidra til en bedre koordinering 

av oppgavene, noe som kan veie noe opp for lavere ledertrykk.  

 

Ved en slik organisering vil namsfogden få fag- og personalansvar for minimum 22 

personer. Det kan være krevende å være leder for en så pass stor gruppe med 

medarbeidere, særlig når ledelsen for flere av disse skal skje ved fjernledelse.  

 

Større spesialisering 

Dagens organisering innebærer i noen tilfeller at ansatte har ansvar for et bredt spekter 

av fagområder, særlig i de minste GDEene. Dette gjelder både innenfor sivil rettspleie og 

de øvrige oppgavene som ligger til sivilseksjonene. Det vises blant annet til Nord-Troms, 

hvor det over tid har vært to medarbeidere (inkl. leder) som har hatt ansvar for alle 

sivile oppgaver. Midt-Troms, med seks medarbeidere, har i større grad skilt mellom 

fagområdene, og har fire ansatte (inkl. leder) som har sivil rettspleie som sitt fagområde. 

Forliksråd har vært ivaretatt av én person, tvang har vært ivaretatt av tre personer og 

gjeldsordning av én person. Det har likevel vært slik at flere av medarbeiderne har hatt 

ansvar for 3-4 forskjellige fagområder. Det har ikke vært mulig å spesialisere arbeidet i 

større grad enn dette, samtidig som Midt-Troms har vært sårbar når det gjelder fravær, 

særlig der det kun har vært én saksbehandler med kompetanse innenfor det enkelte 

fagområdet. 

 

Hvert fagområde ansatte har ansvar for innebærer et behov for kompetanse, faglig 

oppdatering, møtevirksomhet og sjonglering mellom oppgaver. Jo flere fagområder den 

ansatte har ansvar, jo mindre ressurseffektiv vil den ansatte kunne være. En forutsetning 

for å hente ut størst mulig effekt ved å slå sammen til ett namsdistrikt vil være at 

ansatte rendyrkes  innenfor sivil rettspleie. Videre vil det være mulig å foreta en fordeling 

av fagområder innenfor sivil rettspleie i hele politidistriktet, noe som medfører at den 

enkelte ansatte i større grad kan begrense omfanget av fagområder. Dette vil føre til en 

større grad av spesialisering hos de ansatte innenfor de aktuelle fagområder, noe som vil 
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kunne gi en langt større ressurseffektivitet enn det vi oppnår ved fem uavhengige 

namsdistrikter. 

 

Sårbarhet 

På samme måte som det vil være rom for større spesialisering ved sammenslåing til ett 

namsdistrikt, vil det også kunne redusere sårbarheten betydelig. Innenfor flere 

fagområder er saksmengden i det enkelte namsdistrikt så pass liten at det ikke er 

oppgaver nok til å fylle én stilling. Dette medfører at det kun er én person innenfor det 

enkelte namsdistrikt som utfører enkelte oppgaver. Dette medfører en betydelig 

sårbarhet ved sykefravær, permisjoner, ferieavvikling og turnover. Det vises som 

eksempel til at Finnsnes lensmannsdistrikt våren 2018 var uten gjeldsrådgiver over noen 

måneder som følge av at tidligere gjeldsrådgiver sluttet i stillingen, og det tok noe tid å 

ansette og lære opp en ny gjeldsrådgiver. Opplæring tar ofte lengere tid når man jobber 

alene på en lokasjon. 

 

Lokalkunnskap 

Sammenslåing til ett namsdistrikt vil medføre at saker fordeles over hele politidistriktet. 

Med dagens organisering har de minste namsdistriktene en viss lokalkunnskap innenfor 

sitt område, noe som vil bli vanskelig å ivareta ved fordeling av saker over hele 

distriktet. Dette kan imidlertid avhjelpes noe ved at det skrives gode notater i 

saksbehandlingssystemet. Samtidig er det en utfordring at dagens 

saksbehandlingssystem er svært uoversiktlig og i liten grad gir muligheter for 

erfaringsdeling på tvers av saker knyttet til den enkelte.  

 

Større avstand fra lokalsamfunnet vil samtidig også ha en positiv effekt, da det blir større 

distanse mellom saksbehandler og publikum. Ved ett namsdistrikt vil man i større grad 

unngå at man behandler saker til personer man kjenner fra eget nærmiljø, og det oppnås 

større grad av likebehandling fordi det ikke i samme grad tas utenforliggende hensyn. 

 

Postregistrering 

Ved etablering av ett namsdistrikt vil det bli opprettet ett organisasjonsnummer og én 

postadresse for namsfogden i Troms. Det vises til punkt 4.4.2, hvor vi har lagt til grunn 

at mottak av post skjer kun ved én lokasjon.  

 

Dette vil riktignok medføre at saksbehandlingen i Tromsø vil gå ned som følge av 

innregistrering av saker, men dette kompenseres med økt saksbehandling hos andre 

lokasjoner som ikke vil ha ansvar for postregistrering. 

 

Dagens organisering medfører at det går med unødvendig tid til å undersøke hvilket 

distrikt henvendelser mottatt på post eller e-post tilhører. En del av posten sendes til 

Troms politidistrikt, eller til feil namsdistrikt. Saksbehandlingssystemet SIAN gir ikke 

innsyn i saker på tvers av namsdistriktene, og det er derfor ikke mulig for ett 

namsdistrikt å undersøke hvilke saker som er registrert i annet namsdistrikt. Videre 

medfører det at saker som er mottatt i feil namsdistrikt må overføres til riktig 

namsdistrikt iht. tvangsfullbyrdelsesloven § 5-5. Dette vil man unngå ved sammenslåing 

til ett namsdistrikt. 

 

Fysisk oppmøtested 

Med dagens organisering er det etablert ett oppmøtested for publikum innenfor det 

enkelte namsdistrikt. Det vil fortsatt være mulig for publikum å oppsøke 

namsmyndigheten ved de lokasjonene hvor det utføres oppgaver innenfor sivil rettspleie i 

fremtiden. Imidlertid vil den organisatoriske endringen, med blant annet registrert 

postadresse i Tromsø, kunne medføre at det for publikum fremstår som at det kun er 

mulig å treffe namsmyndigheten i Tromsø. Dette gjelder for eksempel ved 
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masseproduksjon av varsel om utleggsforretning, hvor det må opplyses samme 

oppmøtested for alle som mottar varsel.  

 

Dersom publikum i distriktene oppfatter det slik at de må reise til Tromsø for fysisk 

oppmøte, for eksempel ved avholdelse av utleggsforretning, vil det kunne bidra til at 

enkelte opplever en sentralisering som er med på å redusere tilliten til 

namsmyndigheten. Her blir det viktig å finne en praktisk løsning slik at det blir klart for 

alle hvordan ordningen er ment å fungere,  hvor alle vil få mulighet for oppmøte på 

lokasjonen som er nærmest der man bor.  

 

Innlandet pd har ett namsdistrikt, og de har løst dette på følgende måte i sin 

standardiserte, skriftlige innkalling: 

 

Forretningen vil bli avholdt: 

 

Dato:XX.XX.XX 

Sted: Namsfogdens kontor – ingen møteplikt. Dersom du ønsker å møte ta kontakt for å 

avtale om lokalt oppmøtested. 

 

Samtidig er det verdt å nevne at generelt er det få parter som møter fysisk hos 

namsmannen, og de aller fleste henvendelser kan besvares på telefon. 

 

Telefontjeneste 

Med dagens organisering opererer vi med fem forskjellige mottak av 

telefonhenvendelser. Ved kontakt via sentralbordet kan dette føre til at telefonsamtaler 

overføres til feil namsdistrikt, og innringer opplever da å bli en "kasteball" mellom 

distriktene. Dette er et forhold som bidrar til å redusere tilliten til namsmyndigheten. 

 

Videre medfører dagens organisering at det i flere av namsdistriktene er en forholdsvis 

liten bemanning for å ivareta telefonhenvendelser. Dette har over tid vist at publikum i 

liten grad opplever å få svar på sine henvendelser, eventuelt at det innføres svært 

begrenset telefontreffetid for å kunne sikre bemanning av telefonen.  

 

Ved sammenslåing til ett namsdistrikt vil telefontjenesten bli samlet, og tjenesten for 

publikum vil kunne styrkes. På denne måten vil namsmannen kunne oppleves som mer 

tilgjengelig, noe som vil kunne øke tilliten til namsmannen. 

 

Oppdeling av sivilseksjonene 

En forutsetning for å kunne oppnå de effekter som arbeidsgruppen har anslått, er at sivil 

rettspleie skilles ut fra de øvrige tjenestene på sivilseksjonene i Harstad, Finnsnes, Midt-

Troms og Nord-Troms. Dette er nødvendig for å kunne oppnå en større rendyrking av 

oppgaver og spesialisering innenfor det enkelte fagområdet.  

 

Med dagens organisering er det et utstrakt samarbeid mellom fagområdene innenfor 

sivile oppgaver. Det vises blant annet til felles posthåndtering, ordninger med back-up 

innenfor blant annet pass, straffesaksstøtte og publikumsmottak. Oppgaven med 

forkynnelse og dødsfallsmeldinger utøves flere steder av ansatte som har 

publikumsmottak som sin hovedoppgave. En ulempe ved sammenslåing til ett 

namsdistrikt vil være at sivil rettspleie bare kan utøves av ansatte som er organisatorisk 

underlagt namsfogden.  

 

Sammenslåing til ett namsdistrikt har en rekke positive effekter innenfor sivil rettspleie, 

men vil samtidig kunne føre til større sårbarhet for politiets publikumstjenester for øvrig. 

Dette er en vurdering som man må ta med i en helhetlig gjennomgang av organiseringen 

av Troms politidistrikt. 
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Samlet vurdering – sammenslåing til ett namsdistrikt 

Arbeidsgruppen har vurdert effektene ved sammenslåing til ett namsdistrikt opp mot 

vurderingskriteriene service, kompetanse, kvalitet, effektivitet og nærhet, og mener at 

effektene i all hovedsak vil bli positive. 

 

Ved økt spesialisering vil man kunne forvente økt kompetanse. Fagmiljøet blir større og 

det vil bli mindre behov for bredde i kompetansen. Dette vil også gi mindre behov for 

kompetansetiltak innenfor forskjellige fagområder, noe som gir større ressurseffektivitet. 

Vi mener at kompetansen vil bli ytterligere styrket ved opprettelse av fagkoordinator-

rollen, og at man ved større fokus på de enkelte fagområdene kan få bedre struktur i 

arbeidet, noe som også vil gi økt effektivitet. 

 

Økt kompetanse vil naturlig føre til økt kvalitet i det produktet vi leverer. Fagansvaret vil 

være plassert hos én leder, istedenfor fem, noe som kan føre til større grad av 

likebehandling.  

 

På den annen side vil økt spesialisering, og dermed mindre breddekompetanse, kunne 

føre til at saksbehandler i mindre grad ser helheten og dermed blir i dårligere stand til å 

veilede publikum når det gjelder andre områder innenfor sivil rettspleie. Det kan også 

stilles spørsmål ved om mindre lokalkunnskap vil føre til dårligere kvalitet. Lokale parter, 

som tidligere har opplevd å ha en tilknytning til sin saksbehandler, kan føle at servicen 

blir dårligere når de må forholde seg til flere forskjellige personer og at disse ikke 

kjenner deres sak fra før. Samtidig vil mindre tilknytning til partene kunne føre til en 

større grad av objektivitet i saksbehandlingen, og dermed større grad av likebehandling.  

 

I enkelte tilfeller kan det være lettere å rekruttere fagpersonell på større steder. 

Samtidig vil mindre variasjon i arbeidet kunne føre til at personer med høyere utdanning 

finner arbeidet lite utfordrende over tid, noe som kan medføre større turnover. 

 

Når det gjelder nærhet til tjenesten mener arbeidsgruppen at sammenslåing til ett 

namsdistrikt vil medføre liten endring i de alternativene vi skisserer. Riktignok vil det bli 

en større avstand ved sammenslåing av Midt-Troms og Finnsnes. Denne vil imidlertid 

ikke være større enn de avstander som allerede finnes i Nord-Troms, og vi mener at økt 

tilgang til digitale tjenester og større tilgjengelighet på telefon vil veie opp for den økte 

avstanden. Større fysisk avstand kan også medføre at publikum tvinges over på digitale 

løsninger, hvor vi ellers kunne ha kommet til å brukt mye lengre tid på å veilede 

publikum over til slike løsninger. 

 

Videre vil sammenslåing medføre en større geografisk avstand for tjenestene gjeld, 

forliksråd og dødsfallsmeldinger. Foruten gjeld er dette imidlertid tjenester som i liten 

grad krever fysisk møte med publikum, og hvor gode digitale løsninger i stor grad 

oppveier de økte geografiske avstander. Når det gjelder gjeldsordning har erfaringen 

med Nord-Troms, hvor Tromsø over tid har behandlet saker fra Nord-Troms, vist at det 

fungerer like godt med saksbehandling uten fysisk kontakt med publikum. Vi ser også at 

stadig flere politidistrikt velger en sentralisert løsning for gjeldsordning. 

 

I all hovedsak mener vi at sammenslåing til ett namsdistrikt vil medføre økt effektivitet. 

Det vises til at man hele tiden kan arbeide i samme innkurv, og at man unngår 

overføring av saker mellom namsdistriktene i Troms politidistrikt. Blant annet unngår 

man å måtte varsle og beramme saker på nytt der saksøkte har flyttet til ny kommune 

innad i politidistriktet.  

 

Ved økt kompetanse og større spesialisering vil det også forventes at den enkelte 

saksbehandler vil bli i stand til å gjennomføre flere saker på kortere tid. 
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Samtidig vil økt spesialisering kunne medføre at ikke enhver person hos namsmannen vil 

kunne besvare henvendelser fra publikum, og flere vil måtte snakke med publikum for å 

avklare hvem som skal følge opp vedkommende. Dette vil gjelde både innenfor sivil 

rettspleie i hele politidistriktet, men også ved publikumsmottaket ved den enkelte 

lokasjon. Dette kan være utfordrende. Der man i dag har et utstrakt samarbeid mellom 

de ulike fagområdene innenfor sivile oppgaver, kan det bli tettere skott mellom sivil 

rettspleie, forvaltning og utlendingsforvaltning dersom disse deles opp i forskjellige 

organisatoriske enheter.  

 

Det vil videre bli vanskelig å opprettholde gode back-up løsninger på tvers for personell 

organisert i forskjellige enheter, selv om de jobber på samme geografiske lokasjon. For 

sivil rettspleie vil man bli mer robust ved fravær fordi mange av oppgavene i liten grad 

krever geografisk tilstedeværelse, mens man for de øvrige sivile oppgavene vil kunne bli 

mer sårbare. Samtidig er dagens back-up ordninger ressurskrevende når mange skal 

læres opp på tvers av vidt forskjellige fagfelt, noe som naturligvis går utover effektivitet 

og kvalitet.  

 

Ved å kunne styrke telefontjenesten, og i større grad henvise publikum til digitale 

løsninger, vil vi imidlertid sikre at publikum henvender seg til riktig fagperson, og vi 

unngår at publikum blir behandlet som en "kasteball" mellom de ulike namsdistriktene. 

 

Det vil også bli enklere å oppnå "stordriftsfordeler" ved sammenslåing til ett 

namsdistrikt, for eksempel ved at man kan fylle ut hull i oppgaveflyten, noe som er 

vanskelig å få til der det er få ansatte. 

 

Når det gjelder nærhet mener vi at sammenslåing til ett namsdistrikt i liten grad vil få 

betydning for publikum. Der det imidlertid vil kunne få betydning er nærhet mellom leder 

og medarbeidere. Ved én namsfogd og fire lokasjoner vil flere ansatte måtte fjernledes. 

Enkelte medarbeidere kan oppleve det som problematisk at stedlig leder ikke er leder for 

alle de som jobber på tjenestestedet, i tillegg til at fag- og personalleder er lokalisert på 

annen lokasjon. Dersom man velger en mest sentraliserte modellen vil det bli færre som 

må fjernledes. Imidlertid vil det føre til at de øvrige lokasjonene blir langt mindre robust, 

og dermed mindre spesialisert og mer sårbar. 

 

Til slutt vil vi påpeke at oppdeling av sivilseksjonene kan føre til spenninger mellom 

fagområdene sivil rettspleie, forvaltning og utlendingsforvaltning. Særlig når det gjelder 

publikumsmottak, posttjeneste og merkantile tjenester. Det kan også bli en utfordring å 

kommunisere ut til publikum at de vil kunne møte på andre lokasjoner enn Tromsø, da 

det i våre brev per i dag kun er mulig å oppgi én adresse. 

 

 

5 Arbeidsgruppens anbefaling 
 

Arbeidsgruppens klare anbefalning er å innføre ett namsdistrikt i Troms pd. Det er det 

som gir størst gevinst isolert sett. I vår vurdering er det å innføre ett namsdistrikt det 

som isolert sett gir den største økonomiske og kvalitative gevinsten. Som redegjort for 

ovenfor har vi analysert at vi trenger 23 årsverk for å utføre sivil rettspleie i ett 

namsdistrikt. Ved sammenslåing til ett namsdistrikt vil oppgavene rendyrkes i større 

grad. Det vil gi en mer kostnadseffektiv oppgaveutførelse ved at oppgaver kan 

omfordeles uavhengig av namsdistrikt innenfor Troms politidistrikt. Når dette arbeidet 

skjer under én ledelse vil dette bli koordinert på en god måte som sikrer likebehandling. 
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Arbeidsgruppen har videre vurdert alt fra fem lokasjoner til én lokasjon innenfor ett 

namsdistrikt. Som det fremgår av redegjørelsen ovenfor har vi kommet fram til at det 

kun er to reelle strukturelle alternativer. Det ene er å opprettholde dagens organisering 

med fem lokasjoner, og det andre er å slå sammen Midt-Troms og Finnsnes til én 

lokasjon. 

 

Når det gjelder antall lokasjoner vises det i all hovedsak til vår redegjørelse under punkt 

4.3.1 ovenfor. Arbeidsgruppen mener at det vil være større mulighet for å oppnå ønsket 

effekt dersom Midt-Troms og Finnsnes slås sammen til én lokasjon. Det er da særlig lagt 

vekt på muligheten for spesialisering og et sterkere fagmiljø, og samtidig muligheten for 

å ta ytterligere nedtrekk når fremtidige effektiviseringstiltak gjør det nødvendig. 

 

Etter å ha konkludert med sammenslåing av Midt-Troms og Finnsnes har vi sett på tre 

alternativer for organisering av ett namsdistrikt, herunder Sentralisert modell, 

Tilpasningsmodellen og Fordelingsmodellen.  

 

Vi klarer ikke å se at de alternative modellene for fordeling av ressurser medfører 

forskjellig behov for årsverk. Det viktigste poenget er å få redusert antall saksområder 

den enkelte saksbehandler har til fortrinnsvis to områder. Ved mange saksområder blir 

hverdagen veldig oppstykket og lite effektivt. Ved ett namsdistrikt vil det bli mye lettere 

å skape en bedre flyt ved at oppgavene ikke er geografisk betinget og vi har en felles 

innkurv. For å kunne oppnå størst mulig effekt er det imidlertid nødvendig etter vårt syn 

å slå sammen lokasjonene Midt-Troms og Finnsnes. Dette fordi man i mindre grad vil 

kunne sikre et robust fagmiljø og spesialisering ved opprettholdelse av to lokasjoner her. 

Det vises til vår vurdering ovenfor. Dersom man velger å opprettholde Midt-Troms som 

en femte lokasjon, må modellene tilpasses behovet for ekstra ressurser, og det vil 

sannsynligvis ikke være mulig å legge fagområdet forlik til Finnsnes på grunn av at det 

vil bli få ansatte på denne lokasjonen. 

 

I vår drøftelse må vi se på om det er forskjeller ut fra de førende kriteriene. Den 

sentraliserte modellen får større utslag her enn de to andre modellene. Fordelen med 

denne modellen er at du får et sterkt og veldig robust fagmiljø og få ansatte som må 

fjernledes. Den store utfordringen med denne modellen er at tre andre lokasjoner blir 

veldig sårbar med kun to eller tre ansatte. Det gir utfordringer med å gjennomføre 

uteoppdrag som krever to personer ved f.eks fravær. Det gir mindre fleksibilitet i 

oppgaveutførelsen, og det vil igjen gi liten effektivitet i ressursutnyttelsen. Det vil også 

utfordre kontorkapasiteten på politihuset i Tromsø. Vi ser heller ingen stor kortsiktig eller 

langsiktig økonomisk gevinst med dette alternativet, og det vil kreve et ganske 

inngripende personalløp for å rigge seg slik. 

 

Tilpasningsmodellen og Fordelingsmodellen er så like at det vil være vanskeligere å skille 

dem fra hverandre på flere av kriteriene. Det er likevel ett punkt som skiller dem, og det 

er robusthet. Vi er et lite distrikt, og med 23 årsverk som må fordeles på minst 4 

lokasjoner vil ingen av lokasjonene fremstå som veldig robust. I tillegg ser vi at når 

årsverkene til uteoppdragene er fordelt er det ikke rom til så mange varianter av 

ressursfordeling mellom lokasjonene når vi skal ha hele årsverk på hver lokasjon. 

 

Arbeidsgruppen har etter en samlet vurdering kommet fram til at det alternativet som vil 

gi størst uttelling når det gjelder vurderingskriteringene kvalitet, kompetanse, 

effektivitet, service og nærhet er ett namsdistrikt med fire lokasjoner og 

oppgavefordeling etter Fordelingsmodellen. Alternativ løsning er oppgavefordeling etter 

Tilpasningsmodellen. Arbeidsgruppen anbefaler ikke Sentralisert modell.  

 

Etter arbeidsgruppens anbefalning vil ett namsdistrikt  i Troms etter Fordelingsmodellen 

se ut som følger: 
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Leder FUFSR 

Namsfogden i Troms 

Seksjonsleder Seksjon for 
sivil rettspleie 

1 ansatt 

Tromsø 

8 ansatte 

Harstad 

6 ansatte 

Finnsnes 

5 ansatte 

Storslett 

3 ansatte 
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Utredning: Justering av organisasjonsstrukturen man. 01.06.2020

Tilleggsutredning: geografisk modell tor. 17.09.2020

Utredning: Felles namsmann man. 01.06.2020

Utredning: Felles tjenestekontor man. 01.06.2020

Behandling av utredninger i ledergruppa man. 08.06.2020

Informasjon IDF tor. 04.06.2020

PMs forslag til høringsgrunnlag tir. 16.06.2020

Drøfting av PMs forslag til høringsgrunnlag i IDF fre. 19.06.2020

PMs høringsgrunnlag ons. 24.06.2020

Høring: GDE-struktur (intern, ekstern) tor. 29.10.2020

Høring: Lensmannsdistrikt (intern, ekstern) tor. 29.10.2020

Høring: Felles namsmann (intern, ekstern) ons. 30.09.2020

Høring: FTK (intern) ons. 30.09.2020

Behandling høringsinnspill tor. 12.11.2020

Oppgaveløsning og kapasitet man. 19.10.2020

Behandling av PMs innsparingstiltak i ledergruppa man. 16.11.2020

Risikovurdering AMU tir. 17.11.2020

Drøfting og forhandling av innsparingstiltak i IDF ons. 18.11.2020

Beslutning innsparingstiltak ons. 18.11.2020

Oversendelse POD ons. 25.11.2020

Mandat ledergruppa man. 29.06.2020

Mandat i IDF (drøfting) tir. 30.06.2020

Beslutning mandat tir. 30.06.2020

Utredning tor. 17.09.2020

Mandat  ledergruppa man. 15.06.2020

Mandat i IDF (drøfting) fre. 19.06.2020

Beslutning mandat fre. 19.06.2020

Utredning: Oppgaveløsning og kapasitet tor. 17.09.2020

Behandling av utredning i ledergruppa (informasjon) man. 21.09.2020

Informasjon og drøfting  i IDF ons. 23.09.2020

Høring: Oppgavløsning og kapasitet (intern) ons. 07.10.2020

Behandling høringsinnspill tor. 15.10.2020

Behandling i ledergruppa man. 19.10.2020

jan. 2020 feb. 2020 mar. 2020 apr. 2020 mai 2020 jun. 2020 aug. 2020 sep. 2020 okt. 2020 nov. 2020 des. 2020
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Protokoll  
Midt- Tromsrådet  

31. august – Nordavindshagen – Dyrøy 

1 
 

     
      
 

PROTOKOLL FRA MØTE I MIDT-TROMSRÅDET 31.08.20 
 
Tid:   Mandag 31. august kl. 0900 – 1400  
Sted:  Nordavindshagen, Brøstadbotn, Dyrøy 
 
 
Ordførere: Tom- Rune Eliseussen  ordfører Senja   Leder MTR 

Toralf Heimdal   ordfører Bardu    Nestleder MTR 
Jan- Eirik Nordahl   ordfører Sørreisa 
Bengt Magne Luneng   ordfører Målselv 
Sigrun Wiggen Prestbakmo ordfører Salangen 
Rakel Jensen   varaordfører Dyrøy 

 
Forfall:  Marit Alvig Espenes  ordfører Dyrøy   
 
Rådmenn: Frode Skuggedal  rådmann Målselv   Leder AR  

Tore Uthaug   rådmann Dyrøy   Nestleder AR  
  
Andre:   Louis S. Edvardsen  Midt- Tromsrådet 

Andreas Nilsen   Lensmann Midt- Troms 
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Varaordfører Rakel Jensen ønsket velkommen til Dyrøy kommune, og trakk frem en del større saker 
som kommunen arbeider med. Kulturelt innslag ved enhetsleder Kultur og fritid Trine Strand. 
 
 
Behandling: 

 
 

32/20 Godkjenning av protokoller fra 1. juli 

Vedtak: 

Protokoll fra møtet i Midt- Tromsrådet 1. juli Målselv godkjennes. 

 

33/20 Beredskapssituasjonen i Midt- Troms kommunene 

MTR diskuterte dagens beredskapssituasjon i kommunene. En rekke problemstillinger ble 
trukket frem i debatten. Beredskapsbildet er komplekst og en rekke faktorer vil kunne 
påvirke beredskapen både på kort og på litt lengre sikt. Det ble trukket frem viktigheten av 
nære og gode relasjoner til de frivillige som yter bistand i kommunene ved en krise. MTR var 
enig i at beredskapen i Midt- Troms totalt sett bør settes på dagsorden, og kartlegges, og ber 
derfor om at det hver enkelt kommune foretar en egen kartlegging av tilgjengelig kapasitet, 
både av menneskelig og materielt – kommunalt og frivillig. 

 

Vedtak: 

1. Midt-Tromsrådet takker ja til Målselv kommunes initiativ til å fasilitere et felles 
beredskapsmøte hvor det jobbes videre med tematikken  

2. MTR henstiller kommunene å kartlegge av tilgjengelig kapasitet ved en krise, både 
menneskelig og materielt - kommunalt og frivillig 

 

34/20 Utkast møteplan for 2021 

 

Vedtak: 

1. MTR vedtar følgende datoer for sine møter i 2021: 
a. Ordinære møter i MTR: 01.03, 26.04, 07.06, 30.08, 11.10 og 06.12. 
b. Arbeidsmøter i MTR: 18.01, 10.05, 20.09 og 22.11 
c. Felles kommunestyremøte for Midt- Troms 17.02. 
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35/20 Høring - Etablering av felles namsfogd i Troms 
politidistrikt 

 

 Se sak 36/20 

36/20 Politistruktur Troms politidistrikt 
 

Sak 35/20 og 36/20 ble behandlet felles. Innledningsvis presenterte lensmann i Midt- Troms, 
Andreas Nilsen hvordan dagens politi og namsmannsfunksjoner er organisert i Troms 
politidistrikt. Deretter svaret han på spørsmål fra MTR. 

 

Vedtak: 

1. MTR takker lensmann i Midt- Troms, Andreas Nilsen for redegjørelsen 

2. MTR ber om at det utarbeides et brev til politimesteren i Troms hvor det bes om 
at dagens endringsprosess skrinlegges. 

3. Ordførerne i Senja, Bardu og Salangen følger opp saken i nær dialog med daglig 
leder MTR. 

 

37/20 Arbeidsmetode MTR 
 

Daglig leder innledet samt presenterte hovedlinjene fra samarbeidsavtalen som samtlige 
kommunestyrer i Midt- Troms har sluttet seg til. Videre presenterte han kort hvordan Nord- 
Troms regionråd DA hadde organisert sitt arbeid, da dette tidligere var blitt bedt om av MTR. 
Avslutningsvis trakk han frem en del momenter som enten MTR hadde trukket frem eller som på 
annen måte var blitt nevnt. (Bedriftsbesøk, sette dagsorden, arrangere høringer, 
stortingshøringer, rekruttering for medflyttere, skal prosjekt/ tiltak organiseres i regi av MTR, 
ungdomsarbeid, deltakelse på kulturarrangementer, felles kommunestyre, grensegang MTR – AR, 
hva skjer i regionene rundt oss, hva skal MTR være om 5 år) Se vedlegg. 

 
 

Vedtak: 

1. MTR takker for presentasjon fra daglig leder MTR. 

2. MTR er kjent med at AR skal behandle saken på sitt neste møte. 
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3. MTR ber om at saken settes opp som sak til sitt møte i oktober, og at AR 
drøftinger også fremlegges for MTR. 

 

 
38/20 Åpen post 
 
Oppfølging/ evaluering - attraktive Midt- Troms 
Leder av MTR viste til at styringsgruppen for Attraktive Midt- Troms, og AR hadde hatt møter 
samtidig, og en hadde derfor fått en situasjon med at to ulike organer hadde fattet vedtak vedr 
evaluering av "Attraktive Midt- Troms". Det var derfor behov for avklaring vedr hva som var 
gjeldende vedtak og dermed skulle effektueres. 
 

Vedtak: 

1. MTR stadfester AR vedtak i sak 23/20 

2. MTR opphever styringsgruppens vedtak i sak 12/2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tom- Rune Eliseussen      Louis S. Edvardsen 
regionrådets leder      daglig leder  
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VEDLEGG 
 

Utskrift protokoll AR 
 
23/20 OPPFØLGING – ATTRAKTIVE MIDT- TROMS 

 
Vedtak: 

Mandat for evaluering av regional næringsplan for Midt- Troms 
 
Bakgrunn 
Gjennom Byregionprogrammet / Attraktive Midt-Troms har mange delmål og delprosjekter blitt 
gjennomførte og gitt resultat. Byregionprogrammet i Midt-Troms startet i 2014 der Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet ønsket et langsiktig program for å øke samhandling mellom by og 
land i en region. Forutsetningen var at regionen måtte gjennomføre en større samfunnsanalyse.  
 
Programmet gikk så inn i et 3-årig hovedprosjekt, 2015-2018, der mål og tiltak bygde på 
samfunnsanalysen. Disse to fasene var hovedsakelig finansiert via Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet.  
 
Troms fylkeskommune ønsket å ta vare på samarbeidet som var utviklet (såkalt myk infrastruktur) og 
også de mange resultatene som Byregionprogrammet har gitt. Derfor ble ei videreføring, 
hovedsakelig finansiert fra fylkeskommunen, tilrettelagt. Midt-Troms søkte og fikk en toårig 
videreføring, 2018 – 2020.  
 
Utarbeidelse av regional næringsplan for Midt- Troms har vært gjennomført som en del av prosjektet 
"Attraktive Midt- Troms", etter vedtak i Midt- Troms regionråd. Lenvik kommune har stått som 
prosjekteier, og prosjektledelsen ble etter en konkurranse gitt til "Nordavind utvikling". 
Styringsgruppen har stått av ordførere i Lenvik, Dyrøy og Målselv. 

Høsten 2019 tilsluttet samtlige kommunestyrer i Midt- Troms seg til "Samarbeidsavtale for Midt- 
Tromsrådet", hvor det blant annet heter: 

Intensjonen med Midt- Tromsrådet er å fremme saker som vil skape vekst og utvikling i regionen 
(samfunnsutviklerrollen). Samarbeidet skal være et samlende organ og bygger på enstemmighet, 
åpenhet og gjensidig tillit mellom deltakerkommunene. 

Følgende overordnede målsettinger legges til grunn: 

• Fremme og samordne prosjekter i regi av kommunene og regionrådet med særlig vekt på 
regional utvikling og infrastruktur 

Følgende vedtak ligger til grunn fra MTR:  

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

involveres i evalueringen. 

54



6 
 

3. Etter at evalueringen er gjennomført, settes sak om å videreføring "Attraktive Midt-Troms" 
opp som sak til Midt-Tromsrådet. 

 
Analyse av MTR vedtak:  
 
MTR ønsker en helhetlig evaluering av regional næringsplan for Midt-Troms. Samtidig skal 
evalueringen jf. pkt. 3 behandles som del av «paraplyprosjektet» Attraktive Midt-Troms. Derfor må 
følgende krav til løsningen tilfredsstilles:  

1. Regional næringsplan for Midt- Troms skal evalueres, og evalueringen skal resultere i en 
begrunnet anbefaling til ev. endringer og prioritering av målsettingene i plan. Kommunenes 
næringsavdelinger, eller annet relevant kommunalt personell, skal inkluderes i arbeidet.  

2. Evaluering og forslag til tiltak skal også inkludere en vurdering og anbefaling til 
hensiktsmessig organisering og styring av de prosjekter og den aktivitet som sorterer under 
regional næringsplan for Midt- Troms – eller bidrar til realisering av målsettingene i 
Næringsplan. Hensikten er å kvalitetssikre overordnet styring og ressursinnsats regionalt i 
samsvar med fastsatte målsettinger for regional næringsplan. 

3. Som ledd i saksframlegget knyttet til pkt. 3 i MTR vedtak skal det utarbeides en beskrivelse, 
inkl. grafisk fremstilling, av organisering og styring av Attraktive Midt-Troms, og en 
anbefaling om fremtidig organisering og styring dersom prosjektet skal videreføres.  

4. Tidsplan for gjennomføring av evalueringen inkl. felles møter som krever deltakelse fra 
kommunene skal utarbeides og distribueres snarest og senest innen 24. august.  

 
Avgrensning: 
Det er kun Regional næringsplan for Midt- Troms som skal evalueres. Lokale kommunale 
næringsplaner evalueres ikke utover i den grad det er relevant for evalueringen av Regional 
næringsplan for Midt- Troms 
 
Økonomi: 
Daglig leder for Midt-Troms rådet finansierer arbeidet innenfor eget budsjett vedtatt av MTR. Den 
enkelte deltakerkommunen finansierer egen deltakelse innenfor egne budsjettrammer.  
 
Deltakelse: 
Deltakerkommunene melder inn kontaktpunkt i den enkelte kommune til daglig leder i Midt-Troms 
rådet. Tid til disposisjon for evalueringen medfører at lokal involvering medfører at deltakelse må 
prioriteres fra kommunene.   
 
Sammenfattet skal følgende oppgaver løses:  

1. Koordinere, tilrettelegg og gjennomfør evaluering av regional næringsplan for Midt-Troms 
innen 30. oktober støttet av den enkelte kommune sine næringsansvarlige. 

2. Tilrettelegg behandling i AR 11. november. Herunder forestå utsendelse av saksunderlag 
innen 4. november. 

3. Tilrettelegg behandling i MTR den 7. desember gjennom utarbeidelse av saksunderlag for 
behandling av evalueringen som ledd i en helhetlig gjennomgang av «Attraktive Midt- 
Troms».  
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Utskrift protokoll Styrigsgruppemøte Attraktive Midt- Troms. 
 
Sak 12/2020 Avslutning av prosjektet Attraktive Midt-Troms 
 
Prosjektet «Attraktive Midt-Troms» er iht til tilsagn og prosjektperiode i avslutningsfasen. 
Sluttrapport utarbeides med regnskapsavslutning.  
 
Foreløpig prosjektregnskap ble lagt fram i møtet.  
 
Styringsgruppa drøftet hvordan ei god avslutning bør være der en gjør ei grundig evaluering 
og drar lærdom for videre satsing.  
 
Det ble videre drøftet hvordan disponering av resterende midler skulle være.   
 
 
Vedtak: 
 

1. Styringsgruppa tar saka til orientering. 
2. Styringsgruppa setter av kr 100 000,- til prosjektledelsen av «Attraktive Midt-Troms» 

for å utføre følgende: 
a. Oppfølging av vedtak i Midt-Troms-rådet der en evaluerer arbeidet med 

næringsplan. Som et ledd i evalueringen innhentes tilbakemeldinger fra de 
respektive næringssjefene/næringsansatte i kommunene. Dette arbeidet danner 
grunnlag for evt. videre søknad til Troms og Finnmark fylkeskommune.  

b. For å ivareta intensjonene med felles kommunestyremøte, der en ønsker god 
regional samhandling, utvikles et eget opplegg. Dette inneholder en 
presentasjon / oversikt over arbeid og resultater i Attraktive Midt-Troms som 
kan brukes i kommunene. I modellen, for å ivareta intensjonene i felles 
kommunestyremøter, legges det en plan for å involvere ordfører og rådmenn til 
å bidra i andre kommuner, enn sin egen, for å få en bredere forankring og 
forståelse av det regionale samarbeidet. 

3. Det utarbeides sluttrapport, med revisorgodkjent regnskap i etterkant av evaluering og 
orientering i kommunene. Styringsgruppa blir forelagt sluttrapport og videre modell 
for regionalt samarbeid til endelig behandling. 
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Fra: Louis S Edvardsen (lse@midt-troms.no)
Sendt: 07.09.2020 17:35:21
Til: Marit Alvig Espenes; Jan-Eirik.Nordahl; Toralf Heimdal; Tom-Rune Eliseussen; bengt-magne.luneng; Sigrun
Wiggen Prestbakmo; Hogne Eidissen; frode.skuggedal; Tore Uthaug; Stig Jonny Haugen; Lars Strøm; Rita Bjørn
Kopi: Louis S Edvardsen; Rakel Jensen; Postmottak Bardu kommune; Dyrøy kommune postmottak; Postmottak
Målselv kommune; Postmottak Sørreisa kommune; Post - Senja kommune; Salangen kommune postmottak

Emne: Protokoll MTR 31. august - Dyrøy
Vedlegg: 3108 protokollMTR- Dyrøy.pdf
 
Vedlagt følger protokoll fra møte i MTR 31. august i Dyrøy.
 
 
 
 
Med hilsen 
 

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

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Omstillingsstyre 
Møtested: ,  
Dato: 08.09.2020 
Tid: 09:00 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Marit Alvig Espenes Leder OMSP 
Kjell Sverre Myrvoll Medlem OMSP 
Tom Robin Edvardsen Medlem OMSN 
Tone Pettersen Medlem OMSN 
Kenneth Karlsen Medlem OMSN 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Frank Moldvik rådgiver næring 
Kristian Figenschau observatør - Troms Fylkeskommune 
Stig Stokkland daglig leder omstillingsprogrammet 
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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 

ST 25/20 Protokoll fra styremøte 4.6.200  2020/329 

ST 26/20 Referatsaker   

RS 16/20 Sluttrapport SMB Utvikling 2019/2020  2019/23 

ST 27/20 Kurs i markedsføring på sosiale medier for lokale 
bedrifter 

 2020/569 

ST 28/20 Deltakelse år 2 - workshop for turoperatører Visit 
Senja Region SA 

 2019/379 

ST 29/20 Visit Senja Region SA - fase to masterplan og merket 
for bærekraftig reisemål 

 2020/516 

ST 30/20 Rekruttering til utdanning til kjemiprosess og labfag 
- Finnfjord as 

 2020/446 

ST 31/20 Boligstrategisk plan - dyrøy kommune  2020/584 

ST 32/20 Tertialrapport 2/20 VOX Dyrøy KF  2020/380 
 
 
Marit Alvig Espenes 
styreleder  
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ST 25/20 Protokoll fra styremøte 4.6.200 

 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 08.09.2020:  

 
 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 08.09.2020  

Protokoll fra styremøtet 4.juni 2020 godkjennes. 

ST 26/20 Referatsaker 

 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 08.09.2020:  

 
 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 08.09.2020  

ST 27/20 Kurs i markedsføring på sosiale medier for lokale bedrifter 

 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 08.09.2020:  

 
 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 08.09.2020  

Omstillingsstyret innvilger kr. 73.500 til gjennomføring av kurs på sosiale media for lokale bedrifter. 

ST 28/20 Deltakelse år 2 - workshop for turoperatører Visit Senja Region SA 

 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 08.09.2020:  

 
 
Daglig leder Stig Stokkland er inhabil som styreleder i Visit Senja Region SA og deltok ikke i 
behandlingen. Frank Moldvik har vært saksbehandler og la fram saken. 
Styreleder Marit A Espenes er inhabil som styremedlem i Visit Senja REgion SA og deltok ikke i 
behandlingen.  Nestleder Kenneth Karlsen tiltrådte som møteleder. 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 08.09.2020  

Visit Senja Region SA innvilges kr. 100.000 til gjennomføring av år 2 i det treårige prosjektet 
"sustainable future- workshop for 2020", i henhold til godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan. 
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Det forutsettes fortsatt deltakelse fra reiselivsbedrifter i Dyrøy. Eventuell videre medvirkning betinges 
av rapportering fra prosjektår 2 og må fremmes som egen søknad. Tilskuddet gis som bagatellmessig 
støtte. 

ST 29/20 Visit Senja Region SA - fase to masterplan og merket for bærekraftig reisemål 

 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 08.09.2020:  

 
 
Daglig leder Stig Stokkland er inhabil som styreleder i Visit Senja Region SA og deltok ikke i 
behandlingen. Frank Moldvik har vært saksbehandler og la fram saken. 
Styreleder Marit A Espenes er inhabil som styremedlem i Visit Senja REgion SA og deltok ikke i 
behandlingen.  Nestleder Kenneth Karlsen tiltrådte som møteleder. 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 08.09.2020  

Visit Senja Region SA innvilges kr. 31.445, tilsvarende 2,42% av godkjent kostnadsramme på kr. 
1.300.000, til gjennomføring av fase 2 i Visit Senja Region SA sitt prosjekt "Bærekraftig reisemål/ 
reisemålsutvikling for Senjaregionen".  
Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte. 

ST 30/20 Rekruttering til utdanning til kjemiprosess og labfag - Finnfjord as 

 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 08.09.2020:  

 
 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 08.09.2020  

Finnfjord AS på vegne av 8 samarbeidsbedrifter innvilges kr 30.000 til gjennomføring av 
samarbeidsprosjektet "Rekruttering til utdanning i kjemiprosess og laboratoriefag", med utgangspunkt i 
omsøkt kostnads- og finansieringsplan. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte. 
Følgende særvilkår knyttes til tilsagnet: 
- Tilsagnet gjelder i to år fra tilsagnsdato 
- Prosjektet forutsettes fullfinansiert og at Brdr. Karlsen Holding as/ Akvafarm as deltar i prosjektet. 

ST 31/20 Boligstrategisk plan - dyrøy kommune 

 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 08.09.2020:  

 
 
Kjell Sverre Myrvoll er inhabil som prosjektleder for arbeidet og fratrådte behandlingen. 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 08.09.2020  
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VOX Dyrøy innvilger Dyrøy kommune et tilskudd på inntil kr. 150.000 til gjennomføring av forprosjektet 
"Boligstrategisk plan" med utgangspunkt i foreliggende prosjektplan. Tilskuddet utgjør 50% av godkjent 
kostnad. og finansieringsplan. 

ST 32/20 Tertialrapport 2/20 VOX Dyrøy KF 

 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 08.09.2020:  

 
 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 08.09.2020  

Tertialrapport 2/20 for VOX Dyrøy KF tas til orientering. 
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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 
Kommunestyret 71/20 01.10.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

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

 

Rådmannens innstilling: 

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

 
Behandling i Formannskapet – 20.08.2020:  

 
 
Økonomisjef Kurt Klaussen orienterer.  
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 20.08.2020  

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. 
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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. 
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  
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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: 150 

Saksmappe: 2019/584 

Saksbehandler: Kurt Terje Norkyn Klaussen 

Dato: 17.09.2020 

 

 

Saksframlegg 

Budsjettregulering 3 drift - VOX 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 95/20 24.09.2020 
Kommunestyret 72/20 01.10.2020 
   

 

 

Rådmannens innstilling: 

Regulering vedtas som framlagt i tabell nedenfor. 
 

Rådmannens innstilling: 

Regulering vedtas som framlagt i tabell nedenfor. 
 
Behandling i Formannskapet – 24.09.2020:  

 
 
Økonomileder Kurt T.N Klaussen orienterer.  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forsalg til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 24.09.2020  

Regulering vedtas som framlagt i tabell nedenfor. 
  
  
 

Kort sammendrag 

Det legges frem budsjettregulering drift for ansvar 131 – omstillingskommune.  

Saksopplysninger 

Fra 1.1.2020 driftes VOX som et eget KF, med eget budsjett og regnskap. På grunn av tidsrammen da 
budsjettet for 2020 bla laget, ble budsjettpostene på ansvar 131 – omstillingskommune liggende som 
før. Ansatt ligger fortsatt inn under Dyrøy kommune, slik at budsjettposter knyttet til lønn, samt 
refusjon av disse fortsatt vil ligge på ansvaret. 
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Konto* Ansvar
Opprinnelig 

budsjett
Budsjett 

regulering
Regulert 
budsjett

101000 - Fast lønn 131 - Omstillingskommune 668 609 - 668 609
101090 - Feriepenger 131 - Omstillingskommune - - -
101091 - Intrekk ferie 131 - Omstillingskommune - - -
105000 - Annen lønn og trekkpl. godtgj. 131 - Omstillingskommune - - -
105099 - Annen lønn og trekkpl. godtgj. motpost 131 - Omstillingskommune - - -
109020 - Arb.givers andel KLP 131 - Omstillingskommune 125 491 - 125 491
109900 - Arbeidsgiveravgift 131 - Omstillingskommune 40 499 - 40 499
109902 - Arbeidsgiveravgift refusjon feriepenger 131 - Omstillingskommune - - -
110000 - Kontormateriell og -rekvisita 131 - Omstillingskommune - - -
111500 - Matvarer 131 - Omstillingskommune - - -
111510 - Bevertning 131 - Omstillingskommune - - -
112000 - Diverse forbruksmateriell 131 - Omstillingskommune 74 316 -74 316 -
112040 - Kjøp av tjenester 131 - Omstillingskommune - - -
112090 - Øredifferanse 131 - Omstillingskommune - - -
113010 - Telefon 131 - Omstillingskommune - - -
114000 - Annonser 131 - Omstillingskommune 20 520 -20 520 -
115010 - Kursavgifter og oppholdsutgifter 131 - Omstillingskommune 5 927 -5 927 -
116000 - Kjøre- og diettgodtgjørelse 131 - Omstillingskommune - - -
116500 - Andre oppl.pl. godtgj. 131 - Omstillingskommune - - -
117000 - Reiseutgifter (ikke opplysningspliktig) 131 - Omstillingskommune 10 260 10 260 20 520
119000 - Husleie 131 - Omstillingskommune 49 248 -49 248 -
120000 - Kjøp av inventar og utstyr 131 - Omstillingskommune 5 130 -5 130 -
127000 - Konsulenthonorar 131 - Omstillingskommune - - -
142900 - Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon 131 - Omstillingskommune - - -
147064 - Tilsk. næringsarbeid 131 - Omstillingskommune 3 000 000 -3 000 000 -
Sum utgifter 4 000 000 -3 144 881 855 119

171001 - Refusjon feriepenger 131 - Omstillingskommune - - -
172900 - Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 131 - Omstillingskommune - - -
173000 - Refusjon fra fylkeskommuner 131 - Omstillingskommune -3 000 000 3 000 000 -
177500 - Refusjon lønnsutgifter VOX KF 131 - Omstillingskommune - -855 119 -855 119
183000 - Overføring fra fylkeskommuner 131 - Omstillingskommune
Sum inntekter -3 000 000 2 144 881 -855 119
Netto driftsresultat 1 000 000 -1 000 000 -
194000 - Bruk av disposisjonsfond 131 - Omstillingskommune -1 000 000 1 000 000 -

Sum total - - -  

Administrasjonens vurdering 

Denne reguleringen gir ingen effekt på bunnlinjen. For oversiktlighet, samt og sikre at vedtaket blir riktig 
knyttet til bruk av fondsavsetninger, legges det ved en fullstendig tabell.

71



 

Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 210 

Saksmappe: 2020/380 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 01.09.2020 

 

 

Saksframlegg 

Tertialrapport 2/20 VOX Dyrøy KF 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 32/20 08.09.2020 
Kommunestyret 73/20 01.10.2020 

 

 

 

 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 08.09.2020:  

 
 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 08.09.2020  

Tertialrapport 2/20 for VOX Dyrøy KF tas til orientering. 
 

Daglig leders innstilling 

Tas til orientering 

Kort sammendrag 

Tertialrapport 2/20 legges fram til behandling i omstillingsstyret 8.september og kommunestyret 
1.oktober. 
 

Saksutredning 

Omstillingsarbeidet ble vedtatt omorganisert fra avdeling i kommunen til kommunalt foretak fra 
1.1.2020. Fram til nå har alt av kostnader vært midlertidig ført i kommuneregnskapet. Nå er det 
opprettet et separat regnskap med egen kontoplan og egen bankkonto. Det er videre gjennomført en 
ompostering mellom kommuneregnskapet og regnskapet for KF. Derfor avviker tertialrapporten fra 
forrige. 
 
Følgende kommentarer knyttes til poster i rapporten: 
 

1. Kostnadsart Lønn. Daglig leder er fortsatt ansatt i Dyrøy kommune. Lønnskostnadene er ført via 
kommuneregnskapet og deretter overført VOX under 335000 kjøp fra kommuner.  
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2. Kostnadsart 347061 Kommunalt tiltaksarbeid er knyttet til tilsagn til eksterne mottakere 
(bedrifter/kommunen). I tillegg kommer tildelinger til prosjekter i VOX-regi der tildeling ikke 
avsettes ved vedtak, men utgiftsføres løpende. 
 

3. Kostnadsart 395000 Bruk av bundne driftsfond. Overført totalt mindreforbruk av eksterne 
midler fra 2019, pluss «VOX-prosjekter i arbeid» fra 2019. 

 
 

Daglig leders vurdering 

Pga lav møte- og reisevirksomhet er det påløpt noe lavere prosjektdriftskostnader enn budsjettert. Vi 
har tildelt ca en tredel av rammen for prosjektmidlene. I tillegg har vi en del tilskudd som ikke blir 
benyttet fullt ut, slik at det frigjøres midler fra tidligere tilsagn.  
 
Erfaringene fra tidligere år og antall henvendelser tilsier at det vil komme flere søknader til de tre siste 
møtene.  Til tross for det anser vi det som viktig å holde fokus på å fange opp gode initiativer og 
stimulere til prosjektutvikling i næringslivet framover. 
 
 
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
styreleder daglig leder 
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VOX Dyrøy KF 2020 2. tertial

Konto*
Regnskap pr 

31.08 Budsjett pr 30.08 Avvik
301000 - Fast lønn  (KF/IKS) kr 440 000,00 kr 440 000,00
301090 - Feriepenger  (KF/IKS) kr 48 437,00 kr 48 437,00
301091 - Inntrekk ferie  (KF/IKS) -kr 47 211,00 -kr 47 211,00
308010 - Møtegodtgjørelse folkevalgte  (KF/IKS) kr 66 667,00 kr 66 667,00
309020 - Arb.givers andel KLP  (KF/IKS) kr 83 664,00 kr 83 664,00
309900 - Arbeidsgiveravgift  (KF/IKS) kr 29 577,00 kr 29 577,00
310000 - Kontormateriell (KF/IKS) kr 170,00 -kr 170,00
311500 - Matvarer (KF/IKS) kr 1 490,00 -kr 1 490,00
311501 - Matvarer til bevertning (KF/IKS) kr 14 151,00 kr 10 000,00 -kr 4 151,00
312000 - Diverse forbruksmateriell, råvarer og tjenester (KF/IKS) kr 3 333,00 kr 3 333,00
312040 - Kjøp av tjenester (KF/IKS) kr 75 586,00 kr 156 667,00 kr 81 081,00
313003 - Bankgebyrer (KF/IKS) kr 846,00 -kr 846,00
313010 - Telefon (KF/IKS) kr 1 610,00 kr 1 667,00 kr 57,00
315000 - Kursavgifter og opplæringsutgifter (KF/IKS) kr 20 000,00 kr 20 000,00
316000 - Kjøre- og diettgodtgjørelse (KF/IKS) kr 10 000,00 kr 10 000,00
317000 - Reiseutgifter (ikke opplysningspliktig) (KF/IKS) kr 26 667,00 kr 26 667,00
319000 - Leie av lokaler og grunn (KF/IKS) kr 15 200,00 kr 15 200,00
320000 - Kjøp/leasing av inventar og utstyr (KF/IKS) kr 9 980,00 -kr 9 980,00
320002 - Datautstyr (KF/IKS) kr 2 000,00 kr 2 000,00
327001 - Konsulenttjenester (KF/IKS) kr 370 860,00 -kr 370 860,00
335000 - Kjøp fra kommuner (KF/IKS) kr 536 393,00 -kr 536 393,00
338001 - Husleie (KF/IKS) kr 12 985,00 -kr 12 985,00
342900 - Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon (KF/IKS) kr 18 219,00 -kr 18 219,00
347061 - Kommunalt tiltaksarbeid (KF/IKS) kr 972 847,00 kr 2 000 000,00 kr 1 027 153,00
Sum kostnader kr 2 015 137,00 kr 2 866 668,00 kr 851 531,00

370000 - Refusjon fra staten (KF/IKS) -kr 1 082,00 kr 1 082,00
372900 - Kompensasjon for merverdiavgift (KF/IKS) -kr 18 219,00 kr 18 219,00
381000 - Andre statlige overføringer (KF/IKS) -kr 17 598,00 kr 17 598,00
383000 - Overføring fra fylkeskommuner (KF/IKS) -kr 3 000 000,00 -kr 2 000 000,00 kr 1 000 000,00
394000 - Bruk av disposisjonsfond (KF/IKS) -kr 666 667,00 -kr 666 667,00
395000 - Bruk av bundne driftsfond (KF/IKS) -kr 542 892,00 -kr 200 000,00 kr 342 892,00
Inntekter -kr 3 579 791,00 -kr 2 866 667,00 kr 713 124,00
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Vedlegg 
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Rådmannens innstilling: 

Økonomirapport 2. tertial tas til etterretning. 
 

Rådmannens innstilling: 

Økonomirapport 2. tertial tas til etterretning. 
 
Behandling i Formannskapet – 24.09.2020:  

 
 
Økonomileder Kurt T.N Klaussen orienterer.  
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 24.09.2020  

Økonomirapport 2. tertial tas til etterretning. 
 

Saksopplysninger 

Det vises i hovedsak til opplysninger som fremkommer i rapporten, men følgende trekkes frem 
her;  
Inntektssiden på fellesfinansområdet ser på rapporterings tidspunktet å være i tråd med budsjett. 
Skatteinntekter ligger litt over budsjett, og vi har noe økning på rammeoverføringer knyttet til 
korona. Dette utgjør kr.1 103 000,- som ikke er fordelt ut. I tillegg er det ekstra skjønnsmidler på 
kr. 100 000,- og kompensasjon for stengt barnehage og SFO på kr 161 000,-. 
Største utfordring ser vi innenfor ramme 3 - Helse og omsorg, samt endrede forutsetninger med 
en netto effekt av premieavvik og det amortiserte premieavviket som har en negativ virkning på 
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om lag 3,6 mill.  
 

 Administrasjonens vurdering 

God kontroll på enhetene, men spesielt pensjon og premieavvik har et negativt avvik som man ikke 
fullt ut har funnet inndekning for – ca. 2. mill. gjenstår fortsatt. Det anbefales ikke at det settes i verk 
ytterligere tiltak knyttet til nedtrekk i drift, da årets tiltak har presset organisasjonen betydelig. 
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1 Dyrøy kommune 

1.1 Innledning 

Budsjettet 2020 for Dyrøy kommune ble vedtatt på noe vi kalte hovedansvarsnivå. 

• Politisk 

• Rådmannen og stab 

• Oppvekst og kompetanse 

• Helse og omsorg 

• Samfunnsutvikling og infrastruktur 

Økonomirapporteringen har tatt utgangspunkt i samme inndeling, men rapporten er splittet det 
opp ned på enhetsledernivå. I tillegg har vi delt opp samfunnsutvikling og infrastruktur slik at vi 
får egen rapportering får vært av hovedområdene, altså kultur, selvkost, vei, bygg, anlegg, 
eiendom, osv. 

Stratsys er nå tatt i bruk som rapporterings verktøy, noe som gjør prioriteringsarbeidet enklere 
og mer oversiktlig fremover. Det vil bli laget månedsrapporter på økonomi slik som det er 
forventet. 

  

Sykefravær 

Det har vært arbeidet målbevisst over tid med rutiner for oppfølging av sykefravær, og 
holdninger hos ansatte i forhold til nødvendig dialog med arbeidsgiver i en slik situasjon. Det 
begynner nå i vise resultater. I en perioden med stort arbeidspress og nye arbeidsmetoder, er 
sykfraværet for organisasjonen som helhet redusert fra 9,91% for 2019 til 7,92% til nå i 2020. I 
dette ligger fortsatt en del langtidsfravær hvor maksimaltid er i ferd med å løpe ut. 

1.2 Økonomi 

Oppsummert kan vi si at det er god kontroll rundt på enhetene. Største utfordring ser vi innenfor 
ramme 3 - Helse og omsorg. Avvik og tiltak kommenteres under hvert ansvar, men her kan 
nevnes at det jobbes tett sammen med økonomi for å ha god kontroll på økonomien. 
Redusert arbeidsgiveravgift i mai og juni gir en besparelse på 684 302,-. Dette er allerede tatt 
inn i regnskapet. 
 
Det er sendt søknad til fylkesmannen om ekstra skjønnsmidler i forbindelse med utgifter knyttet 
til leie av sykehjemsavdeling i Salangen. 
 
9. Fellesfinans 
Inntektssiden på fellesfinansområdet ser på rapporterings tidspunktet greit ut. 
Skatteinntekter ligger litt over budsjett, og vi har noe økning på rammeoverføringer knyttet til 
korona. Utgjør kr.1 103 000,- som ikke er fordelt ut. I tillegg er det ekstra skjønnsmidler på kr. 
100 000,- og kompensasjon for stengt barnehage og SFO på kr 161 000,-. 
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Renter og avdrag 
Var i tillegg til pensjon de tallene vi var mest usikker på i forbindelse med budsjettarbeidet. Det 
vi ser nå er at posten renteutgifter var budsjettert alt for høyt. I tillegg har vi svært lave renter, 
slik at det forventes å hente i overkant av 1 mill her på årsbasis. 

Pensjon og Premieavvik 
Siste prognose fra KLP gir en netto effekt på premeavvik og amortisert premieavvik på om lag 
3,6 mill. Budsjettering av premieavvik er utfordrende, da man i utgangspunktet får 
beregningsgrunnlaget fra KLP. De siste to årene har vist at dette ikke gir tilstrekkelig sikre tall, 
slik at for budsjett 2021 så bør det vurderes en sikrere modell. 

Vi leter etter inndekning på andre områder. Blant annet renteutgifter er budsjettert for høyt, men 
her vil sannsynligvis gjenstå et avvik på omkring 2 mill. 

Vurdering 
Usikkerhet rundt ramme 3 er vanskelig å tallfeste, men det vil være naturlig å dekke opp deler 
av merforbruket ved å benytte økning i rammetilskudd (Koronamidler), da deler av 
overskridelsen skriver seg derfra. 

Kommunens samlede drift ansees som i balanse, men for fellesutgifter ligger den nevnte 
utfordringen knyttet til pensjons og premieavvik, som ansses å ha omlag 2 mill. i negativ effekt 
det kan bli vanskelig å finne inndekning for. 

 

1.3 Investering 

Konto Ansvar Funksj.  B-2020 
Pr. 2. 
tertial 

Avvik/rest 

20 030 123 120 IT - Tykke klienter++ 120 000 66 162 53 838 

23 000 321 241 Ombygging legekontoret 250 000 - 250 000 

23 000 413 261 
Renovering omsorgssenteret og nye 
omsorgsboliger 

22 676 672 20 246 710 2 429 962 

23 000 414 265 Restaurering/oppussing leilighet Fredheim 250 000 - 250 000 

23 000 416 339 Brannstasjon 6 295 000 7 180 000 -885 000 

23 000 424 325 
Opparbeiding og asfaltering - utearealer ved 
Nordavindshagen 

1 200 000 - 1 200 000 

23 000 422 121 Investering i bioanlegg basert på flisfyring 5 000 000 335 880 4 664 120 

23 000 426 325 Solbergfjorden mottaksstasjon* 4 000 000 - 4 000 000 

23 000 432 345 Vann 7 850 000 7 233 761 616 239 

23 000 436 330 Infrastruktur Espenes-kaia - grunnlagsinvestering 967 500 - 967 500 
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23 000 437 332 Utbedring av bru Betholmen 150 000 - 150 000 

23 000 437 332 
Asfaltering av vei boligfelt Moan - ikke gjennomført 
i 2019 

1 500 000 1 237 040 262 960 

23 000 437 332 Utbedring av autovern 200 000 - 200 000 

23 000 438 332 
Gatelys - ikke brukt noe av bevilgningen på 500' i 
2019 

500 000 - 500 000 

52 900 935 325 Egenkapitalinnskudd KLP 525 000 514 091 10 909 

20 030 123 120 
ESX- Sever + Brannmur - Nudreg. 1. 2020 
innvestering 

155 400  155 400 

23 000 432 345 Vannforsyning Bettholmen - framskyndet til 2020 1 600 000  1 600 000 

23 000 412 222 Elvetun skole. Ikke i budsjett 2020  326 938 -326 938 

   Sum investeringsutgifter 53 239 572 37 140 582 14 670 528 

 

123 - IT - Tykke klienter++ 
Forbruk pr. 2. tertial: kr.66 162,- 
 
321 - Ombygging legekontor 
Ikke påbegynt. 
 
413 - Renovering omsorgssenteret og nye omsorgsboliger 
Forbruk pr. 2. tertial: kr. 20 246 710,- 
 
Omsorgsboliger: 
Merforbruk på grunn utvidet masseutskifting i byggegrunnen før fundamentering samt 
endringer/omlegging av avløpsanlegg, kummer, ledninger og kabling. 

 
 

Omsorgsenter:  
Er i gang og prosjektering pågår. 
 
414 - Restaurering/oppussing leilighet Fredheim 
Ikke påbegynt. Forventet oppstart senhøsten 2020. Arbeidet vil pågå inn i 2021. 
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416- Brannstasjon 
Forbruk pr. 2. tertial: kr. 7 180 000,- 
Brannstasjon har pr 2. tertial 2020 ett merforbruk på 885 000,-. Dette gjelder ekstra arbeid med 
tak og andre nødvendige endringer. Prosjektet har et merforbruk som må reguleres i 2020 og 
som anslås å resultere i at den vedtatte totalrammen på 9 600 000,- overstiges noe. Kommer 
sak på budsjettregulering. Kommer sak på budsjettregulering. 
 
424 - Opparbeiding og asfaltering - utearealer ved Nordavindshagen 
Arbeidet igangsatt. Forventet avsluttet medio september. 

Tiltaket er budsjettert med kr. 1 200 000. Det er gjort endringer/tillegg etter div- ønsker fra 
involverte og som omfatter økning av areale for grunnarbeid og asfaltering, etablering av 
varmekabler ved hovedinngang og bakside. Tilleggsarbeidet anslås å koste/ gi et merforbruk på 
ca. 100 – 150 000 og gi byggeregnskap på ca. 1,3 – 1,35 mill. 
 
422 - Investering i bioanlegg basert på flisfyring 
Plan- Evo utarbeider anbudsbeskrivelse. Oppdraget renovering skal utlyses. Rivningsarbeide er 
ferdig, men det kommer tillegg for riving av betongfundament som ikke kan benyttes til nye 
kjeler. Det er behov for å rydde/planere og tilrettelegge arealene rundt Dyrøy Energi samt 
deponere avfall og skrot som i dag befinner seg på området. Disse tiltakene anslås utført for kr. 
300 -350 000,- 
 
426 - Solbergfjorden mottaksstasjon* 
Uavklart 
 
435 - VANN 
Forbruk pr. 2. tertial: kr.7 233 761,- 
Utbygging i henhold til fremdriftsplan. 
Skadeutbedring, uavklart om skaden dekkes av forsikring kan gi avvik. 
Vannforsyning Betholmen igangsettes i oktober. 

 
436 -Infrastruktur Espenes-kaia – grunnlagsinvestering 
Ikke påbegynt. 
 
437 -Utbedring av bru Betholmen 
Igangsatt. Avsluttes siste halvdel av september. Forventes at rammen skal holde. 
 
437 -Asfaltering av vei boligfelt Moan - ikke gjennomført i 2019 
Forbruk pt. 2. tertial: kr. 1 237 040,- 
Avsluttet. Byggeregnskap er ferdig. 
 
437 -Utbedring av autovern 
Utbedring utført. Faktura ikke motatt, men forventes at rammen skal holde. 
 
438 -Gatelys - ikke brukt noe av bevilgningen på 500' i 2019 
Igangsatt. Avsluttes i løpet av november. Det forventes at budsjettrammen skal holde. 
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935 -Egenkapitalinnskudd KLP 
Faktisk forbruk 514 091,- 

 
412 -Teknisk rom Elvetun skole  
Forbruk pr. 2. tertial: kr.326 988,- 
Har ikke budsjettdekning. Dette er ekstra arbeid som påløp i forbindelse med arbeidet med tak 
teknisk rom Elvetun skole. Kommer sak på budsjettregulering. 
 
123 – NY ESX-server og ny brannmur (felles med Sørreisa) 
Var så vidt påbegynt i 2019, men kom ikke med i opprinnelig budsjett 2020. Regulert inn i 1. 
budsjettregulering innvestering 2020. Det er pr. 2. tertial ikke motatt faktura fra Søreisa. 
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2 Sentraladm. og fellesdrift 

2.1 Økonomi 

 

  Beskrivelse 
Regnskap 2020 

August 
Budsjett 2020 

August 
Avvik August 

Gjeldende 
budsjett 2020 

 
 Sentraladm. og 
fellesdrift 

    

 Inntekt  -4 480 437 -1 236 640 3 243 797 -5 854 960 

 Utgift  14 742 318 11 522 585 -3 219 733 15 680 305 

 Netto  10 261 881 10 285 945 24 064 9 825 345 

Status kommenteres på underliggende enheter. 

 

3 Politisk ledelse 

3.1 Innledning 

Under politisk ledelse rapporteres det på ansvar 100 politiske hovedutvalg, 102 eldreråd, 106 
AMU, 107 valg og 108 støtte til politiske partier. 
 

3.2 Økonomi 

  Beskrivelse 
Regnskap 2020 

August 
Budsjett 2020 

August 
Avvik August 

Gjeldende 
budsjett 2020 

  Politisk ledelse     

 Inntekt  -76 220 0 76 220 0 

 Utgift  1 167 962 919 768 -248 194 1 576 390 

 Netto  1 091 742 919 768 -171 974 1 576 390 

Avviket på inntekter skyldes momskompensasjon. Også ført som utgift. Må budsjetteres for å 
unngå videre avvik. 

Ved gjennomgang har det vært endel feilposteringer på ansvar 100 som har ført til et større 
avvik, disse er nå korrigert. 

  

3.3 Status og vurdering på tiltak og aktiviteter 

Det er forventet at avviket vil reduseres ila året av periodisering, men generelt foreligger det noe 
merforbruk på ansvar 100. 
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4 Rådmannen 

4.1 Økonomi 

 

  Beskrivelse 
Regnskap 2020 

August 
Budsjett 2020 

August 
Avvik August 

Gjeldende 
budsjett 2020 

  Rådmannen     

 Inntekt  -2 809 145 -172 912 2 636 233 -4 259 360 

 Utgift  6 164 734 5 146 455 -1 018 279 10 986 655 

 Netto  3 355 589 4 973 543 1 617 954 6 727 295 

Mindreforbruket som skyldes periodiseringen av avsetning til lønnsoppgjør og overføring til 
kirke. Korrigert for dette er ansvaret i balanse. 

 

5 Økonomiavdelingen 

5.1 Innledning 

Økonomiavdelingen driftes i dag av tre årsverk. I tillegg har vi med skatteoppkrever i 20 % ut 
oktober. Vi har også brukt en del resurser på opplæring og overlapp, slik at nyansatt skal få 
best mulig start. 

5.2 Økonomi 

  Beskrivelse 
Regnskap 2020 

August 
Budsjett 2020 

August 
Avvik August 

Gjeldende 
budsjett 2020 

  Økonomi     

 Inntekt  -413 846 -262 400 151 446 -393 600 

 Utgift  3 499 232 2 049 031 -1 450 201 -2 121 613 

 Netto  3 085 386 1 786 631 -1 298 755 -2 515 213 

109 - kontrollutvalg og revisjon 
Ligger i hht. budsjett, men det kan se ut som utgifter til revisjon er budsjettert noe lavt. 

 

112 - Økonomiavdelingen 
Har ett merforbruk på totalt 248 828,- der størstedelen er lønn knyttet til utvidelse av 
skatteoppkreverfunksjon. Her er også ført en faktura som skal fordeles ut på andre områder. 

 

122 - Fellesutgifter 
Her føres en del utgifter knyttet til forsikringer, kontingenter osv. som skal fordeles ut på andre 
ansvar. En del av disse føringene er gjort for 2. tertial men her ligger fortsatt 1 319 454,- som 
skal fordeles ut. 
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5.3 Status og vurdering på tiltak og aktiviteter 

109 - kontrollutvalg og revisjon 
Sannsynligvis ett lite merforbruk knyttet til Revisjon. 

112 - Økonomiavdelingen 
Forventer merforbruk på lønn i all hovedsak knyttet til skatteoppkreverfunksjon og noe til 
overlapp/ opplæring. 

122 - Fellesutgifter 
Med unntak av premeavvik og amortisert premieavvik skal ansvaret gå i 0. Kostnadene skal 
fordeles. 
Siste prognose fra KLP gir en netto effekt på premeavvik og amortisert premieavvik på om lag 
3,6 mill. Vi leter etter inndekning på andre områder. Blant annet renteutgifter er budsjettert for 
høyt, men her vil sannsynligvis gjenstå et avvik på omkring 2 mill. 

 

6 Service 

6.1 Innledning 

Samlet for service rapporteres det på ansvar 121, 123, 180 og 137. 

Drift går som normalt pr nå. Overtatt oppgaver fra økonomi/teknisk som går på fakturaflyt, 
tidkrevende oppgave. 
Det er høyt nærvær i fellestjenesten. Sykefravær 1,15 % etter 2.tertial. 
For ansvar 123 EDB som driftes i samarbeid med Sørreisa kommune, vil det være redusert 
bemanning fra 3.tertial som vil kunne redusere normal drift. 

   

6.2 Økonomi 

  Beskrivelse 
Regnskap 2020 

August 
Budsjett 2020 

August 
Avvik August 

Gjeldende 
budsjett 2020 

  Service     

 Inntekt  -1 181 226 -801 328 379 898 -1 202 000 

 Utgift  3 910 390 3 407 331 -503 059 5 238 873 

 Netto  2 729 164 2 606 003 -123 161 4 036 873 

 

 

For ansvar 121 fellestjenesten: 
Lønnsutgifter skal være høyere (ca.0,3) skyldes at lønnsutgifter på ansvar 355 – 
Integreringstjeneste skal fordeles 30/70 mellom 355 og 121. Lønnsutgiftene har vært registrert i 
sin helhet på 355 nå, korrigeres fra september. 
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For ansvar 123 EDB: 
Ansvar 123 har et lite merforbruk, men som stort sett knytter seg til periodisering. Dette ventes å 
forbedre seg 3. tertial. Noen lisenser på ny programvare som ikke var budsjettert har blitt 
belastet ansvaret. Det jobbes med en gjennomgang av alle lisenser fra Microsoft. Uvisst på 
dette tidspunktet hvordan det vil slå ut økonomisk. 

Ansvar 180 bredbåndsprosjektet: 
Ligger litt etter budsjett. Etter gjennomgang avdekket et etterslep på tilknytningsavgifter, som vil 
bli avstemt 3. tertial. Det ser bra ut på inntektssida, men det er også en økning på 
entreprenørkostnader. Det må tas stilling til om tilknytningsavgiften skal økes fra dagens nivå for 
å tilpasse seg denne økningen. 

Samlet avvik vil reduseres noe ved 3.tertial med periodisering. 

6.3 Status og vurdering på tiltak og aktiviteter 

For å opprettholde tilnærmet normal drift av ansvar 123, kan noe løses ved kjøp av 
konsulenttjenester hos Bedsys med sparte lønnsmidler. Dialog med Sørreisa kommune. 

 

7 Oppvekst og kompetanse 

7.1 Innledning 

Det er noe usikkerhet knyttet til de interkommunale tjenestene innenfor sektoren (Barnevern og 
NAV). Innenfor primærtjenestene har vi samlet sett god kontroll. Dette inkluderer ansvar 211 
Barnehage, 231 Skole, 232 SFO, 290 kommunalsjef, 355 flyktningetjeneste. Selv om 
gjennomføring av voksenopplæring (ansvar 261) er flyttet til Sjøvegan VGS gjøres det lokale 
vedtak for tjenesten som gjør at man har god oversikt over økonomien også i denne tjenesten. 

7.2 Økonomi 

 

  Beskrivelse 
Regnskap 2020 

August 
Budsjett 2020 

August 
Avvik August 

Gjeldende 
budsjett 2020 

 
 Oppvekst og 
kompetanse 

    

 Inntekt  -4 573 078 -2 676 450 1 896 628 -8 441 493 

 Utgift  20 151 174 20 067 480 -83 694 31 548 646 

 Netto  15 578 096 17 391 030 1 812 934 23 107 153 

 

Det er i kommunestyrevedtak 62/18 avsatt 789.726,- kr til realfagsatsing og IBS. Disse 
inntektene er ikke inntektsført i budsjettet. En del av utgiftene er budsjettert, men ikke alle. Det 
innebærer at når denne avsetningen tilføres regnskapet vil resultatet bedres. Alternativt vil man 
om ikke alle midlene er brukt opp ha en restpost som kan tilføres disposisjonsfond. Det vil være 
utgifter knyttet til ansvarene 211, 231 og 290 som berøres. 
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8 NAV 

8.1 Økonomi 

  Beskrivelse 
Regnskap 2020 

August 
Budsjett 2020 

August 
Avvik August 

Gjeldende 
budsjett 2020 

  NAV     

 Inntekt  -89 862 -508 328 -418 466 -762 500 

 Utgift  344 049 1 011 927 667 878 1 746 813 

 Netto  254 187 503 599 249 412 984 313 

Etter at tjenesten ble flyttet til Salangen er det flere usikkerhetsmomenter knyttet til økonomi. 
Det ser ut som om det er en betydelig overbudsjettering på inntekt. Det ser ut som om 
utgiftssiden fra 2019 er lagt til grunn, mens man ikke har fjernet inntektssiden i budsjettet. Det 
betyr i praksis at nettorammen til NAV er redusert fra 1,626 mill til 0,984 millioner. Det kan 
forventes et negativt avvik i denne størrelsesorden. 

På driftdelen er det ikke mottatt krav fra Salangen kommune til nå. Det forutsettes derfor at drift 
er i tråd med budsjett. 

På sosialhjelpdelen er regnskapsført sosialhjelp pr 19.august 355.312.  Det forventes en økning 
i sosialhjelp denne høsten sammenlignet med vårens gjennomsnittskostnader. Avsatte midler til 
sosialhjelp er 0,71 millioner for inneværende år. Forbruket i 2019 var 0,683 millioner. 

Det er betydelig usikkerhet knyttet til prognosen. 

Prognose for NAV: Merforbruk 0,7 mill 
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9 Kommunalsjef 

9.1 Innledning 

I tallene er ansvar 290 (kommunalsjef) og ansvar 261 (voksenopplæring) slått sammen. 

9.2 Økonomi 

  Beskrivelse 
Regnskap 2020 

August 
Budsjett 2020 

August 
Avvik August 

Gjeldende 
budsjett 2020 

  Kommunalsjef     

 Inntekt  -968 835 -100 000 868 835 -900 000 

 Utgift  1 477 846 1 760 888 283 042 2 867 031 

 Netto  509 011 1 660 888 1 151 877 1 967 031 

For ansvar 261: 

Det vil være noe lavere utgifter for tjenesten da denne ble flyttet til Sjøvegan VGS fra august 
2020. Utgiftene vil påvirkes av hvor mange som ønsker norskopplæring/samfunnsfagopplæring 
og eller grunnskoleopplæring for voksne. For disse tjenestene betaler Dyrøy kommune pr 
elevplass. Rett til opplæring følger av lovverk. For norsk/samfunnsfag følger også en plikt for 
den enkelte. Usikkerhetsmomentene ut 2020 knytter seg til antall elever. Dette er eneste 
forbehold i prognosen 

Prognose ansvar 261: Mindreforbruk 0,3 mill.   

For ansvar 290: 

To barn fra Dyrøy har i løpet av året startet i privat barnehage i en annen kommune. Dette 
innebærer at Dyrøy kommune vil bli avkrevd tilskudd for disse barna. Ett barn under 3 år 
tilsvarer et tilskudd på ca 220.000,-, mens ett barn over tre år tilsvarer et tilskudd på 
ca 110.000,-. For inneværende år vil det ikke være helårseffekt, men det anslås et negativt 
avvik på dette tilsvarende ca 0,2 mill for 2020 der det utgiftsføres (på ansvar 211 eler 290). 

På inntektssiden er det budsjettert med utgifter for utsalg av prosjektledelse utredning av 
interkommunalt barnevern. Her vil inntektene overstige budsjetterte inntekter. 

Bruk av avsatte midler til realfagsatsing vil påvirke regnskapet. Dette kommenteres på 
overordnet nivå. 

Prognose ansvar 290 (om ekstrautgift barnehage utgiftsføres på 290): Mindreforbruk 0,1 
mill. 

9.3 Status og vurdering på tiltak og aktiviteter 

Voksenopplæring er avsluttet i egen regi og gjennomføres nå av Sjøvegan VGS. Denne 
endringen ble gjennomført fra august 2020. 

Utsalg barneverntjeneste vil være en engangsinntekt og forventes ferdigstilt innenfor 2020. 
Dette er noen måneder etter intensjonen, som skyldes koronasituasjonen.  
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10 Barnehage 

10.1 Innledning 

Barnehagen har et nedadgående barnetall og dette får tildels store konsekvenser i tiden 
framover. Det var delvis tatt høyde for i årets budsjett men nå, midt i året, ser en at det har hatt 
noe større utslag enn en beregnet i fjor høst. 

Korona-situasjonen har, for noen foreldre, vært utfordrende økonomisk og ført til flere med 
redusert foreldrebetaling enn beregnet. Dette vil hele tiden være en usikkerhetsfaktor ift dette. 

10.2 Økonomi 

  Beskrivelse 
Regnskap 2020 

August 
Budsjett 2020 

August 
Avvik August 

Gjeldende 
budsjett 2020 

  Barnehage     

 Inntekt  -701 332 -596 986 104 346 -1 307 785 

 Utgift  4 472 884 4 018 885 -453 999 6 275 248 

 Netto  3 771 552 3 421 899 -349 653 4 967 463 

Barnehagen har foretatt en nedbemanning på to stillinger i august, der virkningen vil vises på 
siste halvår. Dermed vil avviket fra august som omhandler fast lønn jevne seg ut i løpet av siste 
halvåret 2020.   

Barnehagen har en høyere inntekt enn budsjettert og det dreier seg delvis om 
sykelønnsrefusjon som ikke er budsjettert med. Vi har i tillegg flere enn beregnet som har søkt 
om redusert foreldrebetaling med bakgrunn i Korona-situasjonen, der en del har vært permittert. 
Dette fører til lavere inntekt enn beregnet på konto 160000 brukerbetaling. Det er i tillegg 
budsjettert med et betraktelig lavere barnetall fra august slik at brukerbetalingen som en følge 
av det også vil jevne seg noe ut i løpet av høsten, siden brukerbetalingen ikke er periodisert. 
Det er også færre barn enn beregnet totalt sett i hele dette barnehageåret slik at det også gir et 
lite utslag. 

På kostnadssiden, og på litt ulike kontoer men hovedsaklig konto 110 530 Leker og 
forbruksvarer i tillegg til konto 120 000 Kjøp av inventar og utstyr, er det kostnadsført 
prosjektmidler for konto 181600 Realfagsutstyr på kr 100 508,- som etterhvert skal tas fra 
avsatte fondsmidler.   

Kontoen 102000 vikarlønn gjelder i hovedsak omfordeling av personal ifb korona-situasjonen og 
dermed innleid vikar i en periode. Barnehagen avga personal til å jobbe med Korona-telefonen i 
perioden mars-mai. 

10.3 Status og vurdering på tiltak og aktiviteter 

Regner med at barnehagen skal holde budsjettet. 

Med bakgrunn i at vi er godt bemannet så utnytter vi de personalressursene vi har i stor 
utstrekning for å unngå å ta inn vikar. Dette ser vi ut til å lykkes ganske godt med hittil, slik at 
vikarbudsjettet ikke skal bli belastet nevneverdig mye i høst. 
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11 Skole 

11.1 Innledning 

  

Tallene i rapporten er for ansvar 231 Elvetun skole og ansvar 232 SFO. 

Drift av skolen følger ikke budsjettår, endringer i drift skjer i stor grad fra 01.08. Derfor vil 
reduksjon i årsverk ikke ha virkning på 1. halvår. Fra 01.08 er det gjort et nedtrekk i skolen med 
en pedagogstilling, 40 % reduksjon i ledelsesressurs. Fra 01.01 er merkantil stilling flyttet til 
økonomiavdelingen. 

  

11.2 Økonomi 

  Beskrivelse 
Regnskap 2020 

August 
Budsjett 2020 

August 
Avvik August 

Gjeldende 
budsjett 2020 

  Skole     

 Inntekt  -1 966 201 -1 471 136 495 065 -3 622 208 

 Utgift  11 627 438 10 919 328 -708 110 17 077 923 

 Netto  9 661 237 9 448 192 -213 045 13 455 715 

Lønn 

Det er et overforbruk på fastlønn. Dette er lønnsutgifter som kompenseres av økte inntekter. 
Ressursperson for IBS (40%) er lønnet på fastlønn på skolens budsjett. 

Fast lønn undervisningspersonale har også en overforbruk. Denne har også en inntekt, som 
refusjon gjesteelever og ifht elever med spesielle behov. Effekten av reduksjon av 
pedagogstilling kommer ikke fram i denne rapporten, da dette ble satt i verk 01.08. 

Skoleskyss, som foruten lønnsposter, er den største utgiftsposten, er i balanse. Utgift til lisenser 
har et overforbruk, men en del av disse betales for hele året. De øvrige driftspostene er det ikke 
store avvik på. 

På inntektssiden er det ikke skrevet refusjonskrav for 1.halvår til kommuner som har elever i 
Dyrøy. 

   

11.3 Status og vurdering på tiltak og aktiviteter 

Skolen har hatt store nedtrekk de siste to årene, noe som fører til ei stram drift. Nedtrekket er 
gjort fra 01.08, men det kan bli utfordrende å holde drifta på dette nivået. De øvrige postene ser 
ut til å holde. 
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12 Barnevern 

12.1 Innledning 

Sørreisa kommune er vertskommune for barnevernsamarbeid mellom Sørreisa og Dyrøy. Drift 
av tjenesten faktureres halvårig. Dersom barn fra Dyrøy har behov for å plasseres i fosterhjem 
eller beredskapshjem, vil Dyrøy kommune betale ekstra for slike tiltak. 

  

   

12.2 Økonomi 

  Beskrivelse 
Regnskap 2020 

August 
Budsjett 2020 

August 
Avvik August 

Gjeldende 
budsjett 2020 

  Barnevern     

 Inntekt  -44 787 0 44 787 0 

 Utgift  850 027 1 399 093 549 066 2 122 438 

 Netto  805 240 1 399 093 593 853 2 122 438 

Drift av barneverntjenesten faktureres halvårig til Dyrøy kommune. Fosterhjemsplasseringer 
med tilhørende utgifter for barn som hører hjemme i Dyrøy, betales direkte av Dyrøy kommune 
og vil på den måten være variabelt fra år til år. 

Positivt avvik på grunn av at vi mangler faktura for 1. halvår 2020. Medregnet denne vil det ikke 
være betydelige avvik. 

12.3 Status og vurdering på tiltak og aktiviteter 

Tekst fra Barneverntjenesten 

• Tjenesten har hatt tilsyn fra fylkesmannen på området undersøkelse. Endelig rapport er 
ikke kommet fra fylkesmannen. 

• Sørreisa kommune har i høst startet opp med deltakelse med «Veiledningsteam» i regi 
av Bufdir. 
https://bufdir.no/Barnevern/Kompetansesatsing_kommunalt_barnevern/Kvalitetsutvikling
_i_barnevernstjenestene/Veiledningsteam/ 

Aktuelt her er å se på hva barnevernreformen (som trer i kraft i 2022) innebærer; 

o Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging 
o Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov 
o Rettsikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt 
o Ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv. 

I denne sammenhengen er det viktig være klar over at det primærforebyggende arbeidet på 
systemnivå – altså kommunens overordnede ansvar for forebygging - f.eks. livsmestring i skole 
og barnehage – må ivaretas av andre enn barneverntjenesten. 
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13 Flyktningetjenesten 

13.1 Innledning 

2020 er et spesielt år for integreringstjenesten. De siste deltakerne i introduksjonsprogrammet 
ble skrevet ut ved utgangen av juni, etter at Dyrøy ikke har bosatt flere flyktninger siden 2018. 

13.2 Økonomi 

  Beskrivelse 
Regnskap 2020 

August 
Budsjett 2020 

August 
Avvik August 

Gjeldende 
budsjett 2020 

 
 
Flyktningetjenesten 

    

 Inntekt  -802 061 0 802 061 -1 849 000 

 Utgift  1 378 930 957 359 -421 571 1 459 193 

 Netto  576 869 957 359 380 490 -389 807 

Oppdaterte tall viser netto driftsresultat på kr. 287.664,- 

For ansvar 355: 

I regnskapet pr. august vil derfor utgifter være høye om en ser på budsjett for august. Det 
forklarer også avviket på utgiftssiden. På inntektssiden ligger tilskudd fra IMDi noe etter 
rapporteringstidspunktet. I 3. tertial vil dette rette seg opp. Det er også søkt om refusjon som er 
ventet utbetalt 3. tertial. 

Prognose ansvar 355: Avvik skyldes periodisering. Trolig mindreforbruk ved 
årsavslutning. 
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14 Helse- og omsorg 

14.1 Innledning 

Helse og omsorg har siden 12. mars vært sterkt påvirket av Covid-19 situasjonen, Denne har 
kommet i tillegg til ombygging tilrettelegging ved ombygging. 

Helsesykepleier, Fysioterapeut og en pedagogisk leder i barnehagen ble tatt ut av vanlig 
tjeneste i to måneder for å inngå i et smittevernteam. 

Kommunepsykolog er ansatt og startet i sin jobb 24. aug. Dyrøy kommune er vertskommune, og 
stillingen er fordelt med 40 % i Dyrøy og 60% i Sørreisa. Utgifter fordeles tilsvarende. 

Det er inngått samarbeid med Bardu, Salangen, Lavangen, Ibestad og Målselv om 
interkommunal legevakt fra 01.04.2020. Det er et styre for denne legevakten som består av 
rådmennene i deltakerkommunene. Dette til forskjell fra det samarbeidet vi hadde med 
Finnsnes interkommunale legevakt, der vi kjøpte en tjeneste. 

Interkommunal kommuneoverlegetjeneste kjøpes nå fra Astafjordlegen. Legesamarbeidet med 
Sørreisa ble sagt opp av Sørreisa kommune med virkning fra 01.07.2021. Dette er et resultat av 
at legetjenesten må sees i sammenheng med legevakt og kommuneoverlegefunksjonen. 
Legevaktene dekkes av leger som sokner til legevakten. Sak om inntreden i Astafjordlegen tas 
opp i k.styre 01.10.2020. 

Alt i alt har tjenestene fungert godt, ansatte, pasienter og pårørende har samarbeidet godt. 

14.2 Økonomi 

 

  Beskrivelse 
Regnskap 2020 

August 
Budsjett 2020 

August 
Avvik August 

Gjeldende 
budsjett 2020 

 
 Helse- og 
omsorg 

    

 Inntekt  -4 708 026 -4 057 704 650 322 -8 185 090 

 Utgift  35 089 244 31 991 391 -3 097 853 53 794 803 

 Netto  30 381 218 27 933 687 -2 447 531 45 609 713 

Helsestasjon, Skolehelsetjeneste og Fysioterapi, har siden 12.mars hatt endret drift. I starten av 
perioden var driften tatt helt ned, noe som har resultert i sviktende inntekt for 
Fysioterapitjenesten. 

Legeavdeling har et positivt avvik, dette på grunn av endring i legevakttjeneste og 
intermediærsenger. Under dette ansvaret tilkommer kommunepsykologtjenesten. Noe som vil 
medføre ekstra utgifter resten av året. 

Budsjett for 2020 ble lagt med utgangspunkt i helårseffekt. Endringer av drift får fullt utslag først 
fra juni 2020. Dette gir et negativt utslag på driften frem til juni. Positivt avvik på inntekter for 
sykehjemmet oppstår først og fremst som følge av refusjon sykefravær samt salg av 
sykehjemsplasser som ikke var budsjettert. 

Ombygging og Covid 19, har medført ekstra utgifter ved drift på flere steder samtidig. 
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Covid 19 : størrelsesorden 850 000,-, økte lønnsutgifter grunnet ombygging: omlag 450 000,-. 

  

14.3 Status og vurdering på tiltak og aktiviteter 

Driften ved PLO - tjenesten er gradvis trappet ned ved at 8 institusjonsplasser er lagt ned. Fra 
08.06.2020 er ny arbeidsplan iverksatt med redusert antall institusjonsplasser som 
utgangspunkt. 

Fra oktober vil driften i sin helhet foregå lokalt i Dyrøy. Dette vil gjøre situasjonen bedre for 
pasienter og ansatte, både faglig og logistisk. 

Kommunepsykologstillingen er besatt, den er fordelt 40/60 mellom henholdsvis Dyrøy og 
Sørreisa kommune. 

Det jobbes med å få en ergoterapeut på plass. Enhetslederstilling hjemmesykepleie har ikke 
vært besatt i år. Det har vært gjort frikjøp av sykepleier i 50% stilling for å drive saksbehandling. 

De samtidige utfordringene med ombygging/nybygg, samt Covid 19 har krevet mye 
oppmerksomhet. Arbeidet med andre satsinger ("Leve hele livet" og Helse/omsorgsplan) er satt 
på vent. 

14.4 Sykefravær 

Mulige dagsverk 
Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-16 
dg 

Sykemeldt > 16 
dg 

Sum sykefravær % - vis fravær 

6 856 32,7 91,6 644,7 769,0 11,22 

Sykefravær og oppfølging er kommentert i eget vedlegg. For rammen gjelder dette først og 
fremst Pleie og omsorgstjenesten. 

15 Kommunalsjef 

15.1 Innledning 

Kommunalsjefrollen har i tiden som har gått 

• Vært  et kontaktpunkt mellom kommunen og frivillige lag og foreninger. 

•  Vært Bindeledd mellom arkitekt ved planlegging av sykehjemsavdeling samt faglig 
kontakt under nybygg av omsorgsboliger. 

• i noen grad vært kontinuiteten i forhold til kontakt med smittevernlege samt deltakelse i 
UNN - covid 19 møter med kommunene.  

• vært involvert ved spesielle personal- og pasientsaker.  

• Vært i et frikjøp på ca 10% stilling til utviklingssenter for Sykehjem og hjemmetjenester i 
Troms og Finnmark.  

15.2 Økonomi 

Budjett i balanse med et lite underforbruk grunnet inntekt fra oppdrag knyttet til Utviklingssenter 
for sykehjem og hjemmetjenester i Troms og Finnmark. 
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15.3 Status og vurdering på tiltak og aktiviteter 

Veien videre vil i all hovedsak avhenge av utviklingen i Covid-19 situasjonen, da dette tar mye 
tid og kapasitet. Ferdigstillelse av omsorgsboliger og progresjon i nybygg/ombygging ved 
sykehjemmet vil også ha prioritet. 

Det er derimot dårlig kapasitet til å få i gang arbeidet med helse- og omsorgsplan samt andre 
lignende overordnede arbeider slik situasjonen er nå. 

Samarbeidet med Utviklingssenteret ønskes videreført, dette gir Dyrøy kommune en mulighet til 
å ha en fot innenfor et toveis utviklingsarbeid i fylket. 

 

16 Annen helsetjeneste 

16.1 Innledning 

Helsestasjonen har 150% stilling. 50 % stilling ubesatt fra juli. Dermed noe lavere lønnsutgifter 
enn budsjettert. Overtidsutbetalinger for mars og april, ble utbetalt i mai. 

16.2 Økonomi 

  Beskrivelse 
Regnskap 2020 

August 
Budsjett 2020 

August 
Avvik August 

Gjeldende 
budsjett 2020 

 
 Annen 
helsetjeneste 

    

 Inntekt  -16 859 -110 000 -93 141 -165 000 

 Utgift  780 934 848 109 67 175 1 316 195 

 Netto  764 075 738 109 -25 966 1 151 195 

Det er lagt inn i budsjettet 1710000 Refusjon fra staten – sykelønn. Dette er en feil i budsjettet 
Pga koronasituasjonen har vi mindre utgifter til kjøp av tjenester, kurs og kjøreutgifter. 
Høyere utgifter til lisenser da dette ikke er lagt inn i budsjettet. 
Utgifter til Jordmortjeneste og legetjeneste betales 1- 2 ganger i året. Regning ikke kommet så 
langt. Salg av medisiner er i oktober/november. 

16.3 Status og vurdering på tiltak og aktiviteter 

Iom vi har en ubesatt stilling vil vi ha et underforbruk dette året. 
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17 Fysioterapi 

17.1 Innledning 

Fysioterapitjenesten har fremdeles redusert drift pga corona-restriksjoner - som innebærer 
færre pasienter. Det er også en økning i antall pasienter som ikke betaler egenandel 
(sykehjem/plo, barn og unge), slik at egenandelsinntekter vil være redusert sml tidligere år. Det 
er samtidig reduserte utgifter på kurs og reiser. Pga utdanning noe fravær i forbindelse med 
samlinger. 

17.2 Økonomi 

 

  Beskrivelse 
Regnskap 2020 

August 
Budsjett 2020 

August 
Avvik August 

Gjeldende 
budsjett 2020 

  Fysioterapi     

 Inntekt  -79 174 -119 336 -40 162 -389 540 

 Utgift  615 643 621 607 5 964 960 802 

 Netto  536 469 502 271 -34 198 571 262 

Det er ikke mottatt fastlønnstilskudd for første halvår, da beløp er forsinket pga utsatte 
forhandlinger. Dette forventes i løpet av oktober. 

17.3 Status og vurdering på tiltak og aktiviteter 

Det forventes omtrent samme drift resten av året, men dette kan endres dersom det skjer 
endring i smittesituasjon for covid-19. Det forventes ikke økning i reiseaktivitet el. og er heller 
ikke planlagt innkjøp av betydning. 

 

18 Legeavdeling 

18.1 Innledning 

Fra 1. april gikk Dyrøy kommune inn i legevaktsamarbeid med Målselv, Bardu, Salangen, 
Lavangen og Ibestad. Samtidig ingikk vi avtale med kjøp av kommuneoverlegefunksjon 
tilsvarende ca. 20% stilling fra Astafjordlegen. 

Dette erstatter de tjenestene vi tidligere har kjøpt fra Lenvik kommune inkludert KAD-senger. 

Kommunepsykologstillingen vil bli lagt under dette ansvaret foreløpig. Denne stillingen er 
opprettet i samarbeid med Sørreisa kommune, der Dyrøy kommune er vertskommune. 
Fordeling av ressurs blir tilsvarende 40% i Dyrøy og 60% i Sørreisa. Stillingen ble besatt 
24.august. 

Legesamarbeidet med Sørreisa ble sagt opp av Sørreisa kommune med virkning fra 
01.07.2021. 

Egen sak om fremtidig legesamarbeid legges frem for kommunestyret. 
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18.2 Økonomi 

  Beskrivelse 
Regnskap 2020 

August 
Budsjett 2020 

August 
Avvik August 

Gjeldende 
budsjett 2020 

  Legeavdeling     

 Inntekt  -51 621 0 51 621 0 

 Utgift  3 145 353 4 018 576 873 223 6 027 870 

 Netto  3 093 732 4 018 576 924 844 6 027 870 

Avvik knyttet til legetjenesten kommer som følge av lavere utgifter knyttet til legevakt og KAD-
senger. Det vil imidlertid være noen usikkerhetsmomenter knyttet til refusjonskrav for pasienter 
som har lege i andre kommuner. 

Det vil påløpe utgifter knyttet til kommunepsykolog under dette ansvaret. 

18.3 Status og vurdering på tiltak og aktiviteter 

Halvårsregning for legetjeneste og legevakt er med i oversikten, men det vil tilkomme en andel 
på kommuneoverlegefunksjonen tilkommer ansvaret. Andel for kommunepsykolog kommer 
også her. 

Lovpålagte legetjenester og kommunepsykolog tjeneste er ivaretatt. Økonomien i dette ser ut til 
å være innenfor budsjett. 

 

19 Sykehjemmet 

19.1 Innledning 

Sykehjemmet har én avdeling mindre enn i 2019. Det har vært et økt behov for døgnkontinuerlig 
tilsyn i form av korttidsopphold. Dette er en utvikling som kan snu seg i løpet av kort tid. Vi har 
ikke venteliste på langtidsopphold, og har dermed benyttet anledningen til å selge 
langtidsplasser til nabokommuner.  Drift av sykehjemsplasser i Salangen og Dyrøy har bydd på 
en del utfordringer som har vært løst ved bruk av ekstra ressurser for å ivareta pasientsikkerhet. 

19.2 Økonomi 

  Beskrivelse 
Regnskap 2020 

August 
Budsjett 2020 

August 
Avvik August 

Gjeldende 
budsjett 2020 

  Sykehjemmet     

 Inntekt  -3 501 235 -2 956 768 544 467 -4 835 150 

 Utgift  15 814 116 14 060 550 -1 753 566 25 663 371 

 Netto  12 312 881 11 103 782 -1 209 099 20 828 221 

Ansvar 371 

Inntekter 

Avviket i inntekter er knyttet til bl.a salg av sykehjemsplasser til  nabokommuner, dette førte til 
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høyere inntekter enn budsjettert. 

Utgifter 

Konto 101000, fast lønn har et overforbruk på ca.1 million. Betydelig avvik i utgifter kan 
relateres til at kravet om nedskjæring ble ikke iverksatt før juni. Det vil si at budsjettet for 
perioden januar til juni var lavere enn driftskostnader. 

Korona-tiltakene har ført til betydelig ekstra kostander, dette gjelder innkjøp av smittevernutstyr 
og medisinke utstyr, økt bruk av sykedager, økt bruk av vikarer for å sikre gode smittevern 
rutiner. Drift av sykehjemsavdeling i Salangen førte til økt bruk av ressurser, vi mister 
muligheten til å bruke ressurser på tvers av avdelingene. 

  

19.3 Status og vurdering på tiltak og aktiviteter 

Grunnet korona-situasjonen ble flere klinske prosedyrer utført på omsorgssenteret istedenfor på 
legekontoret, sykehus og intermediære avdeling. Vi var nødt til å gi opplæring til personalet på 
kort varsel. UNN- Tromsø var behjelpelig med opplæring i blodtransfusjon mens legekontoret ga 
våre ansatte opplæring i blodprøvetaking. 

Et utvalg av sykepleiere og hjelpepleiere har fått opplæring i å ivareta koronasyke pasienter. 
Denne opplæringen ble gitt i samarbeid med Astafjordlegen. 

Ferieavvikling har gått greit. Godt samarbeid mellom avdelingene. Når planlegges det flytting av 
pasienter fra Salangen tilbake til Dyrøy. 

 

20 Hjemmetjenesten 

20.1 Innledning 

Kompetanseutvikling og en mer hensiktsmessig organisering av tjenesten har stor 
oppmerksomhet. Det jobbes for å gi tilbud på riktig nivå i omsorgstrappa, og en må følge nøye 
med på behovene til pasientene. Det oppstår en del utfordrende situasjoner hvor pasienter som 
kommer hjem fra sykehus er ofte sykere enn tidligere: Samhandling med 
spesialisthelsetjenesten er avgjørende for en god pasientflyt. 

Kommunen har et høyt antall personer med demenssykdom. Det krever; god oppfølging, godt 
samarbeid med pårørende, Områdegeriatrisk tjeneste (OGT), og legetjeneste, samt planlegging 
av ulike bo- og aktivitetstilbud. 

Det satses videre på hverdagsrehabilitering, dagaktivitetstilbud, velferdsteknologiske løsninger, 
forebyggende hjemmebesøk. 
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20.2 Økonomi 

  Beskrivelse 
Regnskap 2020 

August 
Budsjett 2020 

August 
Avvik August 

Gjeldende 
budsjett 2020 

 
 
Hjemmetjenesten 

    

 Inntekt  -1 004 247 -838 264 165 983 -2 745 400 

 Utgift  14 123 785 11 817 037 -2 306 748 18 848 284 

 Netto  13 119 538 10 978 773 -2 140 765 16 102 884 

  

Det er en differanse mellom fastlønnsbudsjett og de reelle fastlønnskostnadene. Dette henger 
sammen med at kravet om nedtrekk ble iverksatt fra juni, samt at vi har lønnskostnader knyttet 
til viktige roller som HTV og hovedvernombud. 

Koronasituasjonen har bidratt til økt bruk av personalressurser. Det ble opprettet to midlertidige 
nattevaktstillinger i forbindelse med drift av avdelingen på Mellem-gård. Dette utgjorde kr 92000 
pr måned. I tillegg var det økt behov for vikarer for å erstatte personer som var karantene. 

Når det gjelder refusjonsordningen for ressurskrevende brukere, vil deler av dette bli refundert, 
men kommunen har en betydelig egenandel. Kommunen får ikke refusjon for flere av brukerne. 
Forventet utgifter er høyere enn refusjonsinntekter. 

20.3 Status og vurdering på tiltak og aktiviteter 

Hjemmetjenesten har tilbydd palliativ pleie til flere pasienter de siste måneder. Dette har vært 
mulig grunnet godt samarbeid med fastlegene, UNN og legevakt.  Koronatiltakene er lettet, slik 
at tjenester som støttekontakt-tjeneste, dagsentertilbud, psykiatri-kafe og hjemmehjelp drives 
som vanlig. 

Det nå planlegges innflytting i de nye omsorgsboligene. Tre andre omsorgsboliger på tunet blir 
utleid i løpet av høsten. 
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21 Samfunnsutvikling og infrastruktur 

21.1 Økonomi 

 

  Beskrivelse 
Regnskap 2020 

August 
Budsjett 2020 

August 
Avvik August 

Gjeldende 
budsjett 2020 

 
 
Samfunnsutvikling 
og infrastruktur 

    

 Inntekt  -9 182 375 -9 474 292 -291 917 -13 238 642 

 Utgift  17 112 461 18 048 324 935 863 27 212 010 

 Netto  7 930 086 8 574 032 643 946 13 973 368 

Rammeområdet som helhet driftes innenfor budsjett. For nærmere om status - se kommentarer 
knyttet til det enkelte ansvar. Det forventes at rammeområdet som helhet holder 
budsjettrammene for resten av året, dersom ikke uforutsette hendelser skulle oppstå. 

For ansvar Kommunalsjef skyldes merforbruket en feil postering av lønnskostnader knyttet til 
oppmåling. Disse er budsjettert på ansvar teknisk som er korrekt plassering. 
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22 Teknisk 

22.1 Innledning 

Drifta på uteseksjonen har hittil i år vært preget av tilsetting av ny driftsleder (startet 1.mars), 
noe som har medført noe omstilling på enheten. Driftsleder har sagt opp sin stilling innenfor 
prøveperioden, noe som gir ny utfordring ift å rekke over de oppgavene som tilligger enheten. 
Drifta konsentreres om de største oppgavene, som omfatter vann/avløp samt drift og 
vedlikehold av de viktigste kommunale tjenestebyggene (skole, barnehage, sykehjem, 
adm.bygg). 

Renholdstjenesten har siden mars stått i store utfordringer som følge av koronatiltak, og de 
ansatte her har stått på og tatt oppgavene med stor grad av egen tilpasning og ansvarlighet, 
noe som har vært veldig viktig for å opprettholde tjenesteleveransen på de forskjellige 
driftsenhetene. Renholdstjenesten er forsterket med en ekstra person på skole/barnehage, noe 
som vil fortsette så lenge som nødvendig. Ekstra ressurs finansieres vha tildelte midler. 

22.2 Økonomi 

  Beskrivelse 
Regnskap 2020 

August 
Budsjett 2020 

August 
Avvik August 

Gjeldende 
budsjett 2020 

  Teknisk     

 Inntekt  -261 977 -243 344 18 633 -365 000 

 Utgift  4 609 221 5 025 465 416 244 7 929 669 

 Netto  4 347 244 4 782 121 434 877 7 564 669 

Lønn prosjektleder er belastet teknisk, men skal fordeles på investeringsprosjektene. 
Vedlikeholdstjenesten har underforbruk pga lavere bemanning. Brannvern har et markant 
overforbruk, dette skyldes økning i antall utrykninger til branntilfeller, bistand ved ulykker og 
bistand som er helserelatert. Dette gir også høy registrering på overtidsbruk. 

Avvik ferievikar skyldes at vikarlønn ikke ligger i budsjettet før i september. 

22.3 Status og vurdering på tiltak og aktiviteter 

Lønn prosjektleder fordeles på investeringsprosjekter. Fordeling av lønn enhetsleder mellom tre 
funksjoner bør også gjennomføres for å synliggjøre det reelle bildet.  Vedlikeholdsavdelingen vil 
ha et lavere lønnsforbruk ut året siden det antas at ny driftsleder ikke er på plass før nyttår. 

Siden bemanningen på vedlikeholdsavdelingen blir lavere de nærmeste månedene vil også 
aktiviteten være redusert til kun å omfatte det viktigste. 
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23 Bygg, eiendom og anlegg 

23.1 Økonomi 

  Beskrivelse 
Regnskap 2020 

August 
Budsjett 2020 

August 
Avvik August 

Gjeldende 
budsjett 2020 

 
 Bygg, eiendom 
og anlegg 

    

 Inntekt  -2 359 448 -2 638 688 -279 240 -3 958 000 

 Utgift  4 403 382 5 152 909 749 527 7 325 395 

 Netto  2 043 934 2 514 221 470 287 3 367 395 

Totalt sett er det lavere enn budsjettert både på inntekts- og utgiftssiden. Havneinntekt var det 
ikke budsjettert med. Husleieinntekt adm.bygg er vesentlig lavere i 2020 enn 2019 siden utleie 
til NAV er kraftig redusert. Det har vært større andel utleie på ordinære utleieboliger enn 
forventet, mens det motsatte er tilfelle på omsorgsboliger.  Strømforbruk på flere bygg er 
vesentlig lavere enn budsjettert. Ellers små avvik. 

  

23.2 Status og vurdering på tiltak og aktiviteter 

Siden det er redusert bemanning på vedlikeholdsavdelingen vil planlagt renovering av leilighet 
måtte strekke seg inn på 2021. 

 

 

24 Selvkost 

24.1 Innledning 

I tallene for dette området ligger det ikke lønnskostnader, disse fordeles på de forskjellige 
områdene. 

24.2 Økonomi 

  Beskrivelse 
Regnskap 2020 

August 
Budsjett 2020 

August 
Avvik August 

Gjeldende 
budsjett 2020 

  Selvkost     

 Inntekt  -5 810 638 -6 229 836 -419 198 -8 372 000 

 Utgift  2 833 563 2 565 713 -267 850 3 862 258 

 Netto  -2 977 075 -3 664 123 -687 048 -4 509 742 

Større lønnskostnad på feier enn budsjett. Lisenser/brukerstøtte alle områder er høyere enn 
budsjettert. Vedlikehold (tjenester og materiell) ligger som forventet. Slambehandling ligger 
vesentlig over budsjett, noe som skyldes at noe fra 2019 er belastet 2020 i tillegg til at det er 
utført flere tømminger enn forventet. 
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24.3 Status og vurdering på tiltak og aktiviteter 

Prognose for resten av året virker å være i tråd med planlagt aktivitetsnivå. 

 

25 Vei 

25.1 Innledning 

Hoveddelen av området omfatter vintervedlikehold veier. 

25.2 Økonomi 

  Beskrivelse 
Regnskap 2020 

August 
Budsjett 2020 

August 
Avvik August 

Gjeldende 
budsjett 2020 

  Vei     

 Inntekt  -495 440 -6 664 488 776 -10 000 

 Utgift  2 423 438 2 175 992 -247 446 3 263 993 

 Netto  1 927 998 2 169 328 241 330 3 253 993 

Mindreforbruk strøm veglys. På vedlikehold veger er det tatt presserende vedlikehold i tillegg til 
at endel arbeider (skog- og krattrydding) utført i 2019 er belastet 2020. 

25.3 Status og vurdering på tiltak og aktiviteter 

Det som har vært av nødvendig veivedlikehold 2020 er utført. Her ble det i tillegg utført ekstra 
vedlikehold på flere veistrekninger vha koronamidler, og dette vil få virkning for 2021 hvor 
behovet vil være mindre. 

Brøyting/strøing vil overstige budsjett siden budsjettallene var basert på gammel kontrakt og at 
det hittil i år er tilkommet ekstraarbeider som budsjettet ikke tok høyde for. Posten vil havne 
omlag 200.000 over budsjett. 
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26 Kultur 

26.1 Innledning 

Covid -19 har vært utfordrende for Kultur og fritid, og på et tidspunkt var alle aktivitetene nede. 

Lag og foreninger som LHL, sanitetsforeningen og pensjonistforeningen er begynt forsiktig med 
gjenåpning og vi jobber nå med å åpne ungdomsklubben på en forsvarlig måte. 

August 2020 ble ny enhetsleder for kultur og fritid ansatt. 

26.2 Økonomi 

  Beskrivelse 
Regnskap 2020 

August 
Budsjett 2020 

August 
Avvik August 

Gjeldende 
budsjett 2020 

  Kultur     

 Inntekt  -95 155 -172 424 -77 269 -258 642 

 Utgift  1 588 224 2 315 811 727 587 3 581 838 

 Netto  1 493 069 2 143 387 650 318 3 323 196 

471 Kultur og Fritid:  
Ny enhetsleder i stillingen fra 15. august, som frem til i dag har jobbet med bli kjent med 
enheten og få oversikt. 

475 Frivilligsentralen i Dyrøy: 
Frivilligsentralen ved daglig leder har formelt overtatt drift av Nordavindshagen, dette utgjør 
20 % av stillingen. Aktivitet blant frivillige falt drastisk i midten av mars men er nå begynt å ta 
seg opp igjen. Frivilligsentralen i samarbeid Midt Troms Friluftsråd gjennomførte en friluftsskole i 
år. Stor aktivitet på Aktivitetshuset frem til mars deretter ingen aktivitet. Fra september starter 
LHL, pensjonistforeningen og sanitetsforeningen forsiktig opp med møter igjen. Det jobbes nå 
med å åpne ungdomsklubben igjen på en forsvarlig og god måte. 

477 Anlegg og lokaler: 
Fokus på å få et nytt styre til hall på plass. Kommunen yter driftstilskudd til drift og vedlikehold 
av friluftsområdet på Finnlandsnes som ivaretas av Dyrøy Båtforening, samt til lysløype til BIL 
Espenes- Finnlandsmoen og i Bjørkebakken ved Bjørkebakken grendelag. Det har vært en 
rimelig økning ved bruk av Aktivitetshuset og Nordavindshagen de siste årene og frem til mars 
2020. Nå fra september har det forsiktig begynt å ta seg opp igjen. 

Museer og kulturvern 478: 
Dyrøy kommune har et samarbeid med Midt-Troms Museum og har i tillegg et eget prosjekt 
hvor det jobbes frem en kulturminneplan. Det samarbeides med MTM om vedlikehold av 
Kastnes bygdetun og Heimly. Kulturavdelinga har bidratt til samarbeidsmøte mellom Dyrøy 
historielag og Dyrøy bygdemuseum. 

Biblioteket 472: 
Personale: Biblioteksjef i 50 % stilling. Fra medio mars har biblioteket vært stengt. En gradvis 
gjenåpning er gjennomført i samråd med smitteverngruppa og har nå normal åpningstid. 

474 Ungdomsrådet: 
Personale: Ungdomskoordinator 20% stilling har vært til 1.07.20. Ungdomsrådet har 
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gjennomført en aktivitet for ungdom i sommer. Oppstart av ungdomsrådet 2.09.20 med Trine 
Strand som koordinator. 

479 Kulturskolen: 
Personale: Normal drift av kulturskole til medio mars. Etter det har undervisning foregått digitalt. 
Mindre påmelding til kulturskolen fra høst 2020. 

Økonomi 
Mindre forbruk på Kultur på grunn av lavere aktivitet og ubesatte stillinger i deler av året. Noen 
større utgiftposter i budsjett regnskapsføres i desember. 

  

26.3 Status og vurdering på tiltak og aktiviteter 

På grunn av Covid- 19 så vil vi bruke tid på gjenåpning av våre aktiviteter. 

I samarbeid med vårt ungdomsråd vil vi prioriterte de unge i kommunen, og se på hvilket tilbud 
vi kan gi, også utenom aktivitetshuset. Her har vi en UKM workshop som vil gjennomføres 
første helgen i november, fra 10 -20 år, men jobber med flere aktiviteter. 

Vi jobber med å få igang Røde kors besøktjeneste i Dyrøy, og da med tanke på de eldre som 
sitter mye alene, men også syke/eldrehjem. 

Det jobbes med å få et styre på plass til idrettshallen. 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 150 

Saksmappe: 2019/584 

Saksbehandler: Håvard Johnsen 

Dato: 26.08.2020 

 

 

Saksframlegg 

Gebyrregulativ 2021 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 18/20 15.09.2020 
Kommunestyret 75/20 01.10.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

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 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.  
 
 
 

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.  
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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.  
 

Kort sammendrag 

Ved årlig budsjettbehandling legges gebyrsatser frem for politisk vedtak. Dette regulativet inneholder 
ikke VAR-området, men brukerbetalinger innenfor barnehage, SFO, helse og utleieboliger. 

 

Saksopplysninger 

 
Det er lagt til grunn en årlig økning på 3% på de fleste faktorer. Dette for å i hovedsak kompensere 
for lønns- og prisvekst.  
 
Makssats for barnehage gjøres kjent i forbindelse med fremlegging av revidert nasjonalbudsjett. 
Disse er ikke klare på nåværende tidspunkt. Fjorårets økning var på 145 kr/mnd.  
 
For matpenger er dette et nettoregnskap. Disse inntektene dekker matutgiftene og innkjøp av f.eks 
bestikk og annet materiell som anses som forbruksartikler i fbm serveringen. 
 
Husleien i pleie og omsorg justeres i henhold til konsumprisindeksen.  
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I desember kommer rundskriv som regulerer satser for korttid og dag/natt opphold. Satsene tilsvarer 
makssatser slik de er i 2020.  
 
 

Administrasjonens vurdering 

Lovverket åpner for å øke gebyrsatsene/brukerbetalinger overfor det offentlige. Generelt anbefales 
det å justere årlig til omtrent lønns- og prisvekst. Årsakene er at inntekter dermed sikres for videre 
tilbud av tjenester i det offentlige, og at ikke egenbetalinger blir hengende etter over tid, som igjen 
kan føre til store svingninger når det vedtas økninger.  
 
For 2020 var reguleringen litt lavere enn lønns- og prisvekst. 3% som foreslås for årets regulering 
(2021) kan vise seg å være litt høyere enn lønns- og prisvekst. Over tid bør det legges til grunn en 
regulering i tråd med generell lønns- og prisvekst.  
 
Foreslåtte satser fremkommer av vedlegg. Satser som ikke er klare vil justeres i gebyrregulativet når 
disse foreligger. Disse følger av innstillingens pkt 1 og 2.  
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  Oppdatert 31.08.20

1 

 
 Gebyrregulativ Dyrøy kommune       
Kommunestyret har i møte 18.12.19 vedtatt følgende betalingssatser for kommunale tjenester i 2020:  
Forslag satser 2021 er i fet skrift. Beløp i (parentes) er satsene for 2020.  
 
For barnehagesatsene er maksprisen fra 2020 (3135,- kr) i fet skrift. Det foreslås i eget vedtakspunkt en 
regulering i tråd med ny makspris når denne foreligger.   
  
  

 Barnehagesatser – 2020 (jfr vedtakspunkt 1) 

Antall dager   Prosent   Barnehageplass   Matpenger   Sum    

 2   40%   1 354,- (1 291,-)   128,- (128,-)   1 482,-    

 2 og 3   50%   1 693,- (1 615,-)   160,- (160,-)   1 853,-    

 3   60%   2 031,- (1 937,-)   192,- (192,-)   2 223,-    

 4   80%   2 709,- (2 583,-)   256,- (256,-)   2 965,-    

 5   100%   3 135,- (2 990,-)   320,- (320,-)   3 455,-    

 
Det betales for 11 måneder i ett barnehageår. Prisene i tabellen er pr. måned.  
 
For tildelte plasser med fra 40 % til 100 % oppholdstid; betales det forholdsmessig andel av full 
sats. For delte plasser (mindre enn 100 % tildelt oppholdstid) betales et tillegg på 8 %.  
 
Salg av dagplasser til barn som allerede har plass i barnehagen: Kr 220,- (210,-) pr. dag. I tillegg 
kommer kostpenger med kr 15,- (15,-) pr. dag.  
 
Søskenmoderasjon 30 %. Presisering: Dersom flere søsken har plass både i barnehagen og 
SFO, sees disse ordningene samlet m.h.t. søskenmoderasjon; dvs. at det betales full sats for 1. 
barn i barnehagen og 30 % moderasjon for 2. barn. Barnehageloven regulerer dessuten at det 
betales 50 % fra og med barn nr. 3.  
 
I tillegg betales det kostpenger med kr 320,- pr. mnd. (320,-) for 100 % plass. For tildelte 
plasser med fra 40% til 100% oppholdstid betales det forholdsmessig andel av full sats. Satsen 
fastsettes av samarbeidsutvalget i barnehagen (selvkost). Her gis det ikke søskenmoderasjon.  
Barn i familier med lav inntekt kan ha krav på gratis kjernetid eller reduksjon i 
foreldrebetaling.   
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  Oppdatert 31.08.20

2 

 

Skolefritidsordninga (jfr vedtakspunkt 3) 

 For inntil 6 timer   948,- (920,-)    

 For inntil 12 timer   1 391,- (1350,-)    

 For inntil 20 timer   1 957,- (1 900,-)   

 For inntil 28 timer   2 781,- (2 700,-)    

 

 

Kulturskolen (jfr vedtakspunkt 3) 
 

 Elevkontingent pr. semester (vår/høst): En elev/en type undervisning   1 611,- (1 564,-)    

 To elever/to typer undervisning   2 821,- (2 739,-)    

 Tre elever/tre typer undervisning   4 031,- (3 914,-)    

 Fire elever/fire typer undervisning   5 239,- (5 086,-)    

 

 

Musikkbarnehage/Kulturhage (jfr vedtakspunkt 3)  
 
Musikkbarnehagen (førskolebarn), pris pr. barn pr. halvår: 407,- (395,-).  
Kulturhagen (1. og 2. klasse), pris pr. barn pr. halvår: 407,- (395,-).  
 
Instrumentleie 400 ,-.(400,-)  
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  Oppdatert 31.08.20

3 

Tjenester fra Dyrøy omsorgssenter (jfr vedtakspunkt 3) 
 
Salg av mat til pensjonærer i omsorgsboligene/hybler på Dyrøy omsorgssenter:  
 

 Lunsj   kr. 35,- (30,-)    

 Middag – inkl. kaffe/kake   kr. 121,- (117,-)    

 ½ porsjon   kr. 78,- (76,-)    

 Utkjøring   kr. 200,- pr. måned (200,-)   

 Full kost   kr. 194,- (188,-)    

 

Vask/alarm 

 Tøyvask   kr. 441,- (428,-)    

 Alarm   kr. 340,- (330,-)    

 Spesialalarm   kr. 340,- (330,-)  
 
 
 

  

  
 
Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (jfr vedtakspunkt 3) 
 
I medhold av forskrifter om vederlag for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og for opphold i 
institusjon m.v. med endring av desember 1994, innføres egenbetalingsplikt for mottakere av 
praktisk bistand og opplæring i henhold til lov om sosiale tjenester, etter abonnementssystemet.  
 
Følgende satser benyttes:  
 

Netto inntekt   Abonnement pr. mnd.  
 Husstandens netto inntekt, inntil 2 G   kr. 211,- (205,-) 
 Husstandens netto inntekt, 2 G - 3 G   kr. 877,- (851,-)  
 Husstandens netto inntekt, 3 G - 4 G   kr. 1423,- (1382,-)  
 Husstandens netto inntekt, 4 G - 5 G   kr. 1916,- (1860,-)  
 Husstandens netto inntekt, 5 G og over   kr. 2446,- (2375,-)  
Hjemmel: Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester §10 
 

Fritak fra å betale abonnement gis ved fravær i en hel kalendermåned.  

Egenandel kan likevel ikke overstige kommunens kostpris for hjelp gitt innafor en 
kalendermåned. 
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  Oppdatert 31.08.20

4 

Vederlag for korttidsopphold i sykehjemmet (jfr vedtakspunkt 2) 
Vedtatt i kommunestyremøte 18.03.02, sak 2/02:  
 
Vederlag for opphold i institusjon følger den til enhver tid gjeldende forskrift for slikt vederlag. 
Vederlaget skal beregnes etter høyeste godkjente sats.  
 
Satser for 2021 justeres i henhold til rundskriv som kommer i desember. 
 
For tiden gjelder følgende satser:  
 

a) Vederlag for korttidsopphold i institusjon kr 170,- (165,-) pr. døgn (gjeldende fra 
01.01.2020 - Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester §4).  

b) Vederlag for dag- og nattopphold settes til kr 90,- (85,-) pr. gang (gjeldende fra 
01.01.2020 - Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester §4). 
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5 

 

Husleie utleieboliger - bestemmelser (jfr vedtakspunkt 2) 
I. Generelt  
 
Merk husleielovens bestemmelser når det gjelder husleieøkning, som bare kan foretas når  
 

a) husleien er lav sammenlignet med markedsprisen der boligen ligger (3 måneders 
varsling). 

b) indeksregulering med økning i konsumprisindeksen (1 måneds varsling). For 2019: KPI 
= 1,3% økning.  

 
Arealberegningsmetode etter Husbankens regler for areal - BA.  
 
II. Varige leieforhold.  
Satser gjelder pr. mnd.:  
a.  

Standard   BA inntil 60 m²   BA 61-100 m²  
 Normal   92,04 (90,86)   52,65 (51,97)  
 God   98,62 (97,35)   58,82 (57,85)  
 
b. Kvadratpris på lys/varme kr 25,06 (24,74) pr. m².  
c. Kvadratpris på renhold kr 7,39 (7,30) pr. m².  
d. Garasjeleie fastsettes til kr 467,74 (461,74) pr. mnd.  
e. For møblering betales fra kr 12,26 (12,10) til kr 19,52 (19,27) pr. m² pr. mnd. avhengig av 
standard.  
f. Varsel om endringer i leiesatsen til leietakere skjer i samsvar med husleielovens regler.  
 
Det betales depositum før innflytting på 1 månedsleie. Dette skal ved utflytting evt. dekke for 
mangelfullt renhold, slitasje utover normalen, restanse på husleie og lignende.  

 
III. Kortvarige leieforhold.  
 
Som korttidsutleie defineres leieforhold for kortere tid enn 3 mnd. Dette vil fange opp de aller 
fleste leieforhold i denne kategori – og majoriteten er av langt kortere tidsrom; fra 1 døgn og 
oppover til ”noen dager”.  
 

a) Hybler. Vi har 3 stk. hybler der det hyppigst forekommer slik korttidsutleie.  
- For utleie 1 – 7 dager: Månedsleie/30 x 2.  
- Utleieperiode utover 7 dager – inntil 3 mdr.: Månedsleie/30 x 1,5 

b) Øvrige boliger:  
- For utleie fra 1 dag og inntil 3 mdr.: Månedsleie/30x1,5.  

 
Felles: Utleies inkl. strøm; dagsats = månedssats/30. Renhold ved utflytting = månedssats. 
Som hovedregel møblert; dagsats = månedssats/30.  
 
Det kreves ikke depositum.  
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: X11 

Saksmappe: 2020/480 

Saksbehandler: Marlin Antonsen 

Dato: 09.07.2020 

 

 

Saksframlegg 

Kommunal krisehåndtering 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 88/20 20.08.2020 
Kommunestyret 76/20 01.10.2020 

 

Vedlegg 
1 1.Overordnet plan for kommunal krisehåndtering 
2 Delplan 2 - Plan for krisekommunikasjon 
3 Delplan 3 - Psykososialt kriseteam 
4 Delplan 4 - Plan for pårørendesenter 
5 Delplan 5 - Opprettelse og drift av evakueringssenter 
6 Delplan 6 - Plan for opprettelse og drift av innkvarteringssteder 
7 Delplan 7 - Kontaktliste og ressursoversikt 

 

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. 
 

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. 
 
Behandling i Formannskapet – 20.08.2020:  

 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 20.08.2020  

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- 
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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 
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 
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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.  
 
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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Plan 1 
 
Overordnet plan for 
kommunal krisehåndtering  
- Dyrøy kommune 
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Dyrøy kommune 
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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 
 

143



13 
 

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.      

156

http://www.dyroy.kommune.no/
https://www.facebook.com/dyroykommune
mailto:postmottak@dyroy.kommune.no


26 
 

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  

164



34 
 

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.  
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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 
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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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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 

199



8 
 

 
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. 
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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 
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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 

 

218



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
Delplan 6 

 

Opprettelse og drift av 
innkvarteringssteder -  
Dyrøy kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tore Uthaug 
Dyrøy kommune 

Vedtatt: 01.10.2020 
Revidert: 

 

 

 

2020 

219



Innhold 
Innkvartering i Dyrøy kommune .............................................................................................................. 3 

1.Etablering og innkvartering .............................................................................................................. 3 

2.Drift av et innkvarteringslokale ........................................................................................................ 3 

3.Økonomi ........................................................................................................................................... 3 

4.Aktuelle innkvarteringssteder .......................................................................................................... 3 

5. Oppsummering ................................................................................................................................ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220



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 

227



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   

230



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: G21 

Saksmappe: 2017/1100 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 02.09.2020 

 

 

Saksframlegg 

Inntreden i Astafjordlegen 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Eldrerådet 20/20 09.09.2020 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 8/20 14.09.2020 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 19/20 15.09.2020 
Kommunestyret 77/20 01.10.2020 

 

Vedlegg 
1 Høringssvar LHL 
2 Høringssvar Pensjonistforeningen 
3 Høringssvar Sanitetsforeningen 
4 Astafjordlegen prosjektgruppens utredning 21.6.18 

 

Rådmannens innstilling: 

Dyrøy kommune trer inn i Astafjordlegen i henhold til vedtak på 13 punkter (vedlagt). 
 
 

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. 
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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. 
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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.  

 

Kort sammendrag 

Dyrøy kommune har legevaktsamarbeid med Bardu interkommunale legevakt der leger fra Målselv, 
Bardu, Salangen og Lavangen dekker vaktene. Dyrøy kommune kjøper smittevernoverlegetjeneste fra 
Astafjordlegen. Legesamarbeidet med Sørreisa kommune er oppsagt med virkning fra 01.07.2021. Dyrøy 
kommune skal ha på plass en legetjeneste til 01.07.2021.  
 

Saksopplysninger 

Tidligere relevante saker: 
27.04.2017: KS vedtak om Deltakelse i utredning av Astafjordlegene (KS sak 13/17). 
20.06.2018: Rapporten «Prosjekt – Astafjordlegen» ferdigstilt.  
03.06.2019: Høring til lag og foreninger om veivalg i legetjenesten. 
13.06.2019: KS vedtak om opprettholdelse av legesamarbeid med Sørreisa (KS Sak 34/19) 
27.02.2020: KS vedtak (sak 16/20) om deltakelse i Bardu IK legevakt fra 01.04.2020. 
19.05.2020: KS godkjenner avtale med Bardu IKL (sak 34/20) og 
19.05.2020:  avtale med Astafjordlegen om IK overlege (sak 35/20). 
18.06.2020: Sørreisa kommune sier opp legesamarbeidsavtale med Dyrøy 
18.06.2020: Kommunestyrevedtak i Dyrøy (sak 65/20):  

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

 
 
 
Avtale om legesamarbeid med Sørreisa opphører fra 01.07.21. Avslutning av samarbeidet skjer 
etter vedtak i Sørreisa kommunestyre, sak om oppsigelse var samme dag klar for behandling i 
Dyrøy kommunestyre. Dette er en tidligere påpekt konsekvens av legevaktbyttet, da legevakten 
er avhengig av deltakerkommunenes leger for å dekke vakter.  
 
Kommunestyret har gjennom tidligere vedtak pekt på deltakelse i Astafjordlegen som et 
alternativ til samarbeidet med Sørreisa. Rapporten «Prosjekt – Astafjordlegen» ble ferdigstilt i 
juni 2018, og danner grunnlaget for oppbyggingen av dette samarbeidet. Formell oppstartsdato 
for Astafjordlegen var 1. september 2019, med kommunene Lavangen, Salangen og Ibestad som 
deltakere. Dyrøy kommune valgte da å fortsette samarbeidet med Sørreisa kommune. 
Avgjørelsen var i stor grad basert på at et skifte ville føre til opphør av legevaktsamarbeidet mot 
Finnsnes IKL. 
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Dyrøy kommune inngikk fra 01.04.20 legevaktsamarbeid med Bardu kommune. 
Det er også inngått avtale med Astafjordlegen om kommunoverlegefunksjonen. 
 

Administrasjonens vurdering 

Vurdering 
Samarbeid om legetjenester har oppstått som en konsekvens av at det er utfordrende å rekruttere 
og beholde nødvendig fagkompetanse til kommunene. Samtidig er det økende krav til veiledning 
av turnusleger (LIS1) og leger i spesialisering (LIS3). Dette tilsier at det ikke er et alternativ for 
Dyrøy å forsøke å løse disse oppgavene alene. 
 
Astafjordlegen bygger på at det skal være lokal drift ved legekontorene i deltakerkommunene. 
Det betyr at legekontoret i Dyrøy skal være bemannet mandag til fredag. Noe tid vil settes av til 
felles faglig utvikling. I tillegg kan det påregnes annet fravær som påvirker kapasiteten, dette kan 
være kurs, fri etter legevakt, sykehjemsoppfølging og sykefravær. Ved stor kapasitetssvikt vil 
reserveløsningen være å bemanne fra annet legekontor i Astafjordlegen for å sikre daglegevakt 
lokalt.  
 
Dersom det fattes en avgjørelse om å ikke delta i Astafjordlegen, vil det medføre at Dyrøy 
kommune må finne alternative løsninger for både legevakt, kommuneoverlege og legetjeneste.  
Vedlagte uttalelser fra pensjonistforeningen, sanitetsforeningen og LHL – Dyrøy spriker. 
 
Ut ifra utviklingen i legesamarbeidene og helheten i disse, anser administrasjonen det som 
hensiktsmessig og nødvendig at Dyrøy kommune innlemmes i Astafjordlegen. 
 
Økonomi 
Tallgrunnlag for kostnader satt opp mot dagens løsning vil legges fram når de er klare.  
I henhold til utredningen som ble utført i 2018, viser tallene at løsningen i utgangspunktet kan bli 
noe dyrere enn det samarbeidet vi har hatt med Sørreisa. Usikkerhetsmomenter innen denne 
beregningen vil være: 
 

1. legenes lønnsnivå (Ansiennitet og utdanningsnivå) 
2. Inntjeningspotensialet i forhold til refusjon fra Helfo. (Dette knyttes direkte til antall og type 

konsultasjoner). 

Beregninger på kostnad legges fram i møtet med oppdatert tallgrunnlag.  
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Vedtak 

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.  
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Til 
Dyrøy kommune 
v/Karl Johan Olsen.      22.08.2020 
 
 
Angående høring om ny legetjeneste /legevakt. 
 
Vi har forstått at legevakt og legetjenester må ses i sammenheng, og vil derfor 
si noe om begge deler. 
Legevakttjenesten har vært endret i forholdsvis  kort tid, så vi har ikke så 
mange fysiske erfaringer her, men et medlem hos oss skadet seg for en tid 
siden og i den forbindelse vil vi gjerne komme med noen spørsmål, 
kommentarer. 

 Behandlingen på legevakten var helt grei, men er det fast regel at hvis 
vedkommende skal videre til sykehus så velges det alltid Narvik sykehus? 

 Kan pasienten be om å få reise videre til Tromsø eller Harstad sykehus? 
 Ved kontroll og videre behandling opplevde pasienten at reise til og fra 

Narvik ble svært slitsomt. Drosje hjemmefra til E6. Buss videre til Bjerkvik  
og vente på drosje der som kjørte til Narvik.  
Dette er ikke akseptabelt når pasienten kunne tatt hurtigbåt til Tromsø 
eller Harstad. For pasienter som er svært gamle eller syke bør dette tas 
med i betraktning.(Det har vel også en samfunnsøkonomisk side.) 

 Lhls medlemmer har ofte en følgesykdom som hjerteproblem , 
lungesykdommer med fare for hjerneslag, diabetes osv. Hvis disse får 
akutte problem, vil det være viktig at de blir sendt videre fra legevakt til 
sykehus hvor de ev. har vært behandlet tidligere eller hvor de har 
eksperter på sykdommen. Det kan gi trygghet til pasienter med kroniske 
sykdommer. 

 
 Når det gjelder legetjenesten, ser det ut for oss som om organiseringen 

av denne er helt grei.  
Vi er spesielt fornøyde med at det ev. vil bli legebemanning på Dyrøy 
legekontor fem dager i uken og at legene blir knyttet til en kommune. 

 
 Vi ser at bruken av teknologiske hjelpemidler skal utvides. Vi ber om at 

det i den forbindelse tas hensyn til eldre som ikke bruker disse til daglig. 
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 Økonomi. Vi har oppfattet at hovedgrunnen til at Dyrøy kommune 
endret legevakt og legetjeneste var at prisen for å fortsette med 
samarbeid mot nye Senja kommune ble for høy. Vi undres nå på dette 
når man sier at det blir dyrere å drifte legetjenesten enn det vi har i dag. 
Vi ønsker gjerne å få en forklaring på om det likevel lønner seg for 
kommunen å endre legetjenesten? 

 
I Lhl Dyrøy er det pr dato ganske stor tvil og skepsis til den nye ordningen. De 
fleste som uttaler seg ønsker fortsatt legesamarbeid med Sørreisa og legevakt 
på Finnsnes. 
 
Det vil derfor være fint om vi kan få tilbakemelding på våre innspill slik at vi får 
best mulig kunnskap om den nye ordningen. Det kan gi oss bedre grunnlag for å 
vurdere denne. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Styret i Lhl Dyrøy 
v/May Johnsen,leder. 
 
 
Epost:johnsenmay@outlook.com 
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EäcvRøvKOMMUNE

Dyrøy Pensjonistforening

2 1. AUG
v/Edgar Øvre 2020

Fossmoveien 15 S.beh.: K) 0 Saksnr.: 3—7" “CT"

Kopi: §:
9311  Brøstadbotn

Dyrøy kommune

v/kömmunalsjef helse og omsorg

Dyrøytunet 1

9311 Brøstadbotn.

Vedr. brev  datert  17.07.20 N hørin om le et‘eneste.

Dyrøy Pensjonistforening tok opp overnevnte sak til høring i medlemsmøte 19. 08.2020.

Av 19  frammøtte  stemte 18 for samarbeide med Sørreisa og en ville avgi stemme på LHL.

møte.

Med hilsen

Dyrøy Pesjonistforeing

Edgar Øvre

&7/97  W

Dyrøy pensionisiforrrv'“?

9311BRESTADSCa_ )
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Vedlegg:

Karl Johan Olsen

lforbindelsen med høringen kom det endel spørsmål som jeg ikke kunne svare på:

Spørsmål som: Kan man ha samme fastlege som før ? . Er der rønken på Setermoen eller må

man til Finnsnes ? . Hva med sykehus må man til Narvik eller ?.

Håper du har mulighet en gang å komme på et møte og orienter (svare ), jeg kontakter deg

senere når det passer.

Mvh

F(orDyrøy Pens'onistforening
- .  fl. q/ '

äøvre K
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Fra: Hilde Espejord (h.espejord@gmail.com)
Sendt: 10.08.2020 22:16:32
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Høring om legetjeneste 2017/1100
Vedlegg: 
Brøstadbotn Sanitetsforening har i styremøte 10.08.2020 gjort følgende vedtak om fremtidig legesamarbeid: Styret bifaller at Dyrøy
kommune inngår legesamarbeid med Ibestad, Lavangen og Salangen og innlemmes i Astafjordlegen. Det er viktig for oss at
legekontoret bemannes alle dager.

Vennlig hilsen
Hilde Espejord
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Sammendrag 

Iverksetting av prosjekt Astafjordlegen har bakgrunn i at det gjennom en periode over mange år har 

vist seg at det i større eller mindre grad er blitt mer krevende å rekruttere og beholde leger til 

kommunehelsetjenesten.  

Ei enstemmig arbeidsgruppe tilrår at Astafjordlegen innføres. Det opprettholdes legekontor i hver 

kommune, som bemannes av leger og medarbeidere på alle hverdager. Dagens leger og øvrige 

medarbeidere ansettes i Astafjordlegen, og beholder sine nåværende arbeidssteder. Det motiveres 

og tilrettelegges for at disse ved kompetanseheving, sykdom og ferieavvikling kan ambulere mellom 

de ulike legekontorene. Personer som ansettes etter iverksettingen av Astafjordlegen ansettes på et 

tjenestested men med plikt til å ambulere ved kompetanseheving, sykefravær eller ferieavvikling. 

Kjøring mellom ulike tjenestesteder foregår i arbeidstiden, og ved bruk av kjøretøy eid eller leaset av 

Astafjordlegen. Det innføres felles kommuneoverlegefunksjon fordelt på flere personer som samlet 

ivaretar bred fagkompetanse. Astafjordlegen ledes faglig av en av kommuneoverlegene og 

administrativt av en administrativ leder (stillingen nyopprettes). Kompetanseheving av leger og 

øvrige medarbeidere prioriteres, og det legges opp til systematisk videreutvikling for mottak og 

oppfølging av turnusleger og studenter. Det innføres felles system for pasientjournalhåndtering og 

felles telefonsystem, og kommunene inngår administrativt vertskommunesamarbeid i henhold til 

Kommunelovens §28. Før inngåelse av avtale utarbeides det avtaler for ansvar, myndighet, 

delegering, økonomi samt utvikling og evaluering.  

Innføring av Astafjordlegen vil ha flere effekter på kort og lang sikt. Tilgang på felles system for 

pasientjournalhåndtering vil føre til at den enkelte lege og medarbeider i enda sterkere grad kan gi 

den enkelte pasient et godt tilbud. Innføring av felles telefonsystem vil føre til mindre ventetid for 

pasienter som for eksempel ønsker å bestille legetime. Det vil bli lettere å benytte dagens 

kompetanse mer effektivt på tvers av kommunegrensene. For eksempel gjennom at spesialister i 

allmennmedisin kan veilede andre leger, turnuskandidater og studenter, eller at andre 

medarbeidere med spesialkompetanse kan bli en ressurs for alle fire kommunene. Kommunene kan 

videreutvikle og systematisere deling av systemer og rutiner. Felles faglig og administrativ ledelse vil 

føre til bedre utnyttelse av den samlede kapasiteten som vil føre til mindre sårbarhet i forbindelse 

med kompetanseheving, sykdom og ferieavvikling. Videre vil det bli lettere å planlegge for 

rekruttering av nye leger og øvrige medarbeidere, samt at mulighetene for veiledning og 

kompetanseheving forenkles. 

 

Sjøvegan 28. mai 2018 

ARBEIDSGRUPPA FOR PROSJEKT ASTAFJORDLEGEN 

 

Karl-Johan Olsen         Anita Dahl-Solbakken      Kjell-Are Pettersen   

Dyrøy kommune          Ibestad kommune            Lavangen kommune 

 

Lars A. Nesje   

Salangen kommune  
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1.0 Bakgrunn  
I kommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen har det gjennom de siste årene 

fremkommet bekymring i forhold til legedekningen i distriktet, nye oppgaver som legges til 

kommunene, samt utfordringer med å rekruttere og beholde leger. Gjennom 2016 har de 

fire kommunene utviklet og jobbet med et prosjekt kalt Astafjordlegen. Prosjektet har tatt 

utgangspunkt i Senjalegen, og med utgangspunkt i dette prosjektet ønsker kommunene å 

utvikle en modell, tilpasset egne ønsker og behov.  

Å gi befolkningen i de respektive kommunene et fullgodt legetilbud har til tider vært 

krevende. Fravær av gode søkere har ført til at legestillinger har stått vakant, og utbredt 

bruk av vikarleger fra vikarbyrå har vært benyttet. Manglende tilstedeværelse av nødvendig 

kompetanse har medført at enkelte kommuner ikke har kunnet motta turnusleger. Ulike 

samarbeidsordninger har ikke i tilstrekkelig grad gitt befolkningen den 

primærhelsetjenesten de etterspør. Små legekontor med én til tre leger gjør det vanskelig å 

planlegge når ferie skal avvikles og sykdom oppstår. Det samarbeidet som er inngått med 

hensyn til legevakt, der de respektive kommuners leger må ta vakter, bidrar også til en 

svekkelse av legetjenesten i kommunen. Det er også stor fare for at det systematiske 

samfunnsmedisinske og lovpålagte arbeidet nedprioriteres ettersom det ikke er kapasitet. 

Med dette som bakgrunn ble det gjennomført møte mellom de fire 

rådmennene/administrasjonssjefene der målet var å avklare om det var ønskelig med et 

interkommunalt samarbeid. Resultatet av dette møtet var at det ble besluttet å 

gjennomføre et prosjekt delt inn i tre faser:  

Fase 1.  

Avklare grunnlaget for videre arbeid med prosjekt Astafjordlegen. Fase 1 ble gjennomført i 

2016 og førte til likelydende politiske vedtak i alle kommunestyrene. 

1. Kommunestyret tar orienteringen vedrørende etablering av Astafjordlegen til 

etterretning. 

2. Kommunestyret ber arbeidsgruppen iverksette fase 2 i prosjektet, som 

omhandler detaljplanlegging, utarbeide organisasjonsmodeller, foreta 

økonomiske beregninger og klargjøre for rekruttering og implementering. 

3. Kommunestyret ber om at saken fremmes for ny politisk behandling etter at 

fase 2 er gjennomført. 

Fase 2. 

Prosjekt Astafjordlegen skal detaljplanlegges (utarbeide organisasjonsmodeller, foreta 

økonomiske beregninger og klargjøre for rekruttering). Opprettelse av Astafjordlegen vil 

ikke føre til billigere tjenester for kommunene, men en bedre tjeneste. 

For å bistå i arbeidet med fase 2 besluttet referansegruppa, bestående av 

rådmenn/administrasjonssjefer i de fire kommunene, at det skulle engasjeres ekstern 

prosjektleder. Etter en forenklet anbudsrunde besluttet referansegruppa i samråd med 

Finnut AS at Astafjord Utvikling AS skulle engasjeres som prosjektleder. 

248



4 
 

Fase 3. 

Gjennomføres dersom politikerne i de fire kommunene etter fase 2 beslutter å gå videre 

med prosjektet. I denne fasen skal prosjektet kunne implementeres uten videre utredning. 

 

2.0 Hovedmål og arbeidsoppgaver for fase 2 

Kommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen skal med utgangspunkt i Senjalegen 

utvikle egen modell kalt Astafjordlegen, som skal tilpasses ønsker og behov hos de fire 

kommunene. 

2.1  Prosjektmål for fase 2 

1. Utvikle en modell Astafjordlegen slik at befolkningen i Dyrøy, Lavangen, Ibestad og 

Salangen får et fullgodt legetilbud i egen kommune. Herunder ivareta 

allmennmedisinske og samfunnsmedisinske oppgaver som kommunene er pålagt. 

 

2. Prosjekt Astafjordlegen skal detaljplanlegges (utarbeide organisasjonsmodeller, 

foreta økonomiske beregninger og klargjøre for rekruttering). 

 

3. Med den detaljerte prosjektbeskrivelsen som bakgrunn skal det utarbeides et 

saksfremlegg med nødvendige vedlegg som kan legges frem for de respektive 

kommunene for politisk behandling. 

Det er i oppdragsgivers bestilling for fase 2 understreket at prosjektet ikke er iverksatt for å 

spare penger, men for å sikre stabil legedekning gjennom tiltak for primært å rekruttere og 

beholde leger og sekundært for å videreutvikle øvrige medarbeidere. 

I nesten alle OECD land er det ifølge Ono med flere (2014) slik at leger er fordelt ulikt 

mellom ulike regioner. I følge Holte (2015) finnes det ikke vitenskapelige studier som 

dokumenterer at ustabil legetjeneste som fører til vikarbruk, påvirker helsen til folk. 

Imidlertid er det ifølge Cabana og Jee (2004) påvist positiv sammenheng i forhold til 

kontinuitet i forholdet mellom lege og pasient, og utbyttet dette gir pasienten. Spesielt er 

slik kontinuitet viktig for mennesker som er kronisk syke. Det er av Grobler med flere (2015) 

beskrevet fire strategier for å påvirke helsepersonell til å arbeide i områder med 

personellmangel: 

- Utdanning (for eksempel via fortrinnsrett, god praksistilrettelegging med mer). 

- Reguleringer (for eksempel fordelinger av leger i primær- og spesialisthelsetjenesten 

og påvirkning av geografisk spredning). 

- Finansielle (for eksempel inntekt som har kortsiktig effekt, men ingen dokumentert 

langsiktig effekt). 

- Personlig eller profesjonell støtte (for eksempel ikke-økonomisk støtte men faglig 

utvikling). 
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2.2  Fokusområder og arbeidsoppgaver fase 2 

Fokusområdene og oppgavene er satt opp stikkordsmessig i uprioritert rekkefølge. Lista er 

ikke utfyllende og en av oppgavene i forbindelse med fase 2 vil være å utdype, konkretisere 

og prioritere lista (herunder kravet til involvering av ansattes organisasjoner samt forholdet 

til gjeldende lov- og avtaleverk): 

- Eksisterende stillingshjemler som kommunene har, skal videreføres. 

- Ved nytilsettinger, må tilsatte være villig til å samarbeide praktisk og faglig som 

beskrevet. 

- Legekontorene skal bestå i de respektive kommunene, og være bemannet med lege 

og medarbeidere, normalt på alle hverdager. 

- Videreføre og videreutvikle samarbeidsavtaler med UiT Norges Arktiske Universitet 

(Tromsø). 

- På sikt er det ønskelig å kunne inngå i forsknings- og fagutviklingsarbeid. 

- For leger som skal betjene de mindre legekontorene, er det hensiktsmessig at de 

også har faste arbeidsdager på andre kontorsteder. 

- Det forventes at det tilrettelegges felles faglige møter, både for leger og øvrige 

medarbeidere. 

- Forholdet til etablerte legevaktordninger, og krav til disse. 

- Det etableres felles journalsystem (EPJ) der hensynet til personvern, legale krav, krav 

om tilgang til nødvendige og relevante opplysninger (også ved fravær blant legene) 

er ivaretatt. 

Det må avklares hvordan legevirksomheten organisatorisk skal driftes, for legalt å 

kunne drifte et felles journalsystem (EPJ).  

- Kompetanse- og bemanningskrav i akuttforskriften er utsatt til 2020. Kommunene 

plikter å etablere bakvaktsordning for leger i vakt, som ikke oppfyller kravene for å 

jobbe alene. Videre at helsepersonell som arbeider sammen med lege i vakt skal ha 

gjennomført kurs i akuttmedisin og kurs i vold og overgrepshåndtering. 

- Ta hensyn til at et overordnet interkommunalt legevaktsamarbeid eventuelt kan føre 

til ytterligere samarbeid (Kommunale, akutte døgnplasser, KAD, innen rus/psykiatri, 

helsesøstertjeneste, psykososialt kriseteam, jordmortjeneste, folkehelsearbeid, 

visuelle tjenester med mer). Dette punktet ligger utenfor prosjektets mandat, men 

må hensyn tas ved implementering av eventuell ny organisasjonsmodell. 
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3.0 Prosjektorganisering 

Prosjekteier; 

Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen kommune. 

Oppdragsgiver/Prosjektansvarlig: 

Roe Jenset, på vegne av oppdragsgiver. 

 

Styringsgruppe; 

Roe Jenset (leder)    Rådmann i Ibestad kommune 

Karl-Johan Olsen    Kommunalsjef for helse og omsorg i Dyrøy kommune 

Erling Hansen    Rådmann i Lavangen kommune 

Frode Skuggedal   Administrasjonssjef i Salangen kommune 

 

Prosjektleder; 

Astafjord Utvikling AS v/Bjørn Nordmo og Ingrid Frantzen. 

Arbeidsgruppe; 

Karl-Johan Olsen   Kommunalsjef for helse og omsorg i Dyrøy kommune 

Kjell-Are Pettersen   Kommuneoverlege i Lavangen kommune 

Anita Dahl-Solbakken   Leder av HSO i Ibestad kommune 

Lars A. Nesje     Kommuneoverlege i Salangen kommune 

Referanser; 

Helen Brandstorp (leder av Nasjonalt senter for distriktsmedisin – UiT) med flere. 

Evy Nordby (Senjalegen). 

 

4.0 Organisering av legetjenesten i Dyrøy, Ibestad, Lavangen og 

Salangen  

Per 1.4.18 er det et legekontor i hver av de fire kommunene. Felles for alle disse 

legekontorene er at de lokalisert i hensiktsmessige lokaler med god adkomst og godt 

medisinsk utstyr som kreves og forventes på et moderne legekontor.  

Kontoret i Dyrøy er bemannet mandager, onsdager og fredager mens de øvrige er 

bemannet alle hverdager innenfor normal arbeidstid. I Dyrøy er det totalt syv legedager i 

løpet av ei uke. Seks av disse er fordelt på hver av de tre dagene nevnt ovenfor med to leger 

på hver dag, og den syvende dagen er avsatt til institusjon. 

I Dyrøy er legekontoret samlokalisert i Brøstadbotn sammen med 

kommuneadministrasjonen, NAV, fysioterapi, ambulanse og helsestasjon. Det er kort veg 

mellom legekontoret og sykehjemmet.  
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På Ibestad er legekontoret samlokalisert med Pleie- og omsorgstjenesten, helsestasjon, 

fysioterapitjenesten, den offentlige tannhelsetjenesten, NAV og sykehjemmet i Hamnvik 

sentrum. Det er gangavstand fra legekontoret til ambulansestasjon og 

kommuneadministrasjonen. 

I Lavangen er legekontoret nylig flyttet fra Soløy til Tennevoll, og er nå samlokalisert med 

helsestasjonen. Den nye lokaliseringen er nær både sykehjem og kommuneadministrasjon. 

I Salangen ligger legekontoret på Sjøvegan, og er samlokalisert med ambulanse, 

helsestasjon, fysioterapitjenesten, psykiatritjenesten og den offentlige tannhelsetjenesten. 

Det er gangavstand både til sykehjem og kommuneadministrasjon. 

Nærhet til ambulansetjenesten er viktig, og opprettholdelse av dagens struktur er av 

vesentlig betydning i forhold til den akuttmedisinske beredskapen for innbyggerne. 

Kommunene Dyrøy og Lavangen har i tillegg valgt å utdanne deltidsmannskaper i 

Brannvesenet i forhold til «First responder» for å styrke beredskapen ved hjerte- 

lungeredning. Det ligger forpliktelser for samtrening mellom alle aktører som inngår i den 

akuttmedisinske beredskapen, og det må prioriteres og tilrettelegges for at dette i 

tilstrekkelig grad blir utført. 

 

4.1 Kart over kommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen 
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4.2 Folketallsutvikling 

Kommune 2010 2017 Endring 

Dyrøy 1233 1138 -95 

Ibestad 1408 1394 -14 

Lavangen 1012 1076 +64 

Salangen 2211 2220 +9 
 Kilde: Kommuneprofilen 

Totalt folketall per 31.12.17 for de fire kommunene = 5828 innbyggere. Ved utgangen av 

2010 var befolkningstallet 5864. Det er syv år mellom de ulike tellingene og i perioden har 

det vært en nedgang i folketallet på 42 personer. 

 

4.3 Avstander mellom legekontorene 

Brøstadbotn Hamnvik 49 km 

Brøstadbotn Tennevoll 54 km 

Brøstadbotn Sjøvegan 30 km 

Hamnvik Tennevoll 63 km 

Hamnvik Sjøvegan 44 km 

Tennevoll Sjøvegan 18 km 

 

Kjøreavstandene mellom de fire legekontorene, Brøstadbotn (Dyrøy), Hamnvik (Ibestad), 

Tennevoll fra og med 1.6.18 (Lavangen) og Sjøvegan (Salangen) er i snitt 43 km. Samtlige 

avstander er under 70 km. Mellom Sjøvegan og Hamnvik vil det enkelte dager på vinteren 

kunne være stengt enten på grunn av ras eller fare for ras. Videre er kvaliteten på vegene av 

noe varierende standard. På tross av dette anses alle avstandene og strekningene å være 

innenfor akseptabel dagpendleravstand. 

 

5.0 Tiltak og løsninger 

Med bakgrunn i prosjektets mandat, prosessen som er gjennomført og beskrevet ovenfor, 

drøftes aktuelle utfordringer og problemstillinger i dette kapittelet. 

 

5.1 Generelle forhold 

Detaljene i gjennomføringen vil i liten grad bli beskrevet. Arbeidsgruppa anbefaler å vedta 

prinsippene rundt Astafjordlegen i dette stadiet av prosjektet. Når disse eventuelt er fattet 

vil det være opp til den nye organisasjonen å detaljplanlegge og implementere. Dialog med 

fagforeningene vil stå sentralt i dette arbeidet, noe som på grunn av ressurstilgang ikke har 

vært prioritert i denne fasen av prosjektet.  

I prosjektets mandat fremkommer det at man skal sette seg inn i, og benytte erfaringer fra, 

innføringen av Senjalegen der dette ikke går ut over oppdragets rammer. Videre ble det 

forutsatt at prosjektet skulle ha dialog med Nasjonalt senter for distriktsmedisin og deres 
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erfaringer/forskning i forhold til denne typen samarbeid. Der det er naturlig vil erfaringer fra 

ovenfor nevnte, helt eller delvis bli henvist til. 

Felles for kommunene er at de på ulik måte prioriterer, planlegger, organiserer, 

tilrettelegger for og tar imot turnuskandidater, legestudenter og andre studenter. Det er 

krevende å gjennomføre dette på en optimal måte både for turnuskandidat/student og 

arbeidsgiver, men erfaringene konkluderer med at det er svært hensiktsmessig å fortsette 

med å videreutvikle dette arbeidet. Turnuskandidater/studenter som blir tatt godt imot og 

får godt faglig og sosialt utbytte av sin utplassering får først og fremst relevant faglig påfyll, 

men de blir også gode ambassadører for det stedet de har vært. Dette både i forhold til selv 

å komme tilbake, men også for å påvirke andre. Utplassering av turnuskandidater/studenter 

virker rekrutteringsfremmende, og bør inngå som en viktig del av den fremtidige 

organiseringen. 

 

5.2 Faglig og administrativ ledelse 

En av nøkkelfaktorene for at innføringen av Senjalegen ble vellykket var fokus på, og 

strukturering av, den faglige og administrative ledelsen. Det anbefales at det overordnede 

faglige ansvaret tillegges en av legene med kommuneoverlegefunksjon. Det er ikke 

nødvendig at administrativ leder er lege, men det kreves gode lederegenskaper og 

ledererfaring. Senjalegen har ansatt administrativ leder med sykepleierbakgrunn. Ved 

ansettelse av administrativ leder for Astafjordlegen bør ledererfaring vektes i sterkere grad 

enn faglig bakgrunn.  

Det anbefales at det ansettes en person i 100 % stilling for å implementere, iverksette og 

drifte Astafjordlegen. Det anbefales ikke at det ansettes administrativ leder i deltidsstilling, 

da dette ikke vil gi tilstrekkelig fokus til å kunne utføre en optimal jobb. Ved ansettelse i hel 

stilling bør det vurderes hvorvidt leder kan tillegges relevante merkantile oppgaver. 

Alternativt om disse helt eller delvis kan tillegges noen av de øvrige medarbeiderne, eller at 

de kjøpes hos en eller flere av de samarbeidende kommunene.  

 

5.3 Forholdet til etablerte legevaktordninger 

Fra mai 2018 har nasjonale myndigheter, i henhold til akuttmedisinforskriften, lagt opp til at 

leger må være spesialist i allmennmedisin for å kunne gå selvstendig legevakt. Alternativt at 

det kan gås legevakt med en spesialist i allmennmedisin som går bakvakt (iverksettelse av 

den nye forskriften er utsatt til 2020). Per i dag har Dyrøys innbyggere legevakt på Finnsnes 

sammen med kommunene Sørreisa, Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy. Kommunene Ibestad, 

Lavangen og Salangen har felles legevakt på Setermoen sammen med Bardu og Målselv 

kommune. Det er slått fast at prosjekt Astafjordlegen ikke skal ta for seg dagens 

legevaktordning. Imidlertid er det grunn til å påpeke at dersom den nye 

akuttmedisinforskriften iverksettes som forutsatt vil dette kunne få vesentlig betydning 

både i forhold til å rekruttere leger, men også for å beholde leger i deltakerkommunene.  
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I henhold til høringsnotatet fra kommuneoverlegene for de kommunene som sokner til 

legevakta på Setermoen ble det ved en opptelling funnet at 72 % av legevaktene i en 4 

måneders periode ble utført av leger som etter reglene fra 1.5.18 vil trenge bakvakt. Videre 

fremgår det at 1/3 av legene som inngår i vaktplanen er kompetente til selvstendig vakt, 

men at enkelte kan søke vaktfritak på grunn av alder (etter fylte 60 år). Dersom kravet om at 

leger med bakvakt skal ha utrykningsplikt, vil det kunne føre til at vaktbelastningen blir så 

stor for legene at det blir vanskelig både å beholde de som per dato er i kommunene eller å 

rekruttere nye. Videre vil den nye forskriften kunne bli avgjørende for om det kan 

opprettholdes eget legevaktdistrikt i vår region.  

Flyttes nærmeste legevakt for eksempel til Narvik vil det bli enda lengre for den enkelte lege 

å reise fra bosted til legevakta, som igjen kan virke hemmende på å rekruttere og beholde 

leger og det medfører betydelig lengre reisevei for publikum. 

 

5.4 Kommuneoverlegefunksjon 

Ved inngangen til 2018 har Lavangen og Salangen kommuneoverlege med 40 % stilling hver 

Dyrøy samarbeider med Sørreisa og er som nevnt i legevaktdistrikt med de øvrige 

kommunene i Midt-Troms. Disse kommunene har samlet 1,5 årsverk. Dyrøy og Sørreisa 

deler på 0,5 årsverk. Det vil si 0,25 årsverk i Dyrøy. Ibestad har per dato ikke definert 

størrelse på funksjonen. I følge SSB (2016) ligger landsgjennomsnittet for kommuneoverlege 

på 0,5 årsverk per 10000 innbyggere. For Troms er gjennomsnittet på 0,7 årsverk, mens 

Samfunnsmedisinernes organisasjon – LSA (Leger i samfunnsmedisinsk arbeid) hadde i 2012 

en anbefaling på 1,0 årsverk per 10000 innbyggere.  

Ofte tillegges kommuneoverlegefunksjonen til fastleger, og det anbefales at 

kommuneoverleger er spesialister i samfunnsmedisin. Oppgavene som skal utføres er både 

lovbestemte innenfor Lov om helse- og omsorgstjeneste, Lov om psykisk helsevern, Lov om 

smittevern, Lov om folkehelse samt Dødsårsakregisterfunksjon. I tillegg kommer de ikke-

lovpålagte oppgavene der det ofte er forventninger om ansvar selv uten tildelt myndighet. 

Det er ulikt hvordan de fire kommunene har organisert helsesjeffunksjonen. Bakgrunnen for 

valg av organisering er forskjellig, og avhenger for eksempel av om kommunen er organisert 

etter 2- eller 3-nivåmodell. Det tilrådes at den enkelte kommune på fritt grunnlag fortsetter 

å organisere sin helsesjeffunksjon, og at dette i sin helhet holdes utenfor Astafjordlegen. 

Etter iverksetting av fase to i prosjekt Astafjordlegen har det vært rettet en forespørsel fra 

kommunene Bardu og Målselv i forhold til mulig felles kommuneoverlegefunksjon for alle 

kommunene som sokner til den interkommunale legevakten på Setermoen. Prosjektet har 

deltatt på møte med de nevnte kommunene, og i etterkant av dette har arbeidsgruppa 

anbefalt at man ikke tiltrer forslaget. Begrunnelsen for dette er at de fire samarbeidende 

kommunene ønsker å avklare hvorvidt Astafjordlegen skal etableres, og at man innenfor 

denne rammen vil etablere en slik fellesfunksjon. Videre ønsker man ikke å tiltre et slikt 

samarbeid på grunn av geografiske avstander og sårbarhet ved fravær. 
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Arbeidsgruppa ønsker imidlertid å etablere felles kommuneoverlegefunksjon innenfor 

rammene av Astafjordlegen. Det påpekes at arbeidsoppgavene må fordeles på flere 

personer, der en kan få det overordnede ansvaret. Ved å fordele ansvaret på flere personer 

vil disse kunne spesialisere seg innenfor ulike fagfelt, og det vil kunne bli lettere å rekruttere 

til funksjonen. Dette gir også rom for stedfortrederfunksjon og større robusthet ved fravær. 

Det anslås å være behov for 1 årsverk til kommuneoverlegefunksjon (se vedlegg 1) 

 

5.5 Praktiserende leger 

Per dato er legene i Lavangen og turnuskandidater lønnet av kommunen. I Ibestad og 

Salangen er det en blanding av kommunalt ansatte leger og næringsdrivende leger med 

driftstilskudd. Legene som praktiserer i Dyrøy er ansatt i Sørreisa kommune.  

Det er til sammen 11 leger med ulik stillingsstørrelse som praktiserer. Antallet 

turnuskandidater er varierende og telles ikke med her. Det påpekes imidlertid at det er 

viktig å satse på turnuskandidater. Dette både i forhold til den totale legedekningen, men 

også i forhold til å rekruttere turnusleger til faste stillinger, samt at disse både kan og vil 

være gode ambassadører for rekruttering av andre leger.  

I Dyrøy er det to stillinger på 60 %. Bortsett fra Dyrøy er det 4 kvinner og fem menn med en 

gjennomsnittsalder på 44,8 år og av disse er det to personer som er spesialister i 

allmennmedisin, samt en person som er ferdig med sin spesialistutdanning i løpet av høsten 

2018. I tillegg er den ene kommuneoverlegen spesialist i allmennmedisin, men 

vedkommende praktiserer ikke. Tre av de ni legene er 60 år eller eldre, og dette kombinert 

med naturlig jobbrotasjon vil føre til store rekrutteringsutfordringer de nærmeste årene. 

Erfaringer både fra Senjalegen og i forhold til arbeidsgruppas egne ønsker og erfaringer 

tilsier at det bør være minimum to leger i tillegg til medarbeidere for hver enkelt legedag 

(normal arbeidsdag). Begrunnelsen for dette er å kunne overlappe hverandre faglig og på 

den måten gi innbyggerne et optimalt tilbud:  

«Legekontorene skal bestå i de respektive kommunene og de skal være bemannet 

med 2 leger (hvorav den ene kan være turnuskandidat) og to medarbeidere, normalt 

på alle hverdager» 

Med fire legekontor vil dette kreve 40 legedager, mens det totale antallet legedager som 

produseres per i dag er 47. I forhold til de 47 legedagene er det viktig å ta hensyn til at 

Dyrøy per dato har lege tre av fem uke dager, og da bemannet med to leger. Det vil si seks 

legedager fordelt på 2 x 60 % stilling. For å sikre minimumsdekning med to leger på jobb alle 

hverdager også i Dyrøy så må Dyrøy øke stillingsressursen med 0,8 årsverk (fire legedager). 

Totalt antall legedager som produseres i løpet av ei arbeidsuke blir 51.  

Dersom Astafjordlegen innføres, videreføres stillingshjemlene som kommunene har i dag. 

gjennomføres det virksomhetsoverdragelse i henhold til Arbeidsmiljølovens §16. Det må 

avklares hvorvidt det er mulig og ønskelig at også dagens kommunalt ansatte og selvstendig 

næringsdrivende ved kompetanseheving, sykdom og ferieavvikling ambulerer mellom de 
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ulike legekontorene. Ved å stimulere til dette vil det være mulig å holde alle fire 

legekontorene åpne med minimum to leger til stede på hvert kontor hver dag. Videre vil det 

være mulig å gjennomføre fagdager og en vil være mindre sårbare enn i dag i forhold til 

ferie, permisjoner, sykdom med mer.  

For å lykkes er det viktig med god dialog med den enkelte lege og deres organisasjon, og 

merarbeidet/merbelastningen må kompenseres på en hensiktsmessig måte. I Senjalegen 

har de organisert seg slik at de kjører i arbeidstiden og at kjøring foretas i kjøretøy 

administrert av Senjalegen. Utfordringen med kjøring i arbeidstiden er at antallet timer hver 

enkelt lege behandler pasienter synker (legetimer). Hvor stor nedgang i antallet legetimer 

produsert per dag dette vil føre til, avhenger av kjørelengden. I Senjalegen (all utkjøring 

foretas fra Silsand i Lenvik) er nedgangen på over 30 % i forhold til kontoret på Skaland 

(nåværende Berg kommune).  

Ved nyrekruttering må det være fleksibilitet i forhold til stillingsstørrelser og ved hvilket av 

de fire legekontorene stillingshjemlene plasseres. Ansatte tilsettes i Astafjordlegen med 

arbeidssted spesifisert til et av de fire legekontorene, og fordeles ut fra behovene til enhver 

tid, samt preferansene for den/de som skal tilsettes. 

For å oppnå et felles fagmiljø, gode samarbeidsrelasjoner og et godt tjenestetilbud for 

kommunens innbyggere må leger som skal tilsettes ved behov påregne å ha arbeidsdager på 

andre kontorsteder enn der den primære ansettelsen er foretatt. 

Kjøring fra primært arbeidssted til andre lokasjoner er å anse som arbeidstid og kan foretas 

innenfor normal arbeidstid og i kjøretøy som driftes av Astafjordlegen. 

Der legen er selvstendig næringsdrivende, mottar de pasientegenandeler og refusjoner fra 

HELFO. Disse legene betaler husleie til kommunen og kommunen yter basistilskudd per 

capita, til den enkelte legen. Basistilskuddet ligger i rammeoverføringene til kommunene.  

Der legene er fastlønnet beholder kommunen basistilskuddet, og kommunen mottar 

pasientegenandeler og refusjoner fra HELFO. Legene betaler ikke husleie og kommunen 

betaler lønn til den enkelte legen. 

I 2015 ble leger ansatt i Senjalegen godtgjort slik: 

- Grunnlønn i 100 % stilling kr 720.000,- per år.  

- Spesialister i allmennmedisin gis et tillegg på kr 100.000,- per år.  

- Hver lege gis 20 % av inntjeningen på sine pasienters innkrevde egenandel, og 20 % 

av tilhørende innkrevde refusjoner fra HELFO.  

- Leger som betjener utekontor gis et lønnstillegg på kr 50.000,- per år. 
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5.6 Medarbeidere på legekontorene 

Ifølge Nasjonalt senter for distriktsmedisin er involvering av øvrige medarbeidere en 

fellesnevner for å lykkes i forhold til arbeid med å bedre legedekningen. Ved utgangen av 

mars 2018 er det gjennomført møte med medarbeiderne på samtlige fire legekontor. I disse 

møtene har prosjektet, status for prosjektet og den videre fremdriften blitt presentert. I 

samtlige av disse møtene har det vært uttrykt tilfredshet med å få informasjon. Det ble 

påpekt fra medarbeiderne at man ser behovet for prosjektet, men at man er opptatt av 

hvordan egen fremtidig arbeidssituasjon vil bli, og at eventuelle endringer må skje i nær 

dialog med medarbeiderne samt at eventuelle endringer ikke må føre til økt 

arbeidsbelastning i forhold til ukompensert arbeidstid osv. Det er imidlertid uttrykt klart at 

nye arbeidsoppgaver fulgt opp av kompetanseheving og samarbeid med andre er ønskelig.  

Som det fremkommer av tabellen i kapittel 4.3 «Fordeling av yrkesgrupper, kjønn og 

stillingsprosent» er det samlet sett svært god og variert kompetanse blant medarbeiderne.  

Det er til sammen 13 kvinner med følgende utdanning og stillingsstørrelse: 

Det er tre sykepleiere med totalt 2,5 årsverk. Dyrøy (70 %), Ibestad (80 %) og Salangen (100 

%). I Dyrøy har sykepleieren videreutdanning som kreftsykepleier og i Ibestad som 

diabetessykepleier.  

Samtlige fire kommuner har helsesekretærer fordelt på seks personer og 4,0 årsverk. Dyrøy 

(100 %), Ibestad (80 %), Lavangen med tre personer (80 %, 60 % og 60 %) og Salangen (20 

%). 

Det er to bioingeniører med henholdsvis 70 % og 80 % stilling, og begge disse jobber i 

Salangen. 

Salangen har også to andre medarbeidere i 100 % og 30 % stilling, og for disse er det ikke 

spesifisert utdanning.  

Aldersspredningen på medarbeiderne er fra 26 år til 64 år med en gjennomsnittsalder på 

43,2 år. Tre av medarbeiderne er over 60 år, og dette sammen med naturlig jobbrotasjon 

gjør at samarbeidskommunene også i forhold til sine medarbeidere vil ha utfordringer med 

rekruttering i årene som kommer. 

De fire kommunene har god og allsidig kompetanse blant sine medarbeidere og bør 

systematisk jobbe med å videreutvikle og spre denne. 

Det anbefales at det utarbeides plan for rekruttering av medarbeidere. Hver lokasjon bør ha 

minimum to medarbeidere med særlig tanke på å redusere sårbarhet i forhold til 

permisjoner, ferie og sykdom. Ved nyansettelse må det i hvert enkelt tilfelle gjøres ei 

vurdering av hvilken type kompetanse som skal etterspørres. Dette for å ivareta den enkelte 

kommune sitt behov, men også for å sikre at Astafjordlegen til enhver tid har godt 

sammensatt kompetanse blant sine medarbeidere. 

Medarbeiderne og deres organisasjoner må gis anledning til medbestemmelse i forhold til 

den praktiske organiseringen. Imidlertid bør det ligge til grunn for nyrekruttering at disse i 
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likhet med nyrekrutterte leger må påregne å ambulere mellom de ulike lokasjonene. Slik 

ambulering må kompenseres på lik linje med de ordninger som blir gjort gjeldende for 

legene (for eksempel kjøring i arbeidstid). I forbindelse med innføring av Astafjordlegen må 

det tilrettelegges for at medarbeidere på legekontorene kan møtes til strukturert oppfølging 

av faglig utvikling, utvikling av nye samarbeidsrelasjoner samt at medarbeiderne gis tilbud 

om økt kompetanse innen akuttmedisin. Et høyt kompetansenivå blant medarbeiderne i 

forhold til akuttmedisin vil bidra til økt trygghet for innbyggerne i den enkelte kommunen. 

 

5.7 Felles pasientjournalhåndtering 

Det er mulig å innføre felles pasientjournalhåndtering for to eller flere kommuner. I følge 

Fylkeslegen i Troms er ei forutsetning for dette med innføring av eget 

organisasjonsnummer. Både Senjalegen og ETS-samarbeidet (Evenes, Tjeldsund og 

Skånland) er organisert etter vertskommuneprinsippet med felles organisasjonsnummer og 

felles pasientjournal. 

Kommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen deltar alle i ulike former for 

interkommunalt samarbeid. I henhold til Kommunelovens §28a gis det mulighet til at en 

kommune kan utføre tjenester i og for en eller flere andre kommuner.  

Kommuneloven §28a «overføring av myndighet til vertskommune» 

En kommune kan overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver, herunder deleger 

myndighet til å treffe vedtak som omtalt i forvaltningsloven §2 første ledd bokstav a 

(offentlig myndighetsutøvelse) til en vertskommune etter §§ 28b og 28c hvis den 

aktuelle lov ikke er til hinder for det. 

Det er tre typer samarbeid som kan iverksettes: 1) Administrativt vertskommunesamarbeid 

og 2) vertskommunesamarbeid med folkevalgt nemd. Hos de deltakende kommunene er 

det gode erfaringer med administrativt vertskommunesamarbeid der en av kommunene 

tillegges eller påtar seg vertskommunerollen. Det siste alternativet er 3) interkommunalt 

selskap som passer best for tilnærmet forretningsdrift som for eksempel avfallsselskap. 

Arbeidsgruppa anbefaler at kommunene inngår et administrativt vertskommunesamarbeid i 

henhold til §28. Før inngåelse av avtale utarbeides det avtaler for ansvar, myndighet, 

delegering, økonomi samt utvikling og evaluering.  

 

5.8 Felles telefonsystem 

I prosjektets oppdrag er innføring av felles telefonsystem et av temaene. Dette temaet var 

et av de momentene som ble drøftet i møtene med medarbeiderne på de ulike 

legekontorene. Her fremkom det at de fleste så positivt på dette, og at et slikt felles system 

ville bidra til å gi pasientene et enda bedre tjenestetilbud. Slik situasjonen er nå kan det 

være nødvendig å stenge sentralbordet dersom kontoret holder felles kurs eller møter. I en 

slik situasjon vil brukerne oppleve at legekontoret er utilgjengelig. Spesielt for de mindre 
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legekontorene vil det samme være gjeldende både ved sykdom og ved avvikling av ferie og 

permisjon. Innføring av felles telefonsystem vil gi økt tilgjengelighet til det enkelte 

legekontor. Ved innføring av felles telefonsystem forutsettes at det utvikles god dialog og 

samarbeid mellom de enkelte legekontorene og de medarbeiderne som har ansvar for å 

følge opp telefoniske henvendelser. Ved innføring av felles telefonsystem vil det være ei 

forutsetning at system for felles pasientjournalhåndtering blir innført. Ved innføring vil det 

til enhver tid kunne tilrettelegges for raske besvarelser av telefonhenvendelser.  

Det opprettes felles telefonsystem med rullerende svarfunksjon mellom kontorene. 

Alarmvakt kan vurderes lagt til et av kontorene etter nærmere avtale. I livstruende 

tidskritiske situasjoner er det et lovkrav at nærmeste lege gir nødvendig helsehjelp. 

Det anbefales at parallelt med innføring av felles telefonsystem videreutvikles det 

elektroniske systemet for kommunikasjon med legekontorene. Dette systemet må 

markedsføres på en slik måte at det motiverer til økt bruk. Dette vil være tidsriktig spesielt 

for yngre brukere, og vil i tillegg bidra til mindre trykk på telefon og fysisk oppmøte. 

 

5.9 Faglig utvikling 

Tradisjonelt har den enkelte kommune i sin helhet forestått å rekruttere og beholde leger. 

Ofte har dette ført til utstrakt og dyr vikarbruk, mye vakanser og stor turn over. Nasjonalt 

senter for distriktsmedisin påpeker at i de kommunene og regionene der man har lyktes 

med å endre den tradisjonelle metodikken for å rekruttere og beholde leger, så har de 

særlig vektlagt å utvikle kompetansen både til den enkelte legen, men også til hver enkelt av 

de øvrige medarbeiderne. Både Senjalegen og i Alta kommune er det satset på å utdanne 

medarbeiderne i forhold til akuttmedisin. På den måten opprettholdes et godt 

akuttmedisinsk tilbud på det enkelte legekontoret selv om antallet legedager og legetimer 

er redusert. Dette kommer innbyggerne til gode, og virker motiverende og stimulerende 

både på de medarbeiderne som er ansatt og i forhold til rekruttering av nye.  

Hvilken type faglig utvikling det skal legges til rette for både ovenfor leger og øvrige 

medarbeidere må fremkomme gjennom utvikling av kompetanseutviklingsplan. 

Kompetanseplanen utarbeides med bakgrunn i krav, ønsker og behov sett i forhold til 

dagens gruppe ansatte og deres utviklingsønsker og potensial. I tillegg må 

kompetanseutviklingsplanen ta hensyn til fremtidige behov for rekruttering og derigjennom 

rotasjon av kompetanse og behov for endret kompetanse. 

 

I Senjalegen var det i 2015 et betydelig antall ukentlige kontakter mellom pasienter og det 

enkelte legekontor, som ikke ble foretatt av leger, men øvrige medarbeidere. Ved å 

organisere tjenestetilbudet slik blir det mindre sårbarhet i forhold til om et legekontor 

enkelte dager ikke er bemannet med lege. Omfanget av en slik organisering må fastsettes 

sammen med de enkelte medarbeiderne og under ledelse av faglig og administrativ 

ansvarlig. I tillegg til kompetanseheving for medarbeidere, anbefales systematisk bruk 

innenfor lovens begrensinger av teknologiske hjelpemidler. 
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5.10 Merkostnader for drift av legekontorene ved innføring av Astafjordlegen 

I tillegg til dagens kostnader vil det komme ekstra kostnader. Noen av disse vil være 

felleskostnader, mens andre vil være ekstrakostnader for enkeltkommuner. 

 

Kostnader for enkeltkommuner: 

For å oppnå målet med to leger per ukedag må Dyrøy øke sin ressursbruk med 0,8 årsverk. 

Med utgangspunkt i tallene for Senjalegen (kapittel 5.5) vil det med full stilling, 

spesialistutdanning og kontor på andre steder utgjøre kr 870.000 per år. 

80 % = kr 696.000 x 1,24 (sosiale utgifter) = kr 863.040  

Summen av pasientegenandeler og refusjoner fra HELFO anslås til kr 270.000 per år (*1).  

80 % av kr 270.000 = kr 216.000 per år.  

Total merutgift per år: Lønn inkludert sosiale utgifter kr 863.040 minus pasientegenandeler 

og refusjoner fra HELFO kr 216.000 = kr 647.040 

Per dato har Lavangen og Salangen til sammen 0,8 årsverk som kommuneoverlege, og Dyrøy 

0,25 årsverk. 1 årsverk som kommuneoverlege for de fire kommunene fordeles likt på hver 

av de fire kommunen. Med utgangspunkt i Senjalegen utgjør et årsverk kr 870.000 x 1,24 

(sosiale utgifter) = 1.078.800:4 = kr 269.700. For Lavangen og Salangen vil det bety en 

besparing på 0.15 årsverk i forhold til dagens forbruk. For Dyrøy vil kostnaden bli som for 

dagens nivå og for Ibestad vil det bli en merkostnad på kr 269.700. 

Merkostnad Dyrøy =   kr 647.040  

Merkostnad Ibestad =  kr 269.700 

 

*1 Det er den enkelte lege og turnuskandidat som i henhold til HELFO sine systemer skal sende inn 

refusjonskrav. Størrelsen på årlig refusjonsinnkreving ligger mellom 

kr 250.000 og kr 800.000 avhengig av om det for eksempel er turnuslege eller en erfaren lege, samt i 

forhold til antallet pasienter på den enkelte fastleges liste. I utregningen er det lagt opp til et lavt årlig 

anslag i forhold til refusjoner fra HELFO. 

 

Felleskostnader per år 

Dersom en kommune velger ikke å delta vil kostnadene for de tre andre kommunene samlet 

øke tilsvarende kostnadene for den kommunen som ikke deltar. 

Ansettelse av administrativ leder:  

Godt kvalifisert leder (høgskoleutdannet). Årslønn kr 675.000X1,24 = kr 837.000 per år. 

Kompetanseheving: 

Kritisk suksessfaktor ved innføring av Astafjordlegen og gjelder for alle ansatte. Det settes av 

kr 200.000 per år. 
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Møtearenaer og intern nettverksbygging:  

Det settes av kr 100.000 per år. 

Leasing av biler: 

Kostnad ved 4 kjøretøy (et kjøretøy ved hvert legekontor) anslås til kr. 3.500 per måned per 

kjøretøy = kr 14.000 per måned x 12 måneder = kr 168.000 per år. 

Innføring av Elektronisk pasientjournalsystem – EPJ, og felles telefonsystem:  

Engangskostnad. System, lisenser, innleie kr 250.000 for EPJ og kr 100.000,- for felles 

telefonsystem = kr 350.000. 

Drift av Elektronisk pasientjournalsystem – EPJ, og felles telefonsystem: 

Det forutsettes det at IT support ivaretas av en eller flere av de eksisterende 

dataavdelingene. Kostnad per år kr 100.000. 

Totalt kr 1.755.000 Av dette vil kr 350.000 være engangskostnad, Det vil si at fra og med år 

to vil felleskostnadene være kr 1.405.000. 

Fordeling av felleskostnader per år 

Felleskostnadene fordeles med A) 20% likt på hver enkelt kommune og B) 80% fordelt etter 

befolkningstall. 

A. 20 % fordelt likt på hver kommune: 

20 % av kr 1.755.000 = kr 351.000 fordeles likt på 4 kommuner = kr 87.750 

B. 80 % fordelt etter folketall:  

80 % av kr 1.755.000 = kr 1.404.000 fordeles etter folketall. I henhold til tabell 4.2 er 

folketallet 5828 innbyggere = kr 240,90 per innbygger. 

Dyrøy:   1138 innbyggere x kr 240,90 = kr 274.144 

Ibestad: 1394 innbyggere x kr 240,90 = kr 335.814 

Lavangen: 1076 innbyggere x kr 240,90 = kr 259.208 

Salangen: 2220 innbyggere x kr 240,90 = kr 534.798 

 

Sum A) og B): 

Dyrøy:  kr 87.750 + kr 274.144 = kr 361.894 

Ibestad: kr 87.750 + kr 335.814 = kr 423.564 

Lavangen: kr 87.750 + kr 259.208 = kr 346.958 

Salangen: kr 87.750 + kr 534.798 = kr 622.548 
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Merkostnader per kommune: 

 Merkostnad 
enkeltkommuner 

Felles- 
kostnader 

SUM 

Dyrøy Kr 647.040 Kr 361.894 Kr 1.008.934 

Ibestad Kr 269.700 Kr 423.564 Kr 693.264 

Lavangen  Kr 346.958 Kr 346.958 

Salangen  Kr 622.548 Kr 622.548 

 

6.0 Alternativer og anbefaling 

ALTERNATIV 1 – Nullalternativet: 

Nullalternativet innebærer at kommunene fortsetter i henhold til dagens organisering. 

Alternativet vil innebære trygghet i forhold til at både ansatte og kommunens innbyggere vil 

ha et kjent tilbud. Velges dette alternativet vil utfordringene slik de er per i dag med 

vanskelig rekruttering, vakante stillinger og derigjennom ustabilt tjenestetilbud til 

innbyggerne i de fire kommunene fortsette. 

Arbeidsgruppa tilrår at dette alternativet ikke benyttes da utfordringene med å rekruttere 

og beholde både leger og øvrige medarbeidere vil bli uforholdsmessig store ved dette 

alternativet. 

 

ALTERNATIV 2 – Senjalegen: 

Dette er et sentraliseringsalternativ, som i prosjekt Astafjordlegen er beskrevet som 

uaktuelt. Prosjektgruppa vil imidlertid understreke at drift av Senjalegen gjennom flere år 

også har gode erfaringer. En analyse utført av Nasjonalt senter for distriktsmedisin viser at 

det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å beholde utekontor fremfor å sentralisere hele 

legetjenesten. For Senjalegen var den beregnede innsparingen (transport og tidskostnader 

for pasienter og ledsagere) for samfunnet på 8,3 millioner kroner, mens kostnadene med 

drift (husleie, lønn, transport av ansatte og åpningstider) beløp seg til 1,5 millioner kroner. 

Gjennom Senjalegen har det vist seg at flere søker på stillinger som lyses ut, og at de blir i 

jobben fem år eller lengre. En av de største utfordringene for Senjalegen for å bemanne 

utekontorene (Skaland, Gryllefjord og Stonglandseidet) med det antallet legedager som er 

fastsatt må kjøring foretas i arbeidstiden. For Senjalegen har dette som nevnt i kapittel 5.5 

ført til en reduksjon på over 30 % i antallet legetimer som produseres. Med denne 

organiseringen vil det være grunn til å anta at det ved nyrekruttering av øvrige 

medarbeidere vil kunne bli utfordrende. Produseres det legedager kun noen få dager i uka 

vil det være mindre attraktivt å være for eksempel helsesekretær på de øvrige ukedagene. 

Skal dette bli effektivt og ikke minst attraktivt vil man være helt avhengig av at 

medarbeiderne gis nye oppgaver slik at arbeidsdagene blir meningsfulle. Et annet element 

med denne typen organisering vil kunne være at de innbyggerne som normalt sokner til det 

spesifikke legekontoret samlet får så begrenset tilgang på legetimer at de bytter fastlege til 

et annet legekontor og derigjennom får økt avstand til egen fastlege. I en forlengelse av 
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dette vil en ytterligere sentralisering og nedleggelse av mindre legekontor kunne bli en 

konsekvens.  

Arbeidsgruppa tilrår at heller ikke dette alternativet benyttes. Dette først og fremst fordi det 

ligger utenfor oppdraget, dernest fordi alternativet gir for mange usikkerhetsmomenter og 

at antallet legedager og legetimer blir redusert. 

 

ALTERNATIV 3 – Astafjordlegen: 

Astafjordlegen vil for kommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen være en ny måte å 

organisere legetjenesten på. Modellen forutsetter at det skal være legekontor i alle fire 

kommunene. Disse skal holdes åpne innenfor normal arbeidstid alle hverdager. Alle fire 

legekontorene skal innenfor dette bemannes med minimum to leger og to medarbeidere 

samtlige hverdager. Det inngås avtale i forhold til vertskommunemodell med Salangen 

kommune som vertskommune. Det innføres felles system for pasientjournalhåndtering og 

telefonsystem. Rådmenn/administrasjonssjefer utgjør styre/styringsgruppe og det 

utarbeides egne regler for samarbeidet. Astafjordlegen ledes faglig av en 

kommuneoverlege. I tillegg ansettes det administrativ leder (nyopprettet hel stilling) med 

bred ledererfaring og kompetanse. Astafjordlegen opprettes med eget 

organisasjonsnummer, og det gjennomføres virksomhetsoverdragelse i henhold til 

Arbeidsmiljølovens §16. Nåværende ansatte (både leger og øvrige medarbeidere) 

opprettholder sine arbeidsbetingelser, og stimuleres til å påta seg arbeidsoppgaver ved 

behov også på et eller flere av legekontorene utenom eget ansettelsessted. Nyansatte må 

som en del av sitt ansettelsesforhold påregne å reise til øvrige legekontor ved behov. 

Astafjordlegen vil gjøre det enkelte legekontoret mindre sårbart i forhold til ferie, permisjon 

og sykdom og vil gi et godt utgangspunkt for kompetanseheving, oppfølging av studenter, 

felles møter og samhandling med spesialisthelsetjenestene og ulike utdanningsinstitusjoner. 

Samlet vil Astafjordlegen bidra til å sikre bedre legetjeneste for den enkelte innbygger. Det 

skal tilrettelegges for kompetanseheving for alle ansatte, og ved arbeid utenfor primært 

ansettelsessted foregår transporten i arbeidstiden med leasede kjøretøy. Innføringen av 

Astafjordlegen vil medføre økte kostnader, men disse vil langsiktig bli innspart helt eller 

delvis ved at leger og øvrige medarbeidere i økt grad blir værende i jobben over flere år. 

Astafjordlegen vil gi den enkelte bruker en stabil legetjeneste som totalt vil virke positivt på 

den totale samfunnsøkonomien. Det vil være mulig å innføre Astafjordlegen dersom en av 

de fire kommunen beslutter å ikke delta, men det tilrådes ikke å fortsette dersom kun to 

kommuner ønsker å samarbeide. 

Arbeidsgruppa tilrår at Astafjordlegen innføres og at de fire kommunene fatter likelydende 

vedtak inkludert plan for implementering av Astafjordlegen. 
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VEDLEGG 1 

Stillingsramme for kommuneoverleger i Astafjordlegen 

Notatet oppsummerer faglige og legale rammer for kommuneoverlegestillinger. 

I vårt område er mange ulike oppgaver tillagt kommuneoverleger, andre kommuneleger og 

helsesjefer og kommunenes organisering er ikke ensartet. 

Oppgavene omfatter:  

• Faglig og eventuelt administrativ ledelse av kommunal helsetjeneste, herunder drift 

og ledelse av legekontor, medisinskfaglig ansvar for helsestasjon, 

rehabiliteringstjeneste, omsorg for psykisk utviklingshemmede, hjemmesykepleie og 

sykehjem 

• Internkontroll og prosedyreutvikling i helsetjenesten 

• Veiledning av turnusleger (LIS1- leger) og leger i spesialisering i allmennmedisin 

(ALIS)  

• Tilsyn, planarbeid og saksbehandling innen beredskap, folkehelse, miljørettet 

helsevern, smittevern, psykisk helsevern og allment planarbeid 

Siden disse oppgavene kan organiseres, ledes og fordeles på mange måter, vil også 

stillingsrammen for å ivareta dette være fleksibel. Dersom rammen reduseres, vil flere 

oppgaver måtte fordeles på andre leger innenfor deres fastlønnsramme.  

Oppsummering av faglige og legale rammer for kommuneoverlegestillinger  

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt spesialitetsregler for samfunnsmedisin. 

Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin har vedtatt en målbeskrivelse for 

spesialiteten. Følgende er utdrag fra denne: 

Samfunnsmedisin er grupperettet legearbeid for å: 

• ha oversikt over forekomsten av sykdom og helse i en befolkning og de 

samfunnsfaktorer som påvirker befolkningens helsetilstand 

• tilrå, evaluere og eventuelt iverksette, og administrere målrettede helsefremmende 

tiltak.  

• Bidra til god planlegging og organisering av helsetjenester på alle nivåer 

• anbefale prioriteringer og fordeling av helseressurser basert på konsekvensanalyser 

• utøve medisinsk faglig tilsyn med helsetjenesten i henhold til over og forskrifter.  

2.2.1. Kommunehelsetjeneste 

Samfunnsmedisinsk praksis i en kommune har som mål å belyse og gi innsikt i: 
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• hva slags lovpålagte oppgaver som finnes i kommunen, som miljørettet helsevern, 

smittevern og helseberedskap 

• hvordan helsetjenestene forvaltes og hvordan beslutninger tas i et samspill mellom 

profesjonell rådgivning og politiske prosesser  

• hvordan helsetjenestene kan utvikles på bakgrunn av de epidemiologiske, 

personalmessige, forvaltningsmessige og økonomiske forholdene i samfunnet  

• utvikling og bruk av virksomhetens systemer for styring og evaluering av driften 

• samarbeid med andre deler av helsetjenesten, kommuneforvaltningen, frivillige 

organisasjoner og enkeltpersoner  

• bidrag til helsefremmende og forebyggende arbeid 

• helsemessig og sosial beredskap, som risiko- og sårbarhetsanalyser, katastrofeplaner 

i forhold til helse- og sosialtjenesten, smittevernplan herunder pandemiberedskap. 

• bidrag til et helhetlig helsetjenestetilbud for innbyggerne, gjennom samarbeid 

mellom kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og øvrig statlig 

helseforvaltning.  

Kommuneoverlegens oppgaver er dels fastsatt i lov. 

• Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-5: Kommunen skal ha en eller flere 

kommuneleger som skal utføre de oppgaver kommunelegen er tillagt i lov eller 

instruks.  

• Psykisk helsevernloven § 3.1: Foreligger det behov for legeundersøkelse som nevnt i 

første ledd, men vedkommende unndrar seg slik undersøkelse, kan kommunelegen 

…, vedta at det skal foretas en slik legeundersøkelse. Om nødvendig kan 

vedkommende avhentes og undersøkes med tvang. Kommunelegens vedtak om 

tvungen undersøkelse skal straks nedtegnes skriftlig.  

• Smittevernloven § 7-2: Kommunelegen skal utføre de oppgaver innen smittevernet 

som pålegges i loven her; Planarbeid for smittevern og beredskap •  Oversikt •  

Forebyggende arbeid og akutt problemløsende •  Informasjon; 

• Folkehelseloven (Hastekompetanse og rådgiver) § 9: Myndighet innen MHV i 

hastesaker § 27: Samfunnsmedisinsk kompetanse i kommunen. Det skal ansettes en 

eller flere kommuneleger som medisinsk-faglig rådgiver for kommunen for å ivareta 

blant annet: -  samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens folkehelsearbeid, jf. §§ 4 

til 7, inkl. epidemiologiske analyser, jf. § 5 - hastekompetanse … i saker innen MHV, 

smittevern og helsemessig beredskap - andre oppgaver delegert fra kommunestyret. 

• Dødsårsaksregisterforskriften § 2-3: Kommunelegen skal kontrollere at skjema, jf. § 

2-2, er nøyaktig og fullstendig utfylt, og videresende skjema til Dødsårsaksregisteret 

senest to måneder etter at det er mottatt. Dersom det er nødvendig, skal 

kommunelegen innhente tilleggsopplysninger fra lege som har gitt helsehjelp til den 

person meldingen gjelder, før vedkommende døde.  
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Avtalefestede oppgaver: 

• Rammeavtalen ASA 4310 regulerer forholdet mellom fastleger og kommunen. 

Kommuneoverlegen eller dennes stedfortreder har møteplikt i samarbeidsutvalget 

og er ansvarlig for å tilrettelegge møtene og følge opp saker hvor det er nødvendig 

• SFS 2305 om vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten:  

§ 13 Samfunnsmedisin  

13.1 Kommunens medisinsk-faglige rådgiver benevnes kommuneoverlege. …  

13.2 Kommuneoverlegen bør være spesialist i samfunnsmedisin – eller det skal 

legges til rette for slik utdanning.  

13.3 Kommunen skal tilstrebe at stillingen som kommuneoverlege utgjør minst 50 % 

av full stilling.  

13.4 For å sikre …, kan det etableres kommunal eller interkommunal 

beredskapsordning 

 

Andre oppgaver 

 

• Medisinskfaglig rådgivning  

o Oppfølging av fastleger/Legevakt  

o Organisering av tjenesten 

o Planarbeid  

o Kvalitetsarbeid/ Internkontroll  

o Medarbeidersamtaler 

o Bekymringsmeldinger fra befolkningen, politi, ambulanse eller ansatte 

o  Tvang: 

▪ Pasient- og brukerrettighetsloven kap 4 A 

▪ Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 10-2, § 10-3 og §10-

4  

▪ Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9 
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Orientering fra Bardu Legevakt vedrørende spørsmål fra LHL 
 
 

 
- Narvik sykehus er geografisk klart nærmest IKL Bardu og er dermed det sykehuset som 

benyttes primært.  
- Ved akutte livstruende hendelser kjøres pasienten direkte inn til sykehus, valg av 

behandlingssted avgjøres oftest av AMK og blir ofte UNN Tromsø pga behov for direkte 
tilgang til høyspesialisert kompetanse. Legevakten er ved slike innleggelser ikke involvert i 
avgjørelser rundt sykehusvalg.  

- Valg av behandlingssted avgjøres av flere faktorer. Viktigst er kompetanse og transporttid, 
men også kapasitet og praktiske hensyn vektlegges.  

- Kompetanse: Innad i UNN er det funksjonsfordeling, og for noen fagområder finnes 
kompetansen kun på UNN Tromsø som blir primær-sykehuset. En vurdering av kompleksitet i 
en problemstilling, usikkerhet mht diagnose med mer kan også gjøre at Tromsø benyttes 
primært. For en del ortopediske problemstillinger, med behov for operasjon, er Harstad ofte 
et godt alternativ.  

- Transporttid er avgjørende ut fra særlig to vurderinger; pasienten raskest mulig til 
behandling, samt tid en ambulanse bindes opp i et oppdrag. Transport til Tromsø binder opp 
en ambulanse nesten dobbelt så lenge som tilsvarende Narvik-tur og svekker beredskapen i 
legevaktsdistriktet tilsvarende.  

- Kapasitet. UNN styrer pasientflyten noe etter kapasitet. Dette er variabelt, og opplyses ved 
legevaktsleges henvendelse til sykehuset den aktuelle dagen. 

- Praktiske forhold. Dersom en pasient sogner til del av legevaktsdistriktet som er 
transportmessig mye nærmere ette av sykehusene, har pårørende i en av byene eller under 
aktiv oppfølging ved en spesifikk avdeling tillegges dette vekt og det forsøkes tilrettelagt for 
innleggelse i det sykehuset som er best for pasienten.  

- Kontroller. Dette er forhold som styres av UNN, ikke innleggende lege/legevakt. I hovedsak 
er min erfaring at UNN er fleksible og velger kontrollsted der det er mest praktisk for 
pasienten og billigst for samfunnet. 

- Teknologiske løsninger er etablert i akuttkjeden til bruk ved utrykning av ambulanse. Vi 
opplever å ha adekvat kommunikasjon for å avgjøre gangen i et akuttmedisinsk oppdrag.  
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 026 

Saksmappe: 2017/1122 

Saksbehandler: Håvard Johnsen 

Dato: 19.06.2020 

 

 

Saksframlegg 

Fremtidig organisering av PPT 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 20/20 15.09.2020 
Kommunestyret 78/20 01.10.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

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

 
 

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. 
 

Kort sammendrag 

Dyrøy kommune er i oppsigelsestiden knyttet til samarbeidet vedrørende PPT med Salangen og 
Lavangen kommuner. Denne avtalen ble sagt opp før inngangen til 2020 og løper til 31.12.2020.  
 
Dette saksframlegget skal ta stilling til valg av ny løsning for PPT fra 1.januar 2021.  
 

Saksopplysninger 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er en kommunal rådgivende tjeneste som fungerer som 
sakkyndig instans i spørsmål om barn, unges og voksnes opplæringssituasjon og behov for 
spesialpedagogisk opplæring eller spesialundervisning. Kravet til å ha en PP-tjeneste er regulert 
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i opplæringslovens §5-6 og barnehagelovens §19c.  

I Midt-Troms eksisterer det i dag tre PPT-kontor. Dyrøy kommune har et samarbeid knyttet til 
PPT med Salangen og Lavangen kommuner. Målselv/Bardu har ett felles PPT-kontor og 
Senja/Sørreisa har et samarbeid knyttet til PPT-kontor.  

Tidlig i 2019 sonderte Sørreisa mulighetene for ulike løsninger når det gjelder PPT med 
bakgrunn i at Lenvik sa opp alle interkommunale avtaler i forbindelse med etableringen av Senja 
kommune. Sørreisa valgte senere å inngå avtale med Senja.  

Våren 2019 ble det i Dyrøy kommune behandlet saker knyttet til tilsyn (Oppvekst og 
omsorgsutvalget) ved PPT og økonomi for PPT (formannskapet). Det var ytret ønske fra PPT om 
økt bemanning, selv om bemanningen i forhold til elevtall var høy sammenlignet med andre 
PPT-kontor. Det er kun Svalbard og Skjervøy som i dag driver egne PP-tjenester i Troms. Øvrige 
kommuner inngår i samarbeid med andre kommuner. For de mest nærliggende PP-tjenester var 
bemanningssituasjonen slik våren 2019: 

 

 

 

 

 

Kommune Stillinger Elever Elever pr stilling 

Dyrøy, Lavangen, Salangen 2,5 494 197,6 

Målselv, Bardu 4,9 1183 241,4 

Balsfjord, Lyngen, Storfjord 4,1 1056 257,6 

Senja, Sørreisa 5,5 2150 390,1 

 

Det er også slik at det for vår PP-tjeneste er stor nedgang i elevtall. Dette vises i framskrivinger 
som kan innebære at det vil være mer aktuelt å kutte i tjenesten fremfor å øke den. Om man 
legger til grunn oppdaterte elevtall ett år etter at utredningen startet er samlet elevtall i Dyrøy. 
Lavangen og Salangen 468.  

I kommunestyret 11.april 2019 ble mandatet for utredningen av fremtidig organisering av PPT 
fastsatt. Vedtaket, som var i to punkter, ble slik:  
  

1. Administrasjonen bes utrede fremtidig organisering av PP-tjeneste med utgangspunkt i 
mandat som følger av saksutredning. Primært gjøres utredningen sammen med 
Salangen kommune og Lavangen kommune, om nødvendig alene.  

2. Resultatet av utredningen legges frem for politisk behandling.  

  
Dyrøy kommune er del av en kompetanseregion som driver kompetanseutvikling innenfor skole og 
barnehage. Kompetanseregionen består av fem kommuner (Dyrøy, Salangen, Lavangen, Målselv og 
Bardu). Det ville derfor være interessant å se på mulighetene for å samle ressurser innenfor PPT og 
kompetanseregionen.  
 

Mandatet tydeliggjorde tre ulike alternativ: 

 
 a) Bevare dagens organisering av PP-tjenesten sammen med Salangen og Lavangen  
 b) Utrede felles PP-tjeneste med kommunene som i dag inngår i kompetansenettverket 
med eller uten Sørreisa.  
 c) Utrede felles PP-tjeneste med Senja og Sørreisa kommune.  
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Første steg i utredningen var å avklare om Salangen og Lavangen hadde interesse av å delta i en 
utredning av fremtidig PP-tjeneste. Etter at det var avklart at disse kommunene ikke ble med på 
utredningen startet avklaringer med aktuelle samarbeidsparter. Dette førte fram til en behandling i 
oktober 2019 der vedtaket ble å si opp eksisterende avtale. På dette tidspunkt ønsket Salangen og 
Lavangen likevel å delta i utredningen av ny PP-tjeneste. Det var derfor vesentlig å gi tid nok til 
denne prosessen for å avklare om det var et reelt alternativ å skape en felles tjeneste for de fem 
kommunene som inngår i kompetanseregionen Dyrøy er en del av.  
 
Tidslinjen under beskriver fremdriften i utredningen. 
 

Dato Hva Resultat/vurdering 
3.april  Saksframlegg til formannskapet knyttet til 

bemanningssituasjonen ved PPT 
(vedlagt) 
 

 

11.april Kommunestyret fatter vedtak om utredning 
(saksframlegg vedlagt) 
 
 
 
 
 

 

Dato Hva Resultat/vurdering 
12.april Likelydende henvendelser til Salangen og 

Lavangen kommune. Saksnummer 2017/1122- 11 
og 2017/1122-12 
(vedlagt) 

Det ble bedt om 
tilbakemelding snarest og 
senest innen 29.april 

25.april Telefonkontakt med kommunalsjef Johnny 
Sagerup (Salangen). 

Salangen ønsker ikke være 
med i utredning. 

30.april Kontakt med Oppvekstsjef Dagfinn Antonsen 
(Lavangen). 

Lavangen avviser ikke 
deltakelse i utredning, men 
har ikke avklart noe pr. nå. 

2.mai Likelydende forespørsler sendes Bardu, Målselv, 
Sørreisa og Senja kommuner. (saksnr 2017-1122 
14,15,16 og 17). Bes om å avklare om samarbeid 
er aktuelt, samt seks spørsmål knyttet til 
organisering av og kvalitet i tjenesten. 
(vedlagt) 

Ingen tidsfrist satt. Opplyst 
om at det ikke ble gjort mer i 
saken før etter Sørreisas 
beslutning. 

6.mai Avklaring fra Målselv på vegne av Bardu og 
Målselv 

Positiv til utvidelse 

6.mai Svar fra PPT leder Bardu/Målselv på konkrete 
spørsmål i henvendelse 
(vedlagt) 

Besvart noen av 
spørsmålene i vår 
henvendelse. 

8.mai Avklaring fra Senja 
(vedlagt) 

Positiv til utvidelse 

27.mai Svar fra kommunalsjef Senja kommune på 
konkrete spørsmål i henvendelse 
(vedlagt) 

Besvart alle spørsmål i vår 
henvendelse. 
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20.juni Sørreisa kommune vedtar å gå inn for felles 
PP-tjeneste med Senja. 

Om Sørreisa hadde valgt å gå 
sammen med Bardu/Målselv 
ville Senja- alternativet vært 
utelukket for Dyrøy. 

9.august Mottar brev fra Lavangen om at Lavangen har 
sendt en henvendelse til Bardu/Målselv for å 
opprette dialog knyttet til fremtidig organisering 
av sin PP-tjeneste. 
(vedlagt) 

 

23.august Styringsgruppemøte i PPT. Dyrøy kommune 
informerte om at innstillingen til politisk 
behandling i Dyrøy kommer til å være at avtalen 
sies opp. Salangen fastslår i møtet at de da kan 
være med å se på fremtidig samarbeid mot PP-
tjenesten i Bardu/Målselv. 

 

Betyr at begge våre 
samarbeidspartnere ønsker 
å se på andre løsninger. 

26.august Saksframlegg ferdigstilles til politisk 
behandling. 
(vedlagt) 
 

 

Dato Hva Resultat/vurdering 
2.sept Oppvekst og omsorgsutvalget følger 

rådmannens innstilling i sin innstilling til 
kommunestyret. 

 

17.sept Dyrøy mottar kopi av henvendelse fra Salangen på 
vegne av PPT DLS om å vurdere samarbeid med 
Målselv, Bardu 
(vedlagt) 

 

10.oktober Kommunestyret følger utvalgets innstilling. 
Vedtaket: 

 
1. Dyrøy kommune sier opp avtalen knyttet til PP-

tjeneste sammen Salangen og Lavangen 
kommuner innen 1.januar 2020. 

2. Det legges fram ny sak til behandling 
vedrørende valg av fremtidig PP- 
organisering fra utløpet av dagens avtale. 

3. Ny organisering av PP-tjenesten kan 
iverksettes før utløpet av oppsigelsestiden om 
Salangen kommune og Lavangen kommune 
samtykker i dette. 

 

20.nov  Avklaringsmøte knyttet til eventuelt   
 samarbeid (Målselv, Bardu, Salangen, 
 Lavangen, Dyrøy)  
 (referat vedlagt) 

Skal gjennomføres 
utredning av eventuelt 
samarbeid. Resultatet skal 
foreligge innen 30.4.20 

273



Side 5 av 9

1.januar Oppsigelsestiden starter å løpe. Oppsigelsestiden er ut 
2020. Opp til øvrige 
kommuner å eventuelt ta 
stilling til vedtakets punkt 3. 

4.mai Brev fra Målselv til Salangen kommune der det gis 
tilbud om å inngå i tjenesten for Målselv, Bardu. 
(vedlagt) 
 

 

 

27.mai Mottatt kopi på svar fra Salangen. 
(vedlagt) 

Salangen ønsker ikke å gå 
inn i PP-tjenesten for 
Målselv/Bardu 

4.juni Oppfølgingshenvendelser til Målselv og Senja (med 
kopi til Bardu og Sørreisa) 
 
(vedlagt) 

 

16.juni Svar mottatt fra Målselv 
 
(vedlagt) 

 

19.juni Svar mottatt fra Senja 
 
(vedlagt) 

 

25.juni Ny oppfølging til PPT Senja knyttet til eventuelt 
forhold til kompetanseregionen 
 
(vedlagt) 

 

26.juni Svar fra PPT Senja 
 
(vedlagt) 
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 Mandatet vedtatt 11.april 2019 avklarer tre hovedområder som utredningen skal gi svar på. 
Nærmere beskrivelser av disse fremgår av vedlegg. De tre hovedområdene er  
  
1. Kvalitet i PP-tjenesten  
2. I hvilken grad Dyrøy kommune kan påvirke tilbudet  
3. Økonomi  

 

Kvalitet i PP-tjenesten 

Det tas utgangspunkt i Udirs beskrivelse av kvalitetskriterium i PP-tjenesten1. PPT har to 
lovfestede oppgaver (jfr opplæringsloven §5-6, andre ledd):  

- PPT skal sørge for at det utarbeides sakkyndig vurdering når loven krever det 

- Tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og 
organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige 
behov (PP-tjenestens systemrettede arbeid) 

 

Dette var utgangspunkt for fire av spørsmålene som ble stilt i de opprinnelige 
henvendelsene til PPT kontorene våren 2019. De fire spørsmålene var: 

1. Kan vi få tilgang til skriftlige rutiner som synliggjør PP-tjenestens arbeidet med de 
fasene for enkeltbarn og elever som er beskrevet over? (vises til individrettet arbeid)  

2. Kan vi få tilgang til skriftlige rutiner som synliggjør PP-tjenestens arbeid på 
systemnivå? 

3. Hvilken kompetanse er PP-tjenesten i besittelse av i dag, og eventuelt hvilke 
muligheter ser man i en utvidelse av tjenesten?  

4. Kan det gis anonymisert eksempel på sakkyndig vurdering for barn i barnehage 
og/eller skole?  

 
I vår henvendelse våren 2020 gjøres det avklaringer og det åpnes for eventuell supplerende 
informasjon.   

 

Oppsummering av svar: 

Spørsmål Målselv Senja 

Individ Bruker nasjonale maler for 
arbeidet.  

Faste møtestrukturer.  

Rask oppstart av 
sakkyndigarbeid. Noe mer tid til 
skriftlig fullføring, men tett 
dialog.  

Det vises til spesialpedagogisk 
håndbok.  

System Deltakelse i flere faglige nettverk 
og utviklingsarbeid. 

Fra 2020 en tettere kobling mot 
kompetanseregionen.  

Det vises til spesialpedagogisk 
håndbok.  

 
1 https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/pp-tjenesten/kvalitetskriterium-i-pp-tenesta/ 
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Kompetanse Alle ansatte har mastergrad 

Logoped 

I gang med spesialistutdanninger 

Ansatte har mastergrad (inkl en 
logoped) 

Diverse videreutdanninger 
innenfor systemarbeid, språk, 
flerspråklighet.  

 

Sakkyndig Ikke mottatt som forespurt Mottatt sakkyndig.  

 

 

 

Påvirkningsmulighet i tilbudet 

Det ble våren 2019 stilt følgende spørsmål 

- Har tjenesten i dag en organisering som gjør at eierkommunene kan påvirke innholdet i 
tjenesten, og i hvilken grad kan Dyrøy kommune påvirke innholdet i tjenesten?  

 

Oppsummering av svar: 

Spørsmål Målselv Senja 

Påvirkning Målselv kommune 
vertskommune.  

Eget styre med rådmenn fra 
deltakende kommuner og en 
representant fra de ansatte. 
Styret velger leder selv.  

Senja kommune driver tjenesten.  

Styringsgruppe med representanter 
fra tjenesten samt rådmenn. Møte 
minst en gang pr år eller når det 
kreves av en av partene. 

Skriftlig informasjon fra 
vertskommunen til 
samarbeidskommuner gjennom ½ 
års rapport og årsmelding.   
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Økonomi 

Våren 2019 ble det stilt følgende spørsmål 

- Hva vil en deltakelse fra Dyrøy kommune innebære økonomisk for oss?  

 
Våren 2020 ble dette fulgt opp og bedt om verifisering. Det ble også spurt om fordelingsnøkkel 
som skulle ligge til grunn.  
 
Oppsummering av svar: 

Spørsmål Målselv Senja 

Økonomi Anslag på ca 450.000,-.  

Stilles spørsmål ved om tjenesten 
bør økes fra beregnet 0,3 stillinger 
til 0,5 stillinger. I så fall vil 
kostnaden øke.  

Anslag 435.000,- (2019-tall) 

 

Fordelings-
nøkkel 

 

netto utgifter fordelt på antall 
barn i skole og barnehage. 

10% av adm.kostnader 

Kostnader utøvende bemanning 
etter elevtall i grunnskolen 

 
 
Øvrige elementer 
 
Ut over det som er forespurt om er det også to øvrige momenter som bør synliggjøres.  
 

a) Tverrfaglig samarbeid 
 
Det vil i fremtiden komme sterkere føringer nasjonalt som vil kreve ett tettere samarbeid 
mellom PPT og kompetanseutvikling i skole og barnehage. Statped skal også bygges ned og en 
del av deres oppgaver vil overføres til kommunene (PPT).  Det vil videre komme sterkere krav 
om samarbeid på tvers av tjenester. Dette vil kunne involvere PPT, barnevern, 
helsesøstertjeneste, psykologtjeneste osv. Dyrøy har egen helsesøstertjeneste, men har i dag 
etablert samarbeid med Sørreisa knyttet til barnevern og psykolog.  
 
Kompetanseutviklingen for skole og barnehage (Dekomp og Rekomp) fungerer i dag godt for 
Dyrøy kommune. Her er Dyrøy i et samarbeid med Målselv, Bardu, Salangen og Lavangen. I 
2020 har PPT blitt knyttet sterkere opp mot denne kompetanseutviklingen. En del av 
utredningen har belyst om en felles tjeneste her kunne være aktuelt. Dette har i løpet av våren 
vist seg å ikke være aktuelt for alle kommunene. Det er vanskelig å fremskrive endringer i slike 
oppfatninger fra øvrige kommuner. Det var derfor ønskelig å avklare med PPT Ytre Midt-Troms 
hvordan de stilte seg til eventuell deltakelse i kompetansenettverker for indre Midt-Troms. 
Dette stiller de seg positive til (vedlegg). 
 

b)  Tilhørighet 
 
Som punktet over viser har vi i dag samarbeid med andre kommuner i ulike retninger. Det er 
også slik at det nylig har blitt endringer knyttet til legevakt (fra Senja til Bardu), mens nye 
tjenester er etablert med Sørreisa (kommunepsykolog). Det foregår en utredning av fremtidig 
interkommunalt barnevern og legetjeneste. Nasjonale krav på ulike fagfelt vil også innebære 
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økt samarbeid på tvers av kommunegrenser. Hvorvidt det er en time til Målselv eller 45 min til 
Finnsnes vurderes ikke som avgjørende i denne sammenheng. Det er likevel forståelig at 
tilhørighet kan være et politisk spørsmål. Fra administrativt hold er det vanskelig å legge til 
grunn tilhørighet i en utredning som dette. Senja kommune har posisjonert seg som en 
«generalistkommune». Tidligere forsøk på å etablere strukturer mellom Målselv, Bardu, 
Sørreisa og Dyrøy har foreløpig ikke gitt resultat, og betinger en gjensidig forpliktelse. Siden 
alternativene når det gjelder tilknytning er sprikende i flere retninger legges det til grunn at det 
vil være lignende problemstillinger innenfor noen tjenester uavhengig av hvilken løsning man 
velger.   
 
 
Videre prosess  
 
For Dyrøy vil videre prosess være slik: 
 

Dato Hva Resultat/vurdering 
15.september Behandling i Oppvekst og Omsorgsutvalget Innstilling sendes til 

formannskapet 
24.september Behandling i formannskapet Innstilling sendes til 

kommunestyret 
1.oktober Behandling i kommunestyret Resultat av behandlingen 

meddeles Målselv og Senja. 

Oktober-
desember 

Praktiske avklaringer i forbindelse med etablering 
av ny tjeneste 

 

1.januar 
2021 

Oppstart i ny tjeneste  

 
 

Administrasjonens vurdering 

 
I budsjettet for 2020 er det avsatt 565.000,- som andel for vår interkommunale andel av PP-
tjenesten i samarbeid med Salangen og Lavangen. I regnskapet for 2019 fremkommer det at 
Dyrøy betalte 571.356,- inn til dette samarbeidet. Begge de alternativene vi står overfor vil være 
betydelig rimeligere enn det vi i dag er en del av. Dette innebærer også at bemanningen vil 
reduseres. Det er likevel administrasjonens vurdering at kvaliteten i tjenesten vil bli betydelig 
høyere selv om «forventet stillingsstørrelse» brukt i Dyrøy vil være mindre enn i dag. Det ansees 
ikke som vesentlig forskjell mellom alternativene Målselv og Senja på dette området.  
 
Når det gjelder muligheten til å påvirke tjenesten er det forskjell mellom de to alternativene. I 
alternativet med Målselv vil det være et styre bestående av Målselv, Bardu og Dyrøy samt en 
representant for de ansatte. Dette samsvarer med den organiseringen som ligger til grunn for det 
alternativet vi dag er en del av.  
 
Om alternativet Senja/Sørreisa velges vil det være Senja som driver tjenesten og Dyrøy kjøper 
denne. Det vil være en styringsgruppe og skriftlige rapporteringer til samarbeidskommuner. 
Dette gjør at Dyrøys innflytelse vil kunne bli mindre enn ved alternativet Målselv. Samtidig er 
erfaringene fra dagens organisering at selv om man er del av et styre, vil man i begrenset grad 
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kunne påvirke tjenesten da det vil være opp til vertskommunen å drive tjenesten og 
implementere eventuelle bestemmelser i styret. 
 
Både en tjeneste sammen med Målselv og Bardu og en tjeneste sammen med Senja og Sørreisa 
vil heve kvaliteten i forhold til den tjenesten Dyrøy i dag er en del av. I rapporteringen oktober 
2019 er fortsatt 4,9 stillinger rapportert ved Målselv/Bardus kontor, mens Senja/Sørreisa har 
6,5 stillinger. Begge disse PP-kontorene drives i dag med ansatte som har mastergrader og 
logopedkompetanse. I så måte stiller begge tjenestene sterkt.  
 
For å kunne vurdere individarbeid er det etterspurt eksempel på sakkyndig vurdering. Dette er 
mottatt fra Senja, men ikke fra Målselv. Det er derfor vanskelig å vurdere kvaliteten på dette 
for Målselv, men for Senjas del inneholder den de lovpålagte krav. Den sakkyndige vurderingen 
som er mottatt er på et betydelig høyere nivå enn det Dyrøy kommune i dag mottar.  
 
Det er også andre momenter som inngår i individarbeidet. Målselv viser til nasjonale maler og 
mange tiltak man i dag er en del av/driver, mens Senja viser til spesialpedagogisk håndbok 
(vedlegg). Også for systemrettede tiltak gis det eksempler og referanser.  
 
De nasjonale ressursene som finnes på fagfeltet kan være gode utgangspunkt for utvikling av 
egen praksis. De tilfredsstiller lovkrav og kan gi inspirasjon og holdepunkter som kan tilpasses 
lokale forhold. Slik administrasjonen ser det vil det likevel være helt avgjørende å etablere egne 
rutiner og fremgangsmåter for hvordan arbeidet gjøres. Både for at dette skal være 
rolleavklarende (hvem gjør hva?) og at det skal angis tidsfrister. Ved å ha slike rutiner på plass 
vil det fra et ledelsesperspektiv være mulig å følge opp de forløp som finnes i spesialpedagogisk 
arbeid. Et slikt verktøy vil derfor bidra til tydelige avklaringer av forventninger.  
 
En manglende skriftliggjøring av rutiner har vært et av de vesentlige momenter som har vært 
tatt opp fra Dyrøy kommune i dagens etablerte samarbeid. Det ansees derfor som helt 
avgjørende for kvaliteten på tjenesten å ha et slikt verktøy. Å ha et slikt verktøy vil være svært 
gunstig i en implementeringsfase av en ny PP-tjeneste. Dette betyr ikke at spesialpedagogisk 
håndbok Ytre Midt-Troms er uten feil og et ferdig verktøy, men det har gode muligheter for å 
være det utgangspunktet Dyrøy kommune trenger for å kunne sikre tjenester som skal leveres 
for barn og unge i kommunen fremover.   
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 026 

Saksmappe: 2017/1122 

Saksbehandler: Håvard Johnsen 

Dato: 02.04.2019 

 

 
Saksframlegg 

Fremtidig organisering av PP-tjeneste 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret   
   

 

 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Administrasjonen bes utrede fremtidig organisering av PP-tjeneste med utgangspunkt i 
mandat som følger av saksutredning. Primært gjøres utredningen sammen med Salangen 
kommune og Lavangen kommune, om nødvendig alene. 

2. Resultatet av utredningen legges frem for politisk behandling.  
Kort sammendrag 
Dagens PP-tjeneste for Dyrøy er et interkommunalt samarbeid med Salangen og Lavangen. Dette 
er en liten og sårbar tjeneste. Dyrøy kommune har nettopp hatt tilsyn på saksbehandlingstid i PP-
tjenesten. Her har vi i dag ikke et system som sikrer saksbehandlingstid i spesialpedagogiske 
saker. En utredning av alternative organiseringer i fremtiden vil kunne avklare hva som kan 
gjøres for at Dyrøy kommune skal ha en best mulig kvalitativ tjeneste for våre elever og barn 
under opplæringspliktig alder. 

Saksutredning 
Oppvekst og Omsorgsutvalget gjorde 26.mars vedtak i RS 9/19 der man ber administrasjonen 
utrede organisering av PP-tjenesten, hvor en også ser på et mulig utvidet samarbeid innenfor 
kompetansenettverket (Dyrøy, Salangen, Lavangen, Bardu og Målselv). I denne utredningen kan 
alternativet med Sørreisa kommune også inngå. 
 
Det er administrasjonens vurdering at mandatet for en slik utredning bør forankres i 
kommunestyret. Da gjennom en klargjøring av hva utredningen skal inneholde, og hvilke 
leveranser den skal gi. Administrasjonen vil her synliggjøre hva som forventes avklart i en slik 
utredning.  
 
Gjeldende regelverk 
Opplæringsloven §5-6 og barnehagelovens §19c fastsetter kommunens plikt til å ha Pedagogisk-
psykologisk tjeneste. Denne kan organiseres alene eller sammen med andre kommuner eller 
fylkeskommunen. 
 
Loven fastsetter ikke krav til bemanning på PPT. Hvordan det systemrettede arbeidet skal foregå 
fremgår ikke eksplisitt av lovteksten, men loven fastsetter at det både skal arbeides systemrettet, 
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og individrettet. Det er krav til saksbehandlingstid knyttet til sakkyndig vurdering. Denne er en 
del av kommunens prosess fra henvisning til vedtak fattes.  
 
Dagens organisering 
Dyrøy har i dag felles PPT-ordning sammen med Lavangen og Salangen. Tjenesten er lokalisert i 
Salangen og har pr i dag 2,5 stillingshjemler. Den økonomiske fordelingsmodellen mellom 
kommunene baserer seg på elevtall i skolen og barnetall for barn under opplæringspliktig alder. 
For 2018 var Dyrøys andel av utgiftene 24%. 
 
Det er etablert en styringsgruppe for PPT som består av øverste administrative nivå i de tre 
kommunene.  
 
Sørreisa kommunes rolle i prosessen 
Som en konsekvens av etableringen av Senja kommune er alle interkommunale samarbeid der 
Senja-kommunene inngår sagt opp fra 1.1.19. Avtalen går ut 31.12.19. Dette berører Sørreisa 
kommune som i dag er en del av PP-tjenesten med vertskommune Lenvik. Sørreisa gjorde, som 
følge av dette, et vedtak i formannskapet som ga rådmannen mandat til å sondere mulige 
organiseringer av fremtidige PP-tjenester. I den forbindelse har Sørreisa definert tre mulige 
løsninger for deres PP-tjeneste.  
 

- Videreføre et samarbeid med Senja. 
- Inngå i ett samarbeid med Målselv og Bardu PP-tjeneste. 
- Inngå i ett samarbeid med Dyrøy, Lavangen og Salangens PP-tjeneste.   

Sørreisa har gjort henvendelser til alle disse kommunene. Denne henvendelsen har vært drøftet 
og besvart i styringsgruppa for PPT Dyrøy, Lavangen og Salangen. Det har vært kontakt med 
administrasjonen i Sørreisa i ettertid der det er bekreftet at de økonomiske aspekt av de tre 
alternativene ikke var veldig ulike. Deres vurdering er at de utelukker alternativet Dyrøy er en 
del av, med bakgrunn i den geografiske avstanden fra Sørreisa til der tjenesten i dag er lokalisert.  
Sørreisa ønsker å utrede de to andre alternativene videre og har en intensjonell tidshorisont for 
avklaring før sommeren (fremgår i saksframlegg til formannskapet i Sørreisa).  
 
Dyrøy kan, om mulig, ta del i prosessen sammen med Sørreisa for å kunne være med å påvirke 
alternative organiseringer. I etterkant av at Sørreisa har gjort sitt valg vil det kunne bli slik at 
man eventuelt velger mellom etablerte løsninger uten mulighet til å være med å påvirke. 
 
Alternative organiseringer av PP-tjeneste 
En utredning av fremtidig organisering av PP-tjenesten kan ta utgangspunkt i dagens 
organisering. Om man legger til grunn de alternativene Sørreisa utreder vil de tre alternative 
organiseringene være  
 

a) Bevare dagens organisering av PP-tjenesten sammen med Salangen og Lavangen 
b) Utrede felles PP-tjeneste med kommunene som i dag inngår i kompetansenettverket med 

eller uten Sørreisa.  
c) Utrede felles PP-tjeneste med Senja og Sørreisa kommune. 

 
Elementer i utredningen 
Udirs beskrivelse av kvalitetskriterium i PP-tjenesteni bør legges til grunn for PP-tjenestens 
leveranser.  
 
I det individrettede arbeidet skal PP-tjenesten bistå i følgende saker  
 
- spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder (barnehageloven § 19 a) 
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- tegnspråkopplæring før opplæringspliktig alder (barnehageloven § 19 h) 
- tidlig skolestart (opplæringsloven § 2-1 tredje ledd) 
- utsatt skolestart (opplæringsloven § 2-1 tredje ledd) 
- fritak fra opplæringsplikten (opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd) 
- spesialundervisning (opplæringsloven § 5-1, § 4-2 siste ledd) 
- tegnspråkopplæring (opplæringsloven §§ 2-6) 
- punktskriftopplæring m.m. (opplæringsloven §§ 2-14 og 3-10) 
- alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) (opplæringsloven §§ 2-16, 3-13 og 4A-13, 
barnehageloven § 19) 
- spesialundervisning for voksne på grunnskolens område (opplæringsloven § 4 A-2) 
 
Listen er ikke uttømmende.  
 
Det skal utarbeides sakkyndig vurdering der det kreves. Dette skal gjøres snarest mulig og 
innenfor lovens reguleringer av saksbehandlingstid.  
En forenkling av faser i spesialpedagogisk arbeid for ett enkelt barn kan gjøres slik 
 

1. Arbeid før henvisning 
2. Utarbeiding av sakkyndig vurdering 
3. Kommunens vedtak 
4. Implementering og oppfølging av vedtaket 

Det forventes at PP-tjenesten innehar kompetanse til å bidra aktivt med rådgivning i alle faser. 
Systemarbeidet og individarbeidet må sees i en helhet. Det forventes at PP-tjenesten jobber etter 
forutsigbare strukturer. PP-tjenesten forventes å ha en aktiv faglig rolle i videreutvikling av 
rutinebeskrivelser og evaluering av systemarbeidet.  
 
I det systemrettede arbeidet skal PP-tjenesten blant annet bidra til forebygging, tidlig innsats og 
overgangen fra barnehage til skole.  
 
For de ulike scenario må det utredes på hvilken måte Dyrøy kommune kan påvirke, og ha 
innflytelse, på tjenestens leveranser og kvalitet. Det bør tillegges stor vekt at Dyrøy har mulighet 
til aktiv påvirkning av tjenesten gjennom styringsgruppe eller tilsvarende samarbeidsforum.   
 
Økonomiske forhold vil være en viktig del av utredningen. Da med tanke på pris, samt 
fordelingsnøkkel.  
 
Oppsummert bør utredningen gi svar på disse forhold: 

 
1. Kvalitet i PP-tjenesten 
2. I hvilken grad Dyrøy kommune kan påvirke tilbudet 
3. Økonomi 

Administrasjonens vurdering 
Dagens PP-tjeneste med Salangen og Lavangen er en liten og sårbar PP-tjeneste. Det er også slik 
at det nylige tilsynet har avdekket et behov for å bedre saksbehandlingstiden i saker knyttet til 
sakkyndig vurdering. PP-tjenesten vil ikke alltid påvirke alle elever i skolen, men den har 
potensiale til å gjøredette indirekte gjennom systemarbeid. Derimot kan PP-tjenesten være svært 
avgjørende for enkeltelever i skolen eller enkeltbarn i barnehage. Da gjerne barn som kan være 
særlig sårbare.   
 

282



Administrasjonen har et ansvar for å til enhver tid søke de beste løsning for innbyggerne i Dyrøy 
kommune. En utredning vil uavhengig av utfall kunne bygge opp under dagens tjeneste eller 
vurdere et annet alternativ som en bedre løsning.  
 
Interkommunale samarbeid er en del av en større helhet. Det involverer andre kommuner som er 
samarbeidspartnere på hver sine fagområder. Det er administrasjonens anbefaling at disse 
forhold ikke legges til grunn for hvilke alternativer som skal utredes, men at de er en del av 
vurderingen når endelig konklusjon skal gjøres etter at utredningen foreligger. 
 
Administrasjonen anbefaler at man inviterer Salangen og Lavangen, som er en del av dagens 
tjeneste, til å være med i utredningen av ulike alternativer. Det anbefales likevel at om disse 
kommunene ikke ønsker å gjennomføre en utredning sammen med Dyrøy, så bør Dyrøy gå 
videre med utredningen.  
 
  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/pp-tjenesten/kvalitetskriterium-i-pp-tenesta/ 
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 LAVANGEN KOMMUNE SKOLESJEFEN 

Nessveien 7 
9357  TENNEVOLL 
 
 

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

 
2017/1122 
Håvard Johnsen 
 
026 
 
12.04.2019 

 

Forespørsel om deltakelse i utredning av fremtidig PP-tjeneste 

Kommunestyret i Dyrøy gjorde i politisk sak 20/19 følgende vedtak: 
 
1.Administrasjonen bes utrede fremtidig organisering av PP-tjeneste med utgangspunkt i   
mandat som følger av saksutredning. Primært gjøres utredningen sammen med Salangen 
kommune og Lavangen kommune, om nødvendig alene.  
2. Resultatet av utredningen legges frem for politisk behandling. 

 
Saksfremlegget finnes på Dyrøy kommunes hjemmeside, og følger fra s.123.  
 
Med utgangspunkt i Sørreisa kommunes prosess, vil disse tre alternativene utredes: 
 

a) Bevare dagens organisering av PP-tjenesten sammen med Salangen og Lavangen  
b) Utrede felles PP-tjeneste med kommunene som i dag inngår i kompetansenettverket 
med eller uten Sørreisa.   
c) Utrede felles PP-tjeneste med Senja og Sørreisa kommune.  

 
Utredningen tar sikte på å avklare tre forhold knyttet til en fremtidig organisering av PP-
tjenesten. Disse tre forholdene er 
 

1. Kvalitet i PP-tjenesten 
2. I hvilken grad Dyrøy kan påvirke tjenesten 
3. Økonomi 

Kommunalsjef i Dyrøy vil gjennomføre utredningen, eventuelt med innhentet støtte fra aktuelle 
parter. Vi henvender oss til Lavangen for å høre om det er aktuelt for Lavangen å ta del i en slik 
utredning, eventuelt om man ønsker å se på noen av alternativene Dyrøy skal utrede. En lignende 
henvendelse går til Salangen kommune.  
 
Vi ber om at vi mottar tilbakemelding på dette snarest, og senest i forbindelse med møte i 
styringsgruppa for PPT 29.april. 
 
Med hilsen 
 
Håvard Johnsen 
kommunalsjef oppvekst og kompetanse 

 
 
 
 
 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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 SALANGEN KOMMUNE 

SENTRALADMINISTRASJON 
Strandveien 33 
9350  SJØVEGAN 
 
 

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

 
2017/1122 
Håvard Johnsen 
 
026 
 
12.04.2019 

 

Forespørsel om deltakelse i utredning av fremtidig PP-tjeneste 

Kommunestyret i Dyrøy gjorde i politisk sak 20/19 følgende vedtak: 
 
1.Administrasjonen bes utrede fremtidig organisering av PP-tjeneste med utgangspunkt i   
mandat som følger av saksutredning. Primært gjøres utredningen sammen med Salangen 
kommune og Lavangen kommune, om nødvendig alene.  
2. Resultatet av utredningen legges frem for politisk behandling. 

 
Saksfremlegget finnes på Dyrøy kommunes hjemmeside, og følger fra s.123.  
 
Med utgangspunkt i Sørreisa kommunes prosess, vil disse tre alternativene utredes: 
 

a) Bevare dagens organisering av PP-tjenesten sammen med Salangen og Lavangen  
b) Utrede felles PP-tjeneste med kommunene som i dag inngår i kompetansenettverket 
med eller uten Sørreisa.   
c) Utrede felles PP-tjeneste med Senja og Sørreisa kommune.  

 
Utredningen tar sikte på å avklare tre forhold knyttet til en fremtidig organisering av PP-
tjenesten. Disse tre forholdene er 
 

1. Kvalitet i PP-tjenesten 
2. I hvilken grad Dyrøy kan påvirke tjenesten 
3. Økonomi 

Kommunalsjef i Dyrøy vil gjennomføre utredningen, eventuelt med innhentet støtte fra aktuelle 
parter. Vi henvender oss til Salangen for å høre om det er aktuelt for Salangen å ta del i en slik 
utredning, eventuelt om man ønsker å se på noen av alternativene Dyrøy skal utrede. En lignende 
henvendelse går til Lavangen kommune.  
 
Vi ber om at vi mottar tilbakemelding på dette snarest, og senest i forbindelse med møte i 
styringsgruppa for PPT 29.april. 
 
Med hilsen 
 
Håvard Johnsen 
kommunalsjef oppvekst og kompetanse 

 
 
 
 
 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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 Sørreisa kommune 

Storveien 20 
9310  SØRREISA 
 
 

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

 
2017/1122 
Håvard Johnsen 
 
026 
 
02.05.2019 

 
 

Utredning av mulig utvidet PP-tjeneste 

 
Kommunestyret i Dyrøy gjorde 11.april 2019 i politisk sak 20/19 følgende vedtak:  
 
1.Administrasjonen bes utrede fremtidig organisering av PP-tjeneste med utgangspunkt i mandat 
som følger av saksutredning. Primært gjøres utredningen sammen med Salangen kommune og 
Lavangen kommune, om nødvendig alene.  
2. Resultatet av utredningen legges frem for politisk behandling.  
 
Saksfremlegget finnes på Dyrøy kommunes hjemmeside, og følger fra s.123.  
 
Med utgangspunkt i Sørreisa kommunes prosess, vil disse tre alternativene utredes:  
 
a) Bevare dagens organisering av PP-tjenesten sammen med Salangen og Lavangen  
b) Utrede felles PP-tjeneste med kommunene som i dag inngår i kompetansenettverket med eller uten 
Sørreisa.  
c) Utrede felles PP-tjeneste med Senja og Sørreisa kommune.  
 
Utredningen tar sikte på å avklare tre forhold knyttet til en fremtidig organisering av PP-tjenesten. 
Disse tre forholdene er  

 
1. Kvalitet i PP-tjenesten  
2. I hvilken grad Dyrøy kan påvirke tjenesten  
3. Økonomi  
 
Undertegnede har gjort en henvendelse til Salangen og Lavangen kommuner for å avklare deres 
deltakelse i prosessen videre. Salangen ønsker ikke å delta i en utredning på nåværende tidspunkt, 
mens Lavangen ikke avviser en fremtidig endring av strukturen for PPT, selv om det ikke er gjort 
vedtak knyttet til dette.  
 
Henvendelser tilsvarende denne går til, Målselv kommune, Senja kommune og Bardu kommune.  
 
1.1.2019 hadde Dyrøy kommune 1129 innbyggere. Vi har en barnehage med 31 barn og en skole 
med 116 elever. Disse enhetene er organisert med egne enhetsledere. Vi har inneværende skoleår 
voksenopplæring organisert i egen regi. Alle disse enhetene er underlagt kommunalsjef for oppvekst 
og kompetanse.  
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Framskriving av befolkningsutviklingen viser at det i de kommende år vil kunne bli færre barn i 
skole og barnehage. Fødselstall i kommunen siste fem år ligger på ca åtte i snitt.  
 
En forenklet inndeling av ulike faser i spesialpedagogisk arbeid knyttet til det enkelte barn eller elev i 
Dyrøy kommune kan gjøres slik: 

- Arbeid før henvisning 
- Utarbeiding av sakkyndig vurdering 
- Kommunens vedtak 
- Implementering og oppfølging av vedtaket 
 
Det forventes at PP-tjenesten innehar kompetanse til å bidra aktivt med rådgivning i alle faser. 
Systemarbeidet og individarbeidet må sees i en helhet. Det forventes at PP-tjenesten jobber etter 
forutsigbare strukturer. PP-tjenesten forventes å ha en aktiv faglig rolle i videreutvikling av 
rutinebeskrivelser og evaluering av systemarbeidet.  
 
I det systemrettede arbeidet skal PP-tjenesten blant annet bidra til forebygging, tidlig innsats og 
overgangen fra barnehage til skole.  
 
Innledningsvis i vår utredning av fremtidig PP-tjeneste er det ønskelig at disse spørsmål besvares: 
 

1. Er det aktuelt å utvide den PP-tjenesten Sørreisa i dag er en del av til også å omfatte Dyrøy 
kommune? 

Om dette er aktuelt er det ønskelig å også få svar på flg:  
 

2. Kan vi få tilgang til skriftlige rutiner som synliggjør PP-tjenestens arbeidet med de fasene for 
enkeltbarn og elever som er beskrevet over? 

3. Kan vi få tilgang til skriftlige rutiner som synliggjør PP-tjenestens arbeid på systemnivå? 
4. Hvilken kompetanse er PP-tjenesten i besittelse av i dag, og eventuelt hvilke muligheter ser 

man i en utvidelse av tjenesten? 
5. Kan det gis anonymisert eksempel på sakkyndig vurdering for barn i barnehage og/eller 

skole? 
6. Har tjenesten i dag en organisering som gjør at eierkommunene kan påvirke innholdet i 

tjenesten, og i hvilken grad kan Dyrøy kommune påvirke innholdet i tjenesten? 
7. Hva vil en deltakelse fra Dyrøy kommune innebære økonomisk for oss? 

Vi er positive til en videre dialog, enten skriftlig eller gjennom et møte der vi kan diskutere en 
eventuell fremtidig organisering av et samarbeid om PP-tjeneste. 
 
Resultatet av vår utredning skal foreligge høsten 2019. Vi ber om en avklaring på om det er aktuelt å 
innlede dialog med Dyrøy så snart som mulig. Vi har forståelse for at de andre spørsmålene kan 
kreve mer tid for å besvare.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Håvard Johnsen 
kommunalsjef oppvekst og kompetanse 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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 MÅLSELV KOMMUNE 

Mellombygdveien 216 
9321  MOEN 
 
 

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

 
2017/1122 
Håvard Johnsen 
 
026 
 
02.05.2019 

 
 

Utredning av mulig utvidet PP-tjeneste 

 
Kommunestyret i Dyrøy gjorde 11.april 2019 i politisk sak 20/19 følgende vedtak:  
 
1.Administrasjonen bes utrede fremtidig organisering av PP-tjeneste med utgangspunkt i mandat 
som følger av saksutredning. Primært gjøres utredningen sammen med Salangen kommune og 
Lavangen kommune, om nødvendig alene.  
2. Resultatet av utredningen legges frem for politisk behandling.  
 
Saksfremlegget finnes på Dyrøy kommunes hjemmeside, og følger fra s.123.  
 
Med utgangspunkt i Sørreisa kommunes prosess, vil disse tre alternativene utredes:  
 
a) Bevare dagens organisering av PP-tjenesten sammen med Salangen og Lavangen  
b) Utrede felles PP-tjeneste med kommunene som i dag inngår i kompetansenettverket med eller uten 
Sørreisa.  
c) Utrede felles PP-tjeneste med Senja og Sørreisa kommune.  
 
Utredningen tar sikte på å avklare tre forhold knyttet til en fremtidig organisering av PP-tjenesten. 
Disse tre forholdene er  

 
1. Kvalitet i PP-tjenesten  
2. I hvilken grad Dyrøy kan påvirke tjenesten  
3. Økonomi  
 
Undertegnede har gjort en henvendelse til Salangen og Lavangen kommuner for å avklare deres 
deltakelse i prosessen videre. Salangen ønsker ikke å delta i en utredning på nåværende tidspunkt, 
mens Lavangen ikke avviser en fremtidig endring av strukturen for PPT, selv om det ikke er gjort 
vedtak knyttet til dette.  
 
Henvendelser tilsvarende denne går til, Bardu kommune, Senja kommune og Sørreisa kommune.  
 
1.1.2019 hadde Dyrøy kommune 1129 innbyggere. Vi har en barnehage med 31 barn og en skole 
med 116 elever. Disse enhetene er organisert med egne enhetsledere. Vi har inneværende skoleår 
voksenopplæring organisert i egen regi. Alle disse enhetene er underlagt kommunalsjef for oppvekst 
og kompetanse.  
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Framskriving av befolkningsutviklingen viser at det i de kommende år vil kunne bli færre barn i 
skole og barnehage. Fødselstall i kommunen siste fem år ligger på ca åtte i snitt.  
 
En forenklet inndeling av ulike faser i spesialpedagogisk arbeid knyttet til det enkelte barn eller elev i 
Dyrøy kommune kan gjøres slik: 

- Arbeid før henvisning 
- Utarbeiding av sakkyndig vurdering 
- Kommunens vedtak 
- Implementering og oppfølging av vedtaket 
 
Det forventes at PP-tjenesten innehar kompetanse til å bidra aktivt med rådgivning i alle faser. 
Systemarbeidet og individarbeidet må sees i en helhet. Det forventes at PP-tjenesten jobber etter 
forutsigbare strukturer. PP-tjenesten forventes å ha en aktiv faglig rolle i videreutvikling av 
rutinebeskrivelser og evaluering av systemarbeidet.  
 
I det systemrettede arbeidet skal PP-tjenesten blant annet bidra til forebygging, tidlig innsats og 
overgangen fra barnehage til skole.  
 
Innledningsvis i vår utredning av fremtidig PP-tjeneste er det ønskelig at disse spørsmål besvares: 
 

1. Er det aktuelt å utvide den PP-tjenesten Målselv i dag er en del av til også å omfatte Dyrøy 
kommune? 

Om dette er aktuelt er det ønskelig å også få svar på flg:  
 

2. Kan vi få tilgang til skriftlige rutiner som synliggjør PP-tjenestens arbeidet med de fasene for 
enkeltbarn og elever som er beskrevet over? 

3. Kan vi få tilgang til skriftlige rutiner som synliggjør PP-tjenestens arbeid på systemnivå? 
4. Hvilken kompetanse er PP-tjenesten i besittelse av i dag, og eventuelt hvilke muligheter ser 

man i en utvidelse av tjenesten? 
5. Kan det gis anonymisert eksempel på sakkyndig vurdering for barn i barnehage og/eller 

skole? 
6. Har tjenesten i dag en organisering som gjør at eierkommunene kan påvirke innholdet i 

tjenesten, og i hvilken grad kan Dyrøy kommune påvirke innholdet i tjenesten? 
7. Hva vil en deltakelse fra Dyrøy kommune innebære økonomisk for oss? 

Vi er positive til en videre dialog, enten skriftlig eller gjennom et møte der vi kan diskutere en 
eventuell fremtidig organisering av et samarbeid om PP-tjeneste. 
 
Resultatet av vår utredning skal foreligge høsten 2019. Vi ber om en avklaring på om det er aktuelt å 
innlede dialog med Dyrøy så snart som mulig. Vi har forståelse for at de andre spørsmålene kan 
kreve mer tid for å besvare.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Håvard Johnsen 
kommunalsjef oppvekst og kompetanse 

 
 
 
 
 

 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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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 

 

 
 Bardu kommune 

Postboks 401 
9365  BARDU 
 
 

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

 
2017/1122 
Håvard Johnsen 
 
026 
 
02.05.2019 

 
 

Utredning av mulig utvidet PP-tjeneste 

Kommunestyret i Dyrøy gjorde 11.april 2019 i politisk sak 20/19 følgende vedtak:  
 
1.Administrasjonen bes utrede fremtidig organisering av PP-tjeneste med utgangspunkt i mandat 
som følger av saksutredning. Primært gjøres utredningen sammen med Salangen kommune og 
Lavangen kommune, om nødvendig alene.  
2. Resultatet av utredningen legges frem for politisk behandling.  
 
Saksfremlegget finnes på Dyrøy kommunes hjemmeside, og følger fra s.123.  
 
Med utgangspunkt i Sørreisa kommunes prosess, vil disse tre alternativene utredes:  
 
a) Bevare dagens organisering av PP-tjenesten sammen med Salangen og Lavangen  
b) Utrede felles PP-tjeneste med kommunene som i dag inngår i kompetansenettverket med eller uten 
Sørreisa.  
c) Utrede felles PP-tjeneste med Senja og Sørreisa kommune.  
 
Utredningen tar sikte på å avklare tre forhold knyttet til en fremtidig organisering av PP-tjenesten. 
Disse tre forholdene er  

 
1. Kvalitet i PP-tjenesten  
2. I hvilken grad Dyrøy kan påvirke tjenesten  
3. Økonomi  
 
Undertegnede har gjort en henvendelse til Salangen og Lavangen kommuner for å avklare deres 
deltakelse i prosessen videre. Salangen ønsker ikke å delta i en utredning på nåværende tidspunkt, 
mens Lavangen ikke avviser en fremtidig endring av strukturen for PPT, selv om det ikke er gjort 
vedtak knyttet til dette.  
 
Henvendelser tilsvarende denne går til, Målselv kommune, Senja kommune og Sørreisa kommune.  
 
1.1.2019 hadde Dyrøy kommune 1129 innbyggere. Vi har en barnehage med 31 barn og en skole 
med 116 elever. Disse enhetene er organisert med egne enhetsledere. Vi har inneværende skoleår 
voksenopplæring organisert i egen regi. Alle disse enhetene er underlagt kommunalsjef for oppvekst 
og kompetanse.  
 
Framskriving av befolkningsutviklingen viser at det i de kommende år vil kunne bli færre barn i 
skole og barnehage. Fødselstall i kommunen siste fem år ligger på ca åtte i snitt.  
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En forenklet inndeling av ulike faser i spesialpedagogisk arbeid knyttet til det enkelte barn eller elev i 
Dyrøy kommune kan gjøres slik: 

- Arbeid før henvisning 
- Utarbeiding av sakkyndig vurdering 
- Kommunens vedtak 
- Implementering og oppfølging av vedtaket 
 
Det forventes at PP-tjenesten innehar kompetanse til å bidra aktivt med rådgivning i alle faser. 
Systemarbeidet og individarbeidet må sees i en helhet. Det forventes at PP-tjenesten jobber etter 
forutsigbare strukturer. PP-tjenesten forventes å ha en aktiv faglig rolle i videreutvikling av 
rutinebeskrivelser og evaluering av systemarbeidet.  
 
I det systemrettede arbeidet skal PP-tjenesten blant annet bidra til forebygging, tidlig innsats og 
overgangen fra barnehage til skole.  
 
Innledningsvis i vår utredning av fremtidig PP-tjeneste er det ønskelig at disse spørsmål besvares: 
 

1. Er det aktuelt å utvide den PP-tjenesten Bardu i dag er en del av til også å omfatte Dyrøy 
kommune? 

Om dette er aktuelt er det ønskelig å også få svar på flg:  
 

2. Kan vi få tilgang til skriftlige rutiner som synliggjør PP-tjenestens arbeidet med de fasene for 
enkeltbarn og elever som er beskrevet over? 

3. Kan vi få tilgang til skriftlige rutiner som synliggjør PP-tjenestens arbeid på systemnivå? 
4. Hvilken kompetanse er PP-tjenesten i besittelse av i dag, og eventuelt hvilke muligheter ser 

man i en utvidelse av tjenesten? 
5. Kan det gis anonymisert eksempel på sakkyndig vurdering for barn i barnehage og/eller 

skole? 
6. Har tjenesten i dag en organisering som gjør at eierkommunene kan påvirke innholdet i 

tjenesten, og i hvilken grad kan Dyrøy kommune påvirke innholdet i tjenesten? 
7. Hva vil en deltakelse fra Dyrøy kommune innebære økonomisk for oss? 

Vi er positive til en videre dialog, enten skriftlig eller gjennom et møte der vi kan diskutere en 
eventuell fremtidig organisering av et samarbeid om PP-tjeneste. 
 
Resultatet av vår utredning skal foreligge høsten 2019. Vi ber om en avklaring på om det er aktuelt å 
innlede dialog med Dyrøy så snart som mulig. Vi har forståelse for at de andre spørsmålene kan 
kreve mer tid for å besvare.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Håvard Johnsen 
kommunalsjef oppvekst og kompetanse 

 
 
 
 
 

 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

291



 

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 

 

 
 hogne.eidissen@senja.kommune.no 

 
   
 
 

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

 
2017/1122 
Håvard Johnsen 
 
026 
 
02.05.2019 

 
 

Utredning av mulig utvidet PP-tjeneste 

Kommunestyret i Dyrøy gjorde 11.april 2019 i politisk sak 20/19 følgende vedtak:  
 
1.Administrasjonen bes utrede fremtidig organisering av PP-tjeneste med utgangspunkt i mandat 
som følger av saksutredning. Primært gjøres utredningen sammen med Salangen kommune og 
Lavangen kommune, om nødvendig alene.  
2. Resultatet av utredningen legges frem for politisk behandling.  
 
Saksfremlegget finnes på Dyrøy kommunes hjemmeside, og følger fra s.123.  
 
Med utgangspunkt i Sørreisa kommunes prosess, vil disse tre alternativene utredes:  
 
a) Bevare dagens organisering av PP-tjenesten sammen med Salangen og Lavangen  
b) Utrede felles PP-tjeneste med kommunene som i dag inngår i kompetansenettverket med eller uten 
Sørreisa.  
c) Utrede felles PP-tjeneste med Senja og Sørreisa kommune.  
 
Utredningen tar sikte på å avklare tre forhold knyttet til en fremtidig organisering av PP-tjenesten. 
Disse tre forholdene er  

 
1. Kvalitet i PP-tjenesten  
2. I hvilken grad Dyrøy kan påvirke tjenesten  
3. Økonomi  
 
Undertegnede har gjort en henvendelse til Salangen og Lavangen kommuner for å avklare deres 
deltakelse i prosessen videre. Salangen ønsker ikke å delta i en utredning på nåværende tidspunkt, 
mens Lavangen ikke avviser en fremtidig endring av strukturen for PPT, selv om det ikke er gjort 
vedtak knyttet til dette.  
 
Henvendelser tilsvarende denne går til Målselv kommune, Bardu kommune og Sørreisa kommune.  
 
1.1.2019 hadde Dyrøy kommune 1129 innbyggere. Vi har en barnehage med 31 barn og en skole 
med 116 elever. Disse enhetene er organisert med egne enhetsledere. Vi har inneværende skoleår 
voksenopplæring organisert i egen regi. Alle disse enhetene er underlagt kommunalsjef for oppvekst 
og kompetanse.  
 
Framskriving av befolkningsutviklingen viser at det i de kommende år vil kunne bli færre barn i 
skole og barnehage. Fødselstall i kommunen siste fem år ligger på ca åtte i snitt.  

292



 
 Side 2 av 2

 
En forenklet inndeling av ulike faser i spesialpedagogisk arbeid knyttet til det enkelte barn eller elev i 
Dyrøy kommune kan gjøres slik: 

- Arbeid før henvisning 
- Utarbeiding av sakkyndig vurdering 
- Kommunens vedtak 
- Implementering og oppfølging av vedtaket 
 
Det forventes at PP-tjenesten innehar kompetanse til å bidra aktivt med rådgivning i alle faser. 
Systemarbeidet og individarbeidet må sees i en helhet. Det forventes at PP-tjenesten jobber etter 
forutsigbare strukturer. PP-tjenesten forventes å ha en aktiv faglig rolle i videreutvikling av 
rutinebeskrivelser og evaluering av systemarbeidet.  
 
I det systemrettede arbeidet skal PP-tjenesten blant annet bidra til forebygging, tidlig innsats og 
overgangen fra barnehage til skole.  
 
Innledningsvis i vår utredning av fremtidig PP-tjeneste er det ønskelig at disse spørsmål besvares: 
 

1. Er det aktuelt å utvide den PP-tjenesten Senja i dag er en del av til også å omfatte Dyrøy 
kommune? 

Om dette er aktuelt er det ønskelig å også få svar på flg:  
 

2. Kan vi få tilgang til skriftlige rutiner som synliggjør PP-tjenestens arbeidet med de fasene for 
enkeltbarn og elever som er beskrevet over? 

3. Kan vi få tilgang til skriftlige rutiner som synliggjør PP-tjenestens arbeid på systemnivå? 
4. Hvilken kompetanse er PP-tjenesten i besittelse av i dag, og eventuelt hvilke muligheter ser 

man i en utvidelse av tjenesten? 
5. Kan det gis anonymisert eksempel på sakkyndig vurdering for barn i barnehage og/eller 

skole? 
6. Har tjenesten i dag en organisering som gjør at eierkommunene kan påvirke innholdet i 

tjenesten, og i hvilken grad kan Dyrøy kommune påvirke innholdet i tjenesten? 
7. Hva vil en deltakelse fra Dyrøy kommune innebære økonomisk for oss? 

Vi er positive til en videre dialog, enten skriftlig eller gjennom et møte der vi kan diskutere en 
eventuell fremtidig organisering av et samarbeid om PP-tjeneste. 
 
Resultatet av vår utredning skal foreligge høsten 2019. Vi ber om en avklaring på om det er aktuelt å 
innlede dialog med Dyrøy så snart som mulig. Vi har forståelse for at de andre spørsmålene kan 
kreve mer tid for å besvare.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Håvard Johnsen 
kommunalsjef oppvekst og kompetanse 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Målselv kommune  
 
 

 

 
 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Mellombygdveien 216, 9321 MOEN Kommunehuset, Moen 77 83 77 00 4715.02.00373 
E-post:  Telefaks Org.nr 
ole.mikkelsgard@malselv.kommune.no www.malselv.kommune.no 77 83 77 01 9724 18 005 

Dyrøy kommune 
Dyrøytunet 1 
9311  BRØSTADBOTN 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler/-tlf. Dato 
 2019/325-6 Erik Myre/41553373 03.05.2019 

 

Ad utredning av mulig utvidet PP-tjeneste 

 
Dere er kjent med at Målselv og Bardu driver PPT i lag. Dette svaret kommer da på vegne av 
styret i PPT og dermed både fra Målselv og Bardu. Vi har i styret drøfta vår holdning i 
forbindelse med tilsvarende spørsmål fra Sørreisa.  
Vi er positive til slike samtaler og vurderinger. 
Dere vil motta et svar fra oss etter hvert, men det vil nok ta litt tid uten at jeg kan si noe mer 
spesifikt om når.  
Dere hører fra oss.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Erik Myre 
Konstituert rådmann 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
 
Kopi til: 
BARDU KOMMUNE Altevannsveien 16 9360 BARDU 
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Målselv kommune  
 
 

 

 
 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Mellombygdveien 216, 9321 MOEN Kommunehuset, Moen 77 83 77 00 4715.02.00373 
E-post:  Telefaks Org.nr 
ole.mikkelsgard@malselv.kommune.no www.malselv.kommune.no 77 83 77 01 9724 18 005 

DYRØY KOMMUNE 
Dyrøytunet 1 
9311  BRØSTADBOTN 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler/-tlf. Dato 
 2019/325-8 Erik Myre/41553373 06.05.2019 

 

Svar på spørsmål ang utredning av utvidet PP-tjeneste 

Viser til henvendelse om mulig framtidig samarbeid. Vi har nå vurdert henvendelsen og 
konkludert med at vi er positive til ei utredning mot et evt fremtidig samarbeid.  
PPT for Bardu og Målselv har drevet godt over år med en svært stabil arbeidsstokk, 4 
fagstillinger + merkantil stilling. 
Fordelingsnøkkelen økonomisk mellom Målselv og Bardu har vi laga med bakgrunn i antall barn 
og ungdom i målgruppa. Dette har vi bare videreført i vår beregning i forhold til dere.  
Dette er for å gi en pekepinn. Det er mulig det vil være riktig å legge inn et grunnbeløp i 
beregningsmodellen hvis kommunene får så stor forskjell på størrelse som vi her snakker om. 
Slik sett bør beregninga sees på som et minimumsbeløp.  
Avhengig av lokalisering vil store avstander i tjenesten også generere større kostnad pr barn.  
Mer detaljer får vi komme tilbake til hvis det skulle bli aktuelt.  
Med samme kostnadsnøkkel som dagens ordning hos oss, vil brutto kostnad for Dyrøy bli på vel 
400 000 kroner. (Se vedlegg) 
Videre kan vi nevne at Bardu og Målselv har i denne summen en ansatt logoped i 40 % stilling 
som er knytta til tjenesten. Dermed ligger det også en logopedtjeneste i «tilbudet». Denne vil 
kunne trekkes ut dersom det ikke er interessant. 
 
Når det gjelder deres konkrete spørsmål om ordninga har leder for tjenesten svart følgende:  

a. Tilgang på skriftlige rutiner 
PPT for Bardu og Målselv følger Udirs. veiledere, samt årshjulet (utarbeidet av Walter Frøyen, leder for 
PPT Oslo kommune) mht. vårt arbeid før henvisning og utarbeidelse av sakkyndig vurdering. Hjemmesiden 
vår inneholder de skjema vi forventer at barnehage/skole/voksenopplæring benytter ved henvendelse til oss. 
Der finner man også årshjulet for barnehage og skole. Vi har faste Ressursteammøter i alle barnehager og 
skoler hvor fokuset er på hvordan man best mulig kan tilrettelegge for et tilpasset læringsmiljø. Det er også 
her man drøfter om barn bør henvises til PPT. I tillegg til Ressursteam, har vi i Målselv kommune 
tverrfaglige møter i regi av Sjumilssteget. I Bardu kommune har vi en litt annen variant av det tverrfaglige 
møtet (ofte knyttet til Ressursteam), og er i gang med å etablere BTI.  
 
Vi prøver å være en tilgjengelig tjeneste (mail, telefon) og vi prioriterer å være mye ute i barnehager og 
skoler. Vi kommer relativt raskt inn i nye saker, men vi er ikke alltid like raske med å ferdigstille 
sakkyndige vurderinger. Dette kompenserer vi med en tett dialog med våre samarbeidspartnere. Med dagens 
saksmengde kan det noen ganger ta inntil 6 mnd før sakkyndig vurdering er sendt ut. Målet er å redusere 
denne saksbehandlingstiden. 
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PPTs rolle i implementering og oppfølging av vedtaket skjer ofte i Ressursteam. Rektor/styrer er alltid 
tilstede her.  
 
b. PPTs systemarbeid 
Vi er en tjeneste som består av 4 ped.psyk.rådgivere. Mottar ca 100 nye henvisninger pr. år og har til enhver 
tid ca 80-90 aktive enkeltsaker pr. rådgiver. I tillegg har vi klasser som vi følger opp med observasjon/ 
veiledning. Vi deltar i omtrent alle utviklingsprosjekt i det pedagogiske feltet i kommunene, men i ulik 
grad. Vårt eget initierte systemarbeid foregår i Ressursteam, gjennom nettverkene vi driver og i 
læringsmiljøet til barnet (når barnet eller klasser er henvist til oss). Ettersom vi har mange enkeltsaker å 
følge opp, samtidig som vi ønsker å ha fokus på systemrettet arbeid (spesielt tiltaksdelen), har vi prioritert å 
koordinere nettverk innenfor Autisme, Retts syndrom, IKT hjelpemidler (sammen med Statped), et 
barnehagenettverk, Zippys venner m.m. I nettverkene deltar det ofte fra begge kommuner. 
 
c. Kompetansen i tjenesten er som følger: 
En merkantilt ansatt i 50 % stilling, en kommunelogoped i 40 % stilling, samt 4 ped.psyk.rådgivere. Alle 
har master/hovedfag innenfor spes.ped/ped. og mange års erfaring fra skole/PPT. Alle ped.psyk.rådgivere er 
i gang med spesialistutdanning i regi av Utdanningsforbundet. Vi opplever å ha et godt arbeidsmiljø og ser 
absolutt muligheter i å utvide tjenesten. 
 
d. Tjenesten har faste styremøter.  
Styret består av to representanter fra kommuneadm. (rådmann/kommunalsjef, samt en representant for de 
ansatte og PP-leder. Styret kan påvirke innholdet i tjenesten.  

 
 
Vi håper dette svarte på henvendelsen. Vi regner med dere tar kontakt hvis dere har ytterligere 
spørsmål.  
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Erik Myre 
Konstituert rådmann/Styreleder 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
 
Kopi til: 
BARDU KOMMUNE Altevannsveien 16 9360 BARDU 
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Vedlegg 
Beregning av kostnader til PPT for Dyrøy  kommune 

  
Antall barn i barnehagen 31 
Antall elever i skole 116 
Totalt antall barn i Sørreisa 147 

  
Bardu og Målselv PPT  
Kostnader pr barn (både bhage og skole) 2015 2 363 
Kostnader pr barn (både bhage og skole) 2016 2 424 
Kostnader pr barn (både bhage og skole) 2017 2 826 
Kostnader pr barn (både bhage og skole) 2018 2 700 
Lønnskostnad pr stilling inkl sosiale kostnader 832 000 

  
  
Årlig kostnad for Dyrøy (147 pr barn) 411 600 
Antall "nye stillinger" finansiert av Dyrøy 0,40 
Lønnskostnader med 0,4 stilling økning 332 800 
Rest til andre kostnader 78 800 
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Fra: Rune Hoholm (rune.hoholm@lenvik.kommune.no)
Sendt: 27.05.2019 15:11:30
Til: Håvard Johnsen
Kopi: Bengt Viken; Hogne Eidissen; postmottak@tranoy.kommune.no

Emne: Svar henvendelse PPT
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Hei!

Her er svar på henvendelse angående mulighet for framtidig samarbeid rundt PP‐tjeneste mellom Senja kommune
og Dyrøy kommune.
 
Mvh
 

   
             Rune Hoholm | Kommunalsjef
             Oppvekst og kultur
             Tlf. 77 87 10 14 / Mobil 91335546
             www.lenvik.kommune.no
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Senja kommune 

v/ Rune Hoholm,  
kommunalsjef for oppvekst og kultur i Senja kommune  Finnsnes, 27.05.2019 

 

 

Dyrøy kommune 

v/ Håvard Johnsen,  
kommunalsjef oppvekst og kompetanse 

 

 

 
 

Svar på forespørsel angående mulig samarbeid rundt PP-tjeneste 
 

Viser til henvendelse angående mulighet for samarbeid rundt PP-tjenesten. Senja kommune 
er positiv til et slikt samarbeid. Senja kommune har som utgangspunkt for et hvert samarbeid 
at det må tjene alle parter. Det vil si at det må være en rimelig økonomisk fordeling av 
utgiftene og at det også foreligger faglige fordeler for partene og innbyggerne. 

 

Om vertskommunesamarbeid 

Fellesnemnda for Senja kommune har hatt sak til behandling som omhandler «Strategi 
interkommunalt samarbeid». Strategien er vedtatt av fellesnemnda og her er utdrag for noen 
av de føringer som er lagt: 

«For Senja kommune ser delprosjekt 8.3 at det er naturlig på mange områder fra 1.1.2020 og fortsatt 
inngå i og være en aktiv deltaker i interkommunale samarbeid, og der det er naturlig vil Senja 
kommune kunne være en aktiv motor og samarbeidspart». 

«PPT Midt-Troms Er i dag organisert etter kommuneloven som et § 27 Samarbeid mellom Berg, 
Lenvik, Tranøy Torsken, Sørreisa. Lenvik kommune som har arbeidsgiveransvaret. Betaler tilskudd 
basert på elevtall. Senja kommunenes adel er på 83.2% Dette interkommunale samarbeidet opphører 
fra 1.1.2020 og PPT er foreslått organisert inn i Senja kommune under kommunalsjef oppvekst og 
kultur i Barne- og familietjenesten. Etter innspill fra Sørreisa er det ønskelig å videreføre samarbeid 
på PP-tjenesten. Delprosjekt 8.3 sin anbefaling er derfor å organisere dette etter 1.1.2020 som et 
vertskommunesamarbeid hvor Senja kommune er vertskommune». 

Som det går fram av utdraget fra strategien vil Senja kommune inngå i og være en aktiv 
deltaker i interkommunalt samarbeid. Et slikt samarbeid skal primært funderes på 
vertskommunesamarbeid etter kapittel 20 i Kommuneloven.  

Kommunelovens § 20-4 regulerer hvordan en slik samarbeidsavtale mellom kommunene 
skal utformes: 
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§ 20-4.Samarbeidsavtale (Kommuneloven) 

Når et vertskommunesamarbeid opprettes, skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale 
mellom deltakerne i vertskommunesamarbeidet. 

De enkelte kommunestyrene eller fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv 
vedta samarbeidsavtalen og endringer som gjelder forhold som er nevnt i tredje og 
fjerde ledd. 

Samarbeidsavtalen skal inneholde bestemmelser om 
a) deltakerne i samarbeidet 
b) hvem av deltakerne som er vertskommune 
c) hvilke oppgaver og hvilken myndighet som skal legges til vertskommunen 
d) når oppgaver og myndighet skal overføres 
e) hvilke av vertskommunens vedtak deltakerne skal underrettes om 
f) hvordan det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen  

skal foregå 
g) hvordan deltakerne kan tre ut av samarbeidet 
h) hvordan samarbeidet skal oppløses 
i) annet som etter lov skal fastsettes i avtale. 

Avtaler om vertskommunesamarbeid med felles nemnd skal også inneholde 
bestemmelser om hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i nemnda. 

I et vertskommunesamarbeid mellom kommuner skal vertskommunen orientere 
fylkesmannen om at samarbeidet er opprettet. I et vertskommunesamarbeid mellom 
fylkeskommuner skal vertskommunen orientere departementet om at samarbeidet er 
opprettet. 

 

Det vil i tillegg være hensiktsmessig at samarbeidsavtalen også beskriver hvor ofte 
kommunene skal ha samarbeidsmøte, slik at de kommunene som inngår i samarbeidet har 
mulighet til å påvirke innholdet i tjenesten. 

 

Om PP-tjenestens rutiner og arbeid 

PP-tjenesten for Ytre Midt-Troms har utarbeidet en håndbok som beskriver rutiner og arbeid 
på systemnivå. Denne håndboken legges som vedlegg til dette skrivet. 

 

Om PP-tjenestens kompetanse 

PPT for Midt-Troms besitter god kompetanse på alle relevante områder PPT arbeider med. 
Alle ansatte bør ha master i spesialpedagogikk eller annen relevant utdanning. I dag har 
kontoret fire fagpersoner med master/hovedfag (inkludert en logoped) og en spesialpedagog 
som avlegger mastereksamen i løpet av 2019. Kontoret har i løpet av de siste årene tatt 
felles videreutdanning innenfor områdene systemarbeid, språk og flerspråklige. 
 
En utvidelse av tjenesten kan gi muligheter for å få ansatt psykolog eller styrke arbeidet rundt 
enkelte områder som f.eks. skolevegring, minoritetsspråklige eller systemarbeid. 
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Økonomi 
 
PPT for Senja kommune er dimensjonert med 5,5 årsverk. 
 
Det forutsettes at andre kommuner som eventuelt skal inngå i samarbeidet bidrar med 
tilsvarende dimensjonering for å kunne gi likeverdig tjenester til innbyggerne. 
Det betyr at Dyrøy kommune må bidra med ca. 0,34 årsverk i et eventuelt 
verskommunesamarbeid, noe som tilsvarer ca. 305 000 kroner. 
 
Det forutsettes også at Dyrøy bidrar med til å dekke driftskostnadene. Senja kommune 
vurderer at et minimum vil være 10 % av de totale utgiftene. Det utgjør ca. 130 000 kr. 
 
Total kostnad for Dyrøy kommune sin andel i vertskommunesamarbeid vil være  
ca. 435 000 kr. (2019-tall). Det tas forbehold om at utregningen må kvalitetssikres hvis det 
blir aktuelt å inngå et formelt samarbeid. 
 

 

 
Rune Hoholm 
Kommunalsjef oppvekst og kultur i Senja kommune 

 

 

 

Vedlegg:  

• Spesialpedagogisk håndbok  

• Anonymisert sakkyndig vurdering
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Finnsnes, den 8. september 2020

 
 

Besøksadresse: 
3. etg. Finnsnes senter/Bankbygget 

9300 Finnsnes 
e-post: pptfmt@online.no 

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE
FOR MIDT-TROMS

POSTBOKS 168 – 9305 FINNSNES
TELEFON 77 85 18 30 – TELEFAX 77 85 18 31

e-post: ppt@midt-troms.no
http://www.midt-troms.no/ppt

 
 
UNNTATT OFFENTLIGHET  
 

                                                                                                                    Vår ref.  
 
Lenvik kommune 
Postboks 602 
9306 Finnsnes 
 
 
 
SAKKYNDIG VURDERING/RESSURSTILRÅDNING SKOLEÅRET 2019/2020. 
 
PPT for Midt-Troms har med bakgrunn i opplæringsloven § 5-3 og etter foresattes ønske 
foretatt en sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning. En sakkyndig 
vurdering består av både utredning og tilråding. 
 
Med henvisning til opplæringslovens § 5-4, 2. ledd, gjøres det oppmerksom på følgende: 
Elev/foresatte har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å 
uttale seg før det gjøres vedtak. Eventuelle merknader sendes innen en uke etter mottak av 
dette dokumentet til PPT for Midt-Troms, Postboks 609, 9306 Finnsnes. 
 
Elev:    
Fødselsdato:   
Adresse:   
Foresatte:   
Skole:     
 
Henvisning PPT: Dato, år 
 
Henvisningsårsak: spesifikke fagvansker 
 
Utredningen bygger på: 
- NN skoles organisering og ressurser. 
- NN skoles vurdering og kartlegging av eleven. 
- PP-tjenestens utredning: Logos (30.01.18 og 26.03.19), CCC-2, Wisc-V (20.02.18). CELF-4 
(08.04.19). 
- Utredninger fra andre instanser: Helsesøster gjennomførte hørselstest 05.02.18.  
- Drøftinger med samarbeidspartnere/Hvordan er eleven hørt? Ansvarsgruppemøte (20.03.19). 
Samtale med mor (26.03.19). Samtale med kontaktlærer og rektor (08.04.19). Samtale med 
eleven (26.03.19). Tilbakemeldingsmøte på skolen (22.05.19). 
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-Lærevansken hos eleven og andre særlige forhold som er viktig for opplæringen: 
Eleven beskrives av skolen som hjelpsom, en god lytter, muntlig aktiv og kunnskapsrik på 
emner som han interesserer seg for.  

Eleven ble henvist PPT i januar 2018 og har hatt spesialundervisning i norsk, matematikk og 
engelsk siden da. I ansvarsgruppemøtet våren 2019 forteller skolen at Eleven har hatt nytte av 
spesialundervisningen. Han viser fremgang, men det er fremdeles behov for å videreføre 
tiltaket. Skolen forteller at Eleven jobber mer motivert når oppgavene er visuelle og 
lekbaserte. Det må stilles krav til han for at han skal gjøre noe faglig og det foregår 
forhandlinger med han i forkant. Når de får han med deltar han aktivt, han opplever mestring 
og blir fornøyd.  Carlsten leseprøve for 3.trinn viser at Eleven leser 23 ord/minutt, han har 50 
% feil på innholdsforståelsen. På bokstavdiktat har han alt rett og på setningsdiktat skriver 
han 2 av 5 ord riktige. På Udir sin kartleggingsprøve i lesing har han 13 av 14 riktige på 
ordlesing, 5 av 7 riktige på å stave ord og alt riktig på leseforståelse.  
 
Eleven har diabetes type NN og det har påvirket skolehverdagen hans. Første skoleår hadde 
Eleven mye fravær grunnet sykdommen. Foreldrene oppgir at han har fint langtidsblodsukker 
(ligger på omtrent 6). 
Helsesøster har sjekket hørsel. Eleven hører godt. Synet har vært sjekket hos optiker, med 
anbefaling om at han kan benytte briller med styrke +1 når han leser. 
 
Foreldrene forteller at han er praktisk anlagt og de ønsker at skolen legger undervisningen opp 
mer praktisk. Eleven er veldig interessert i småkryp. Videre forteller de at han trives på skolen 
og har venner. Eleven deltar ikke på noen fritidsaktiviteter. Foreldrene sier at han ikke liker 
styrte aktiviteter. Hjemme er han samarbeidsvillig, men ved leksesituasjoner har han vansker 
med å konsentrere seg. Eleven takler press dårlig og det kan ende opp med at det låser seg.   
 
PPT sin utredning 
PPT gjennomførte Wisc-V 20.02.18. WISC-V er en nevropsykologisk test som måler 
kognitive evner og grunnlag for læring.  
Eleven skårer betydelig under gjennomsnittet på oppgaver som måler flytende resonnering 
(67). Deltestene innenfor flytende resonnering måler flytende intelligens, hvilket vil si evnen 
til å tenke logisk og abstrakt ut fra ikke-verbale problemløsningsoppgaver. 
Eleven skårer klart under gjennomsnittet på oppgaver som måler verbal forståelse (76) og på 
oppgaver som måler arbeidshukommelse (74) og tempo/hurtighet (77). Han gjør det bedre, 
med skårer i gjennomsnittets nedre del på oppgaver som måler visuell/motoriske ferdigheter 
(89).  
Samlet sett får Eleven en skår (69) som indikerer at han har kognitive evner betydelig under 
gjennomsnittet sammenlignet med andre barn på samme alder.  
Resultatet viser at det er signifikante forskjeller mellom visuell/motoriske ferdigheter og 
oppgaver som måler flytende resonnering og arbeidshukommelse. Dette betyr i praksis at 
Eleven er bedre på å utføre konkrete praktiske oppgaver fremfor oppgaver som krever 
problemløsningsferdigheter og som samtidig fordrer arbeidsminnet.  

Logos: 
Logos er en PC-basert diagnostisk test som dekker et bredt spekter av delferdigheter innenfor 
lesing: Leseforståelse, leseflyt, lytteforståelse, begrepsforståelse, avkodingsferdighet og ulike 
delprosesser av avkodingsprosessen.  
Eleven har tidligere var testet 30.01.18 med 14 av 18 deltester fra oppgavesett 3-5. Av disse er 
Eleven restestet med de oppgavene han hadde vansker med ved forrige testing. 10 av 18 
deltester ble gjennomført 26.03.19. Oppgavene ortografisk lesing og skille mellom ord og 
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homofone nonord ble ikke gjennomført. Dette for å ta hensyn til elevens utholdenhet og 
motivasjon i testsituasjon. Av samme årsak ble deltestene leseflyt og leseforståelse samt 
begrepsforståelse avsluttet. Eleven la merke til antall oppgaver i testene og ville ikke fortsette 
siden det var så mange oppgaver (feks 22 begrep å forklare).  
 
Resultatet viser at Eleven har fremgang på samtlige 10 deltester som er retestet. Han skårer i 
normalområdet på fonemanalyse. Han har fremdeles betydelige vansker med lytteforståelse, 
ordidentifikasjon, fonologisk lesing, bokstavlesing og diktat. På deltestene grafem-fonem-
omkoding, visuell analyse, hurtig benevning og muntlig reaksjonstid viser han moderate 
vansker. 
Eleven har fremdeles ikke sikker bokstavkunnskap og han har vansker med å gjenkalle 
fonologiske informasjon fra langtidsminnet. Han har fremdeles betydelige vansker med 
fonologisk lesing (lydering) og ordidentifikasjon. Eleven mestrer nå å lese korte, enkle ord. 
Eleven gjennomførte diktaten på PC siden han ikke ville skrive for hånd. Resultatet viser at 
han har utfordringer med rettskriving. Skrivefeilene er i form av fonologisk lydrett staving.  
Denne andre testingen med logos kan tyde på dyslektiske vansker. Det anbefales likevel at 
eleven retestes med alle deltestene i logos, slik at en eventuell dysleksidiagnose kan bli 
vurdert. Før den tid, bør skolen jobbe med logostiltak gitt på tilbakemeldingsmøte.  
 
Da Eleven ble henvist PP-tjenesten ble det gjennomført CCC-2. CCC-2 er en sjekkliste for 
vurdering av muntlig og pragmatisk språk hos barn og ungdom. Foreldrenes besvarelse viser 
ingen vansker. Skolens versjon viser vansker med sosial interaksjon. Det indikerer at eleven 
har vansker på områder som handler om språklig struktur og innhold. Dette kommer frem ved 
samtaleinitiativ, sosiale relasjoner og ikke-verbal kommunikasjon. I tillegg viser han andre 
interesseområder enn jevnaldrende. På bakgrunn av resultat fra Logos og CCC-2 ble derfor 
Eleven testet med språktesten CELF-4.  
 
CELF-4 er en test for vurdering av språkvansker, som består av 4 nivåer og 13 deltester. 
Gjennom testen vurderes språklige komponenter som er viktige for muntlige og skriftlige 
språkferdigheter, språklig hukommelse og arbeidsminne. 
Resultat av testing med CELF-4 viser følgende indeksskårer: Grunnleggende 
språkferdigheter/ IGS (83), Reseptivt språk/IRS (86), Ekspressivt språk/IES (89), Språklig 
innhold/ISI (109), Språklig hukommelse/ISH (79), Arbeidsminne/IAM (56). Resultat av testing 
viser at Eleven har grunnleggende språklige ferdigheter klart under gjennomsnittet 
sammenlignet med andre på samme alder. Språklig innhold utgjør en styrke. Eleven har størst 
vansker med arbeidsminnet. Det er ikke signifikante forskjeller mellom reseptivt og 
ekspressivt språk.  
 
I samtale med PPT gir Eleven uttrykk for at han ikke liker skole. Alt med skole er kjedelig. 
Friminutt og stikkball er det eneste han liker. Svømming og matematikk liker han minst.  
Lesing, skriving og lekser liker han ikke. Han forteller at han leser kun når han må. 
Han synes spesialundervisning er bedre enn ordinær undervisning.  
 
Oppsummert: Eleven samarbeidet godt i testsituasjonene, men trengte flere pauser og 
motivasjon for å klare gjennomføre. Samlet viser resultat fra testinger at Eleven kan ha noen 
begrensninger knyttet til teoretisk læring etterhvert som vanskegraden og mengden økes.  
Eleven vil ha behov for spesialundervisning i norsk, matematikk og engelsk. Vanskene kan 
bli mer merkbare i skolehverdagen etter hvert og kan trolig innvirke på faglig utbytte i flere 
fag. For å forebygge dette er det nødvendig med tett oppfølging der en sørger for at Eleven 
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lærer gode mestringsstrategier. I dette arbeidet er det særdeles viktig å opprettholde Elevens 
motivasjon for læring. 
 
-Elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbudet: 
Eleven har ikke utbytte av det ordinære opplæringstilbudet i norsk, matematikk og engelsk. 
 
-Om en kan hjelpe på de vanskene eleven har innenfor det ordinære opplæringstilbudet: 
Vanskene i ovennevnte fag kan ikke avhjelpes innenfor det ordinære opplæringstilbudet.  
I øvrige fag vil det være nødvendig med tilpasninger. Anbefalte tilpasninger vil bli beskrevet 
under punktet "forsvarlig opplæringstilbud". 

-Realistiske opplæringsmål for eleven. 
Norsk: Kompetansemål etter 3.- 4. trinn i alle hovedområdene.  
Engelsk: Kompetansemål etter 3.- 4. trinn i alle hovedområder. 
Matematikk: Kompetansemål etter 3.- 4. trinn i alle hovedområder. 
 
Årsrapport fra 4. trinn må være retningsgivende for oppstart av spesialundervisning på 
mellomtrinnet. 
Ved måloppnåelse er det naturlig med videre progresjon.  
 
-Hvilken opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud. 
Innhold i tilpasset opplæring: 
Lesing i alle fag kan være utfordrende for Eleven. Han strever med leseflyt og å få med seg 
innhold i det han leser, så det er viktig at han får nødvendig oppfølging i forhold til dette 
uansett fag. Det vil være positiv for eleven at han øver på førlesing, der han får frem den 
kunnskapen han allerede har om emnet før han starter på teksten. Førlesing handler om å 
studere bilder, bildetekst, overskrift eller lese på baksiden av boka før du starter selve 
lesingen. Når han kobler på den kunnskapen han allerede har vil dette kunne gi økt forståelse 
for innholdet og samtidig gjøre lesingen mer effektiv.  
 
Generelt er det viktig at en tar hensyn til elevens tempo. Han kan med fordel få lengre tid når 
han skal gjennomføre oppgaver. Ved prøver kan Eleven få utvidet tid og mulighet for 
muntlige prøver slik at eleven kan få vist sin kompetanse i fagene.  
 
For at lekser skal være mest mulig hensiktsmessige bør de være repetisjon av fagstoff som har 
vært gjennomgått på skolen tidligere samme dag. 
 
I alle fag bør en gi Eleven gode instruksjoner på hva som skal gjøres. Det kan være til hjelp at 
lærer modellerer hva som skal gjøres. Når Eleven gis en grundig forklaring, der en sikrer at 
han forstår, vil han kunne jobbe selvstendig og raskere med oppgaver. 
 
Generelt vil det være viktig at undervisningsøktene er varierte og der en legger inn hyppige 
pauser. I pausene kan eleven for eksempel jobbe med lystbetonte oppgaver på lærebrettet eller 
spille kort/spill. Graphogame, et spill for bokstavlæring, anbefales.  
 
En kan med fordel visualisere for Eleven hvor lenge han skal jobbe før det kommer en pause. 
Dette viste seg som nyttig i testsituasjon og kan muligens overføres til både undervisning og 
leksearbeid.  
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Eleven trenger å oppleve mestring. Opplegget rundt han krever et tett og godt samarbeid 
skole-hjem, slik at en raskt kan gjøre justeringer og endringer i opplegget, også i forhold til 
leksemengde. 
 
 
Innhold i spesialundervisning: 
Undervisningen i norsk bør ta utgangspunkt i tiltak fra Logos beskrevet i tiltaksrapport.  
I første omgang må det sikres at eleven får en sikker bokstavkunnskap (b/d, ø/æ er ikke på 
plass på nåværende tidspunkt). Videre må automatisering av avkodingsferdigheter i forhold til 
ord og tekst bør være i fokus. Eleven trenger å øve både på fonologisk og ortografisk strategi i 
forhold til avkoding. I Logos tiltaksrapport anbefales ulike spill for å automatisere 
bokstavkunnskap og ordbilder. 
Det bør jobbes med morfologisk kompetanse og bevissthet. For etterhvert å oppnå en 
ortografisk lesekompetanse blir det viktig å øve på lengre enheter i lesingen gjennom 
stavelseslesing, her anbefales læreverket "Øv og les" 1-4 fra Aud Selnes. Når 
avkodingsferdighetene er mer på plass anbefales repetert lesing for å få opp tempo og leseflyt.  

Eleven bør ha daglige økter med skrivetrening, hvor fokuset er å lytte ut lyder i ord og skrive 
ordene riktig. Her kan materiell som "Sett inn støtet" benyttes, også i forbindelse med 
hjemmelekser. I forhold til tekstskaping kan skriverammer benyttes.  
 
I spesialundervisningen bør en sikre seg at Eleven får opplæring i å bruke lese- og 
skriveprogram med lydsyntese og retteprogram, f.eks. IntoWords eller Skoleskrift 3.  
Det anbefales at eleven får opplæring i å bruke smartbøker.  
Til tekstproduksjon anbefales Book creator i tillegg til skriveprogram med lydsyntese. 
 
Bitsboard er en app hvor du kan arbeide med utgangpunkt i bildekort og lydstøtte på ulike 
måter; bygge ord, stave, finne ord til bilde, finne manglende bokstav, sporing av bokstaver, 
ordjakt, flashcards, sortere, rekkefølge, sant/usant, bingo, memory, quiz, bildejakt, kryssord, 
puslespill mm. Bitsboard gir tydelig visuell og auditiv støtte. Den egner seg blant annet godt 
til bruk i lese- og skriveopplæringen og matematikk. Det kan lages eget innhold tilpasset det 
nivået eleven er på. 

I matematikk bør det fokuseres på innlæring av strategier for å inneha grunnleggende 
ferdigheter i faget. Det bør gis direkte undervisning. Det innebærer at lærere har strukturert 
fagstoffet for eleven og veksler mellom å forklare, fortelle, vise og tegne for å sikre at eleven 
holder oppmerksomheten og motivasjonen oppe. Lærer er tett på og har god oversikt over 
hvor Eleven er i læringsprosessen. For å sikre måloppnåelse i matematikk er det viktig med 
eksplisitte instrukser, modellering, samarbeidslæring, begrepsforklaringer samt mange 
repetisjoner og daglig trening. Det er viktig at lærere, gjennom dynamisk kartlegging, følger 
med hvordan eleven tenker og lærer. Videre er det viktig å ta hensyn til svakt arbeidsminne og 
langsom progresjon. Visuell støtte kan kompensere for svakt arbeidsminne. Det samme kan 
forutsigbare rammer, tydelige og korte beskjeder samt flere repetisjoner. Bruk av konkreter og 
en praktisk tilnærming vil kunne være hensiktsmessig for Eleven.   
Språk er en viktig del av matematikken og det er derfor viktig å arbeide grundig med å utvikle 
et godt matematisk språk. Her vil det være nyttig å undervise, demonstrere og forklare 
matematiske ord og uttrykk. Ta det aldri for gitt at eleven forstår, men be eleven selv forklare. 
På den måten kan en lettere avdekke misoppfatninger. 
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I engelsk kan det også arbeides etter tiltakene i Logosrapporten. Det er spesielt viktig å 
arbeide med ordforråd og forståelse. Undervisningen bør ta utgangspunkt i muntlig aktivitet, 
selv om elementer fra de andre delområdene trekkes inn. Målet må være at eleven skal lære å 
gjøre seg forstått, både skriftlig og muntlig, på et enkelt dagligdags språk. Han må lære å 
bruke språket med tydelig uttale og intonasjon samt forstå og bruke det engelske språket ved å 
lese og skrive. Eleven bør trene på å skrive ord og setninger samt produsere enkle tekster. 
Skriveprogram med lydsyntese (IntoWords) kan brukes også i engelsk. Ulike apper eller 
nettressurser kan også benyttes i engelsk. Quizlet.com anbefales da den kan brukes til å lære 
ord, både muntlig og skriftlig. I tillegg gir den rom for rask tilbakemelding samtidig som den 
er lystbetont.  

 
Basert på kartlegginger og samtale med skolen, eleven og hans foreldre, vil det være til hans 
beste at han mottar spesialundervisning i norsk, matematikk og engelsk. Selv sier Eleven at 
han foretrekker spesialundervisning fremfor ordinær undervisning.  
 
Evaluering av spesialundervisning vil være gjennom kartlegginger, prøver og årsrapportering. 
Justering av opplegget skjer etter avtale på ansvarsgruppemøter.  
 
Organisatorisk gjennomføring: Timene kan organiseres på en mindre gruppe, men må gis 
som direkte undervisning og bør gjennomføres av spesialpedagog/pedagog.  
 
Konklusjon. 
Eleven har behov for spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1 i alle årstimer a 60 
minutter i fagene norsk, matematikk og engelsk.  
 
Den sakkyndige vurderingen har en varighet på inntil tre år. 
 
Det skal utarbeides individuell opplæringsplan (IOP), jfr. opplæringslovens § 5-5. 
 
 
Med hilsen 
 
NN        NN 
tjenesteleder                                                                          Ped.psyk.rådgiver  
 
Kopi:  Foresatte 
           Skolen  
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1. Innledning 

  

Den spesialpedagogiske håndboken er et verktøy for å kvalitetssikre det spesialpedagogiske 

arbeidet i barnehagene og skolene, og revideres årlig.  

Håndboken omfatter kommunene Berg, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy og er  

er vedtatt i alle kommunestyrene.  

 

PPT for Midt-Troms, 20.08.2018 

Bengt Viken 

Tjenesteleder 
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Del 1:                   

Barnehage 
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 2. Lovgrunnlaget 

 

2.1 Generelt  

 

Barn under skolepliktig alder som har særlige behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til 

slik hjelp, jfr. barnehageloven § 19 a.  

 

Kapittel V A. Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. 

§ 19 a. Rett til spesialpedagogisk hjelp 

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige 

behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage. 

Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring 

av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter. 

Spesialpedagogisk hjelp kan gis til barnet individuelt eller i gruppe. Hjelpen skal omfatte 

tilbud om foreldrerådgivning. 

Kommunen skal oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn bosatt i kommunen. 

Fylkeskommunen skal oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp etter denne loven for barn i 

barneverninstitusjon og barn som er pasient i helseinstitusjon eid av regionalt helseforetak, 

eller i privat helseinstitusjon med avtale med regionalt helseforetak. 

Departementet kan gi forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp, hvem som 

skal regnes som bosatt i kommunen, refusjon av andre kommuners eller fylkeskommuners 

utgifter til spesialpedagogisk hjelp, fylkeskommunens ansvar for rett til spesialpedagogisk 

hjelp for barn i barneverninstitusjon og fylkeskommunens ansvar for rett til spesialpedagogisk 

hjelp for barn som er pasienter i helseinstitusjon eid av regionalt helseforetak, eller i privat 

helseinstitusjon med avtale med regionalt helseforetak. 

 

§ 19 b. Samarbeid med barnets foreldre 

Før det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering og fattet vedtak om spesialpedagogisk hjelp, 

skal det innhentes samtykke fra barnets foreldre. Foreldrene har rett til å gjøre seg kjent med 

innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg før det fattes vedtak. 

Tilbudet om spesialpedagogisk hjelp skal så langt som mulig utformes i samarbeid med barnet 

og barnets foreldre, og det skal legges stor vekt på deres syn. 

Det skal én gang i året utarbeides en skriftlig oversikt over den spesialpedagogiske hjelpen 

barnet har mottatt og en vurdering av barnets utvikling. Foreldrene og kommunen skal få 

denne oversikten og vurderingen. 

Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen etter barnevernloven §§ 4-8 eller 4-12, har 

barneverntjenesten rett til å ta avgjørelser etter dette kapittelet på vegne av barnet. Tilsvarende 
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gjelder ved vedtak om flytteforbud etter barnevernloven § 4-8 og vedtak om plassering etter 

barnevernloven § 4-6 andre ledd. 

§ 19 c. Pedagogisk-psykologisk tjeneste 

Kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste er sakkyndig instans i saker om 

spesialpedagogisk hjelp. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir 

utarbeidet lovpålagte sakkyndige vurderinger. 

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- og 

organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov. 

Departementet kan gi forskrift om andre oppgaver for den pedagogisk-psykologiske tjenesten. 

§ 19 d. Sakkyndig vurdering 

Før kommunen eller fylkeskommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp, skal det 

foreligge en sakkyndig vurdering av om barnet har særlige behov for spesialpedagogisk hjelp. 

I den sakkyndige vurderingen skal det utredes og tas standpunkt til blant annet: 

a)  om det foreligger sen utvikling og lærevansker hos barnet 

b) realistiske mål for barnets utvikling og læring 

c)    om barnets behov kan avhjelpes innenfor det ordinære barnehagetilbudet 

d)    hvilken type hjelp og organisering som vil bidra til barnets utvikling og læring 

 
e)   hvilket omfang av spesialpedagogisk hjelp som er nødvendig, og hvilken kompetanse 

      den som gir hjelpen bør ha 

 

Departementet kan gi forskrift om innholdet i den sakkyndige vurderingen. 

§ 19 e. Vedtak om spesialpedagogisk hjelp 

Kommunen eller fylkeskommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Dersom 

vedtaket avviker fra den sakkyndige vurderingen, skal dette begrunnes i vedtaket. 

Vedtaket skal inneholde: 

 

a) hva hjelpen skal gå ut på 

b) hvor lenge hjelpen skal vare 

c) hvilket timeomfang hjelpen skal ha 

d) hvordan hjelpen skal organiseres 

e) hvilken kompetanse de som gir hjelpen skal ha 

f) tilbud om foreldrerådgivning 

  

Dersom barnet flytter til en annen kommune, skal vedtaket om spesialpedagogisk hjelp gjelde 

frem til det er fattet nytt vedtak i saken. 

§ 19 f. Rett til skyss for barn med rett til spesialpedagogisk hjelp 

Dersom gratis skyss er nødvendig for at barnet skal kunne motta spesialpedagogisk hjelp, har 

barnet rett til slik skyss. 
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Barnet har rett til nødvendig reisefølge og tilsyn. Kommunen skal innlosjere barnet når daglig 

skyss ikke er forsvarlig. 

Kommunen skal fatte vedtak om og oppfylle retten til skyss, nødvendig reisefølge, tilsyn og 

innlosjering. 

§ 19 g. Barn med nedsatt funksjonsevne 

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt 

barnehagetilbud. Plikten til tilrettelegging omfatter ikke tiltak som innebærer en 

uforholdsmessig byrde for kommunen. Ved vurderingen av om tilretteleggingen innebærer en 

uforholdsmessig byrde, skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge 

funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen og 

virksomhetens ressurser. 

Kommunen fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt 

funksjonsevne. 

§ 19 h. Rett til tegnspråkopplæring 

Barn under opplæringspliktig alder som har tegnspråk som førstespråk, eller som etter en 

sakkyndig vurdering har behov for tegnspråkopplæring, har rett til slik opplæring. Retten 

gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage. 

Kommunen skal oppfylle retten til tegnspråkopplæring for barn bosatt i kommunen. Før 

kommunen fatter vedtak om tegnspråkopplæring, skal det utarbeides en sakkyndig vurdering 

av den pedagogisk-psykologiske tjenesten. 

Før det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering og fattet vedtak om tegnspråkopplæring, skal 

det innhentes samtykke fra barnets foreldre. Foreldrene har rett til å gjøre seg kjent med 

innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg før det fattes vedtak. 

Tilbudet om tegnspråkopplæring skal så langt som mulig utformes i samarbeid med barnet og 

barnets foreldre, og det skal legges stor vekt på deres syn. 

Dersom barnet flytter til en annen kommune, skal vedtaket om tegnspråkopplæring gjelde 

frem til det er fattet nytt vedtak i saken. 

Retten til skyss, tilsyn, reisefølge og innlosjering etter § 19 f gjelder tilsvarende for barn med 

rett til tegnspråkopplæring. 

Departementet kan gi forskrift om tegnspråkopplæring for barn under opplæringspliktig alder. 
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3. Møtedefinisjoner 
 

3.1 Ressursteam 

De som skal delta i ressursteam er:  

Barnehagens ledelse og PPT. Ved drøfting av enkeltbarn møter pedagogisk leder 

og eventuelt andre. Barnehager kan velge å ha felles ressursteam.  

  

Barnehage har ansvar for å skrive og sende referat til PPT fra ressursteam.  

Saker som omhandler enkeltbarn, skal anonymiseres.  

 

3.2 Samarbeidsmøter:  

Deler av ressursteam og foreldre  

3.3 Ansvarsgruppemøter:  

Deler av ressursteam, foresatte og eventuelt andre instanser 

Barnehager har i utgangspunktet koordineringsansvar for alle møter, og leder ansvarsgruppen 

dersom annet ikke er avtalt.  

Figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ressursteam 
 

4.1 Generelt om ressursteamenes oppgaver og organisering  

Barnehager skal ha ressursteam. Styrer er ansvarlig for at barnehagen har et ressursteam. 

Ressursteamet skal i utgangspunktet bestå både av virksomhetens ledelse, pedagogisk 

personell og representant fra PPT. Ressursteamet samarbeider med institusjonens øvrige 

personale etter behov og med andre samarbeidspartnere etter nærmere vurdering. 

Ansvarsgruppe 
 

Ressursteam Samarbeidsmøte 
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Ressursteamet skal være rådgivende instans for styrer. Tema for ressursteamene skal være 

systemsaker, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling. I tillegg skal problemstillinger 

vedrørende barn som ikke er henvist PPT kunne drøftes anonymt i ressursteamet. 

4.2 Arbeidsoppgaver til ressursteamet 

 

- Gi råd i forhold til tiltak  

- Vurdere læremidler/pedagogisk materiell som er aktuelle i forhold til problemstillingen 

Før henvisning til PPT skal saken/problemstillingen ha vært drøftet i ressursteamet.  

4.3 Årshjul for ressursteam -  barnehage 

 

 

Første ressursteam på høsten: 

 

-  Presentasjon av barnehagens   

 satsningsområder/prosjekter 

-  Fokus på IUP-skriving 

-  Bruk av kartleggingsplaner  

 

 

Siste ressursteam før jul: 

 

- Vurdere på generelt grunnlag bruk 

 av ressurser og organisering av 

spesialpedagogisk hjelp 

-  Gjennomgang av aktive saker hos 

PPT. 

 

 

Første ressursteam etter jul: 

 

- Gjennomgang av tiltak mot mobbing 

i barnehagen  

- Gjennomgang av plan for 

krisehåndtering 

- Vurdere intern 

kompetanseheving/faglig oppdatering 

på spesialpedagogisk område 

 

 

Siste ressursteam før sommerferien: 

 

- Gjennomgang av barn som skal 

begynne på skolen.  

- Fokus på IUP-skriving 
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5. Retningslinjer for saksarbeid  

  
 

5.1 Barnehage 

 

Hva skal gjøres? Ansvar 

Fase 1: Før henvisning og utredning. 

 Bekymring for barnets utvikling - behov for 

spesialpedagogisk hjelp? 

 Tidlig observasjon, problemvurdering og tidlig 

intervensjon. Skjema: Enkel observasjon av barnet.  

 Ressursteam; problematikken drøftes i ressursteam. 

Fase 2: Henvisning til PPT. 

 Henvisende instans ber PP-tjenesten utrede barnets 

behov. 

 I forbindelse med henvisning til PPT, utarbeides 

pedagogisk rapport. 

 Foreldrene skal samtykke i henvisningen og gjøres 

kjent med alle opplysninger som overføres PPT. 

Ved henvisning til PPT skal foreldrene skrive 

under på at de samtykker til at sakkyndig vurdering 

utarbeides. 

 Oversendelse av henvisning, pedagogisk rapport og 

annen relevant kartlegging til PPT.  

Fase 3: Sakkyndig vurdering av barnets behov. 

 PPT gjennomfører en sakkyndig vurdering som 

består av utredning og tilråding. 

 PPT har plikt til å rådføre seg med foreldrene i 

arbeidet med å utforme tilbud om 

spesialpedagogisk hjelp, og skal legge stor vekt på 

synspunktene deres, jf. § 19 b 

 Foreldrene har rett til å få kunnskap om innholdet i 

den sakkyndige vurderingen. 

Fase 4: Vedtak. 

 Kommunen er ansvarlig for at enkeltvedtak fattes. 

Enkeltvedtaket kan gi medhold eller avslag på 

kravet om at barnet har rett til spesialpedagogisk 

hjelp. 

 Foreldrene har rett til å uttale seg før det blir fattet 

enkeltvedtak, og deres syn skal tillegges stor vekt. 

Retten til å uttale seg gjelder særlig ved avvik fra 

den sakkyndige vurderingen. 

 

 

Ansvarlig pedagog 

 

Ansvarlig pedagog 

 

Styrer 

 

 

 

Virksomhetsleder/Styrer 

Ansvarlig pedagog 

 

Styrer 

 

 

 

Styrer 

 

 

 

 

PPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnehagefaglig 

rådgiver/Virksomhetsleder 

 

 

Barnehagefaglig 

rådgiver/Virksomhetsleder 
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 Før det treffes enkeltvedtak, skal kommunen årlig 

innhente samtykke fra foreldrene (skjema: 

Samtykke til vedtak om spesialpedagogisk hjelp).  

 Hjelpen skal inneholde tilbud om 

foreldrerådgivning. 

Fase 5: Planlegging og gjennomføring. 

 Hjelpen til barnet settes i gang i samsvar med 

enkeltvedtaket. 

 Det utarbeides individuell utviklingsplan (IUP) 

Fase 6: Evalueringsfase  

 Utarbeiding av årsrapport 

 Årsrapport sendes til foreldre, barnehageeier og 

PPT. 

 Gjentatt henvisning til PPT dersom saken har vært 

avsluttet. 

 

Barnehagefaglig rådgiver/ 

Virksomhetsleder 

 

Barnehage/PPT 

 

 

 

 

Styrer 

 

Ansvarlig pedagog 

 

 

 

Ansvarlig pedagog 

Styrer 

 

 

Styrer 
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5.2 Henvisning til PPT (fase 2 og 3) 

Henvisning til PPT for Midt - Troms skal i hovedsak gå gjennom barnehagen. Dersom barnet 

ikke går i barnehage kan andre være henviser. Henvisningen kan innbefatte ett eller flere av 

følgende områder: 

      - Utredning av behov for spesialpedagogiske hjelp 

      - Veiledning/konsultasjon til pedagogisk personale/systemsak 

      - Annet (spesifiser) 

 

 

Når PPT mottar henvisning starter et utredningsarbeid i forhold til barnets behov. Konklusjon 

av utredningsarbeidet munner vanligvis ut i ei sakkyndig vurdering. Sakkyndig vurdering skal 

ta stilling til behovet for spesialpedagogisk hjelp etter § 19 a i barnehageloven.  Den 

sakkyndige vurderingen gjelder så lenge behovet er uendret. Den sakkyndige vurderingen bør 

ikke være eldre enn 3 år. 

Barn som har rett til spesialpedagogisk hjelp, har krav på at det fattes enkeltvedtak. 

Enkeltvedtak fattes av styrer/barnehagefaglig rådgiver/forvaltning i den enkelte kommune. 

Før det fattes vedtak om spesialpedagogisk hjelp, skal foresatte gi skriftlig samtykke til at 

dette blir gjort i henhold til barnehageloven § 19 b.  

Brukerne/foresatte skal være orientert om saksgangen og har uttalerett. En IUP utarbeides for 

alle som mottar spesialpedagogisk hjelp. 

 

5.3 Vedtak om spesialpedagogisk hjelp (fase 4) 

For at det skal fattes vedtak om spesialpedagogisk hjelp i henhold til barnehageloven, må det 

foreligge en sakkyndig vurdering. 

 

Vedtak om spesialpedagogisk hjelp fattes når PPT har; 

- vurdert at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp. 

 

Det skal fattes vedtak om at barnet ikke har rett til spesialpedagogisk hjelp når PPT gjennom 

sakkyndig vurdering har vurdert at det ikke er behov for slikt tiltak. 

 

Styrer/barnehagefaglig rådgiver/skal ikke fatte vedtak når; 

 Det ikke foreligger en sakkyndig vurdering. 

 Foresatte ikke har gitt samtykke til å fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp jfr.  

§ 19b.                      

 

5.4 Individuell utviklingsplan (IUP) (fase 5) 

Alle barn som får spesialpedagogisk hjelp skal ha en individuell utviklingsplan. I Ytre Midt-

Troms har kommunene vedtatt å bruke IUP for førskolebarn. 
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5.5.1 Utforming av IUP  

 

For barn som skal ha IUP skal denne foreligge så snart som mulig og senest 4 uker, etter at 

vedtak om rett til spesialpedagogisk hjelp foreligger. Ferietid kommer i tillegg. 

Foreldre/foresatte er naturlige samarbeidspartnere i planprosessen.  

Ressursteam, PPT og spesialpedagog kan gi veiledning i forhold til IUP-arbeidet. 

Mål og innhold i IUP skal omhandle: 

 IUP skal beskrive mål, omfang og organisering av tiltaket. 

 områder der spesialpedagogisk hjelp er nødvendig (jfr. sakkyndig vurdering fra PPT). 

Omfanget skal beskrives i form av antall pedagog- og/eller assistenttimer i årstimer. Der 

enkeltvedtaket omfatter assistent, skal også dette innarbeides i IUP. 

Organisering skal beskrives i form av tiltak for eksempel 1:1, i ei lita gruppe eller i ei gruppe. 

Utviklingsmålene må være så konkrete, tydelige og målbare at resultatene kan evalueres i 

årsrapporten.  

5.5.2 En deltagelsesfokusert IUP –mal, spesielt tilpasset barn med omfattende og 

kombinerte lærevansker 

Kommunene har vedtatt den spesialpedagogiske håndboka med tilhørende IUP skjema. For de 

multifunksjonshemmede barna kan en deltakerfokusert IUP vurderes som planverktøy. 

Forslag til mal finnes på følgende nettsted:  

http://www.statped.no/globalassets/fag/sammensatte-

larevansker/dokumenter/iop_veileder_omfattende_kombinerte_laerevansker.pdf 

 

5.6 Årsrapport for barnehage - vurdering av den spesialpedagogiske hjelpen 

Barnehagen skal utarbeide skriftlig rapport hvert år med vurdering av den spesialpedagogiske 

hjelpen som barnet har fått.  

I rapporten skal det gjøres vurderinger i forhold til målene i den individuelle utviklingsplanen 

og i forhold til sakkyndig vurdering. Metoder og organisering skal også vurderes. 

Dersom vurderingen viser at behovet for spesialpedagogisk hjelp er endret, må IUP revideres. 

Ved større endringer må nytt vedtak vurderes. Dersom behovet for spesialpedagogisk hjelp 

ikke lenger er til stede, kan PPT skrive en ny sakkyndig vurdering som dokumenterer dette 

eller det kan fremgå av møtereferat. 

5.7 Samarbeid med foresatte og barn. 

Arbeidet med IUP skal gjøres i samarbeid med foresatte, og det skal legges stor vekt på deres 

syn. Foresatte kan være delaktige på følgende områder; når det er bekymring for utvikling, 

henvisning PPT, utredning/samtale med PPT, gi samtykke til at vedtak blir fattet, utarbeiding 

av IUP og samarbeid gjennom barnehageåret. 
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5.8 Gjennomføring av spesialpedagogisk hjelp. 

Barnehagens ledelse plikter å se til at det avsettes nødvendige pedagogiske ressurser for å 

gjennomføre den spesialpedagogiske hjelpen i tråd med enkeltvedtaket. 

 

5.9 Klagesaker. 

Det er av avgjørende betydning at all nødvendig dokumentasjon følger klagesaken, jfr. 

punktene nedenfor, i tillegg til vedtaket og klagen. 

 

Rett til å klage på vedtak følger av forvaltningsloven § 28. Det er foresatte eller en annen med 

rettslig klageinteresse som har rett til å klage på et enkeltvedtak. 

Reglene om klageinstans finnes i barnehagelovens § 9 b. En eventuell klage om 

spesialpedagogisk hjelp skal fremmes overfor den som har fattet vedtaket. 

 Den som har fattet vedtaket må vurdere klagen; 

 Om klagen imøtekommes, fattes et nytt vedtak. 

 Dersom klagen delvis blir tatt til følge skal det fattes nytt vedtak og klager gis ny 

klageadgang. 

 Opprettholdes vedtaket oversendes klagen til Fylkesmannen i Troms. 

Det følger av forvaltningsloven § 29 at klagefristen er 3 uker. Når det klages på et 

enkeltvedtak har styrer/rektor alltid adgang til å oppheve eller omgjøre sitt opprinnelige 

vedtak til gunst for klager. 

Før saken sendes Fylkesmannen i Troms må styrer påse at all nødvendig dokumentasjon er 

vedlagt; 

 Vedtak om spesialpedagogisk hjelp. 

 Sakkyndig vurdering. 

 IUP 

 Årsrapport  

 Annet 

5.10 Overgang fra barnehage til grunnskole for barn med rett til spesialundervisning: 

Barnehagen ved styrer innkaller til møte med rektor ved den skolen som barnet skal begynne 

på. Det er vanlig at følgende innkalles: Foreldre til barnet, PPT, skole, 

skolekontor/forvaltning, styrer, pedagogisk leder ved barnehagen/ansvarlig for det 

spesialpedagogiske tiltaket og eventuelt andre (f.eks. logoped, fysioterapeut, helsesøster).  

Dersom foreldrene gir sin skriftlige tillatelse til dette, skal barnehagen videresende 

dokumenter til skolen som er nødvendige i det videre arbeidet med barnet. Slik 

dokumentasjon kan være resultat av tester som er utført, IUP til barnet, og sakkyndig 

vurdering fra PPT. Skolen har et medansvar for å bli kjent med barnet før skolestart. Det vises 

her til skjema for overganger barnehage-skole. Viser for øvrig til eget hefte vedrørende 

Overgang barnehage-skole som er utarbeidet og gjeldende for Lenvik kommune.  

 

5.11 Overgang for barn som ikke går i barnehage.  

For barn som ikke har barnehageplass, og som vurderes til å ha rett til spesialundervisning 

ved skolestart, vil PPT skrive en sakkyndig vurdering som er gjeldende fra skolestart. 
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Retningslinjer for saksgang - barnehage 
 

 

Retningslinjer for saksgang ved etablering av spesialpedagogisk hjelp 

Hva skal gjøres ? 
 

Handlingshjulet - barnehage 
 

 

 

 

 

 

Midt-Troms region 

barnehage 

6. Handlingshjul - barnehage 

323



17 

 

(til internt bruk – første kartleggingsfase) 

Midt-Troms region 

barnehage 
Fortrolig 

Off.loven §5a og forv.loven  §13 

       

 Navn:   Født:  

 Barnehage:  Avdelin:  

 Ansvarlig 

pedagog: 

 Dato:  

       

 

Område Ansvarlig pedagogs vurdering 

 Ikke 

vansker 

I tvil 

(beskriv) 

Vansker (beskriv) 

A   Felles aktiviteter som: 

     * Mat 

     * Påkledning 

     * Samlingsstund 

     * Annet 

   

B   Motorikk 

     a) finmotorikk 

     b) grovmotorikk 

   

C   Atferd/Sosialt samspill    

D   Konsentrasjon/ utholdenhet    

E   Språk / artikulasjon 

 

   

F: Syn  

 

   

G: Hørsel 

 

   

H: Annet    

Kommentarer/utfyllende opplysninger: 

 

    

Dato  Ansvarlig pedagog  

 
  

6.1 Enkel observasjon av barnet – barnehage 

Dobbelklikk i skjemaet under for å få fram fullstendig 

skjema 
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Pedagogisk rapport - informasjon 

 

Pedagogisk rapport er et obligatorisk vedlegg ved alle nye henvisninger av individsaker fra 

barnehager til PPT.  I forbindelse med PPTs utredning av barnet, er det nødvendig med flere 

opplysninger enn de som fremkommer av henvisningsskjemaet.  Det skal derfor skrives en 

pedagogisk rapport (eget skjema) med supplerende opplysninger vedrørende det henviste 

barnet. Den sendes sammen med henvisningsskjemaet og annet relevant 

kartleggingsmateriell.  

 

Å foreta en pedagogisk kartlegging som munner ut i en rapport handler om at styrer/ansvarlig 

pedagog systematiserer sine observasjoner av barnet.  Pedagogisk rapport skal utarbeides i 

samråd med foresatte.  Kopi av pedagogisk rapport sendes til foresatte.  

 

Pedagogisk kartlegging skal gi en konkret beskrivelse av barnets funksjonsnivå: emosjonelt, 

språklig, motorisk og sosialt. En kartlegging skal være fri for tolkninger. Den skal beskrive 

fakta. Vær konkret ved beskrivelser av kartlegginger/observasjoner. Det er for eksempel ikke 

nok å skrive at barnet har språkvansker, konsentrasjonsvansker eller atferdsvansker. Det må 

beskrives konkret hva som skjer i ulike situasjoner og i forhold til ulike voksne og andre barn. 

Det skal beskrives hvilke områder barnet behersker eller ikke behersker. Gi eksempler på 

situasjoner der vanskene kommer til syne og beskriv hyppighet, varighet og intensitet. Hvor 

avpasset er atferden til situasjonen? Hvor lenge har barnet vist slik atferd? Under hvilke vilkår 

forekommer vanskene og om det er noe mønster? Hva oppleves som barnehagens 

begrensninger i møte med barnets vansker? 

 

I forbindelse med den sakkyndige vurderingen vil barnehagens pedagogiske rapport bli 

vektlagt, i tillegg til eventuelt andre instansers og PPTs egne utredninger og vurderinger. Den 

sakkyndige vurderingen skal danne grunnlag for konkrete og realistiske målformuleringer og 

tiltak i den individuelle utviklingsplanen (IUP) for barnet.  
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Konfidensielt. Off. loven § 5a og forv.loven § 13 

 

Pedagogisk rapport   

Barnets navn   

    

Født:     

   

Barnehage   

    

Barnet har   % plass i barnehagen  

   

Styrer/pedagogisk leder/ spesialpedagog:   

    

Barnet har hatt tilbud i barnehagen fra:    

 dato   

     

Barnet har hatt tilbud i     i perioden   

 Navn på barnehage  tidsrom  

       

     

Sted/dato  underskrift  

     

 

 

 

 

 

Lenvik kommune      Berg kommune      Tranøy kommune      Torsken kommune       Sørreisa kommune 

                                                                                       

 

 

 

 

6.2 Pedagogisk rapport – barnehage 

Dobbelklikk i skjemaet under for å få fram fullstendig skjema 
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Generell del:  

 
Punkt 1 – 5 skal fylles ut. 

 

1. Henvisningsårsak 
(flere kryss kan settes) 

 

    Bekymring for barnets språklige utvikling    

    Bekymring for barnets sosiale utvikling   

    Bekymring for barnets emosjonelle utvikling 

    Motorisk utvikling 

    Medisinske årsaker 

    Annet……………………… 

 
 

2. Barnets sterke sider:                    Kommentarer 

 

 Hvordan vil du beskrive barnets 

sterke sider og interesser? 

 

 

3.  

Hva viser observasjoner/kartlegging 

           i forhold til :  

 

                                          Kommentarer                               
 

 Barnets trivsel i barnehagen  

 

 

 Hverdagsaktiviteter 

 

 

 

 

 

4. Medisinske forhold.                   Kommentarer:   

 

 Syn  

 Hørsel  
 Spesielle omstendigheter som kan 

være av betydning for å forstå barnets 

funksjonsnivå og evt. diagnoser 

 

 

 

 

 

Spesifikk del:  
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Punkt 1 – 4 gir en beskrivelse av barnets vansker. Der barnet ikke har vansker, er det 

tilstrekkelig å kommentere kort med ok eller ingen vansker. Punkt 5 omhandler utprøvde 

tiltak og skal fylles ut. 

 

 

1. Språklige ferdigheter                        Kommentarer 
 

 Språkforståelse  

 Språklig bevissthet  

 Uttale  

 Ordproduksjon  

 Setningsproduksjon  

 Kommunikasjon  

 

 

2. Sosial og emosjonell utvikling                Kommentarer 

 Samarbeidsevne  

 Ta og opprettholde kontakt med 

andre 

 Vente på tur 

 Viser hensyn til andre 

 

 Annet:  

 

 

3. Lekestadier og lekekompetanse                      Kommentarer 
 

 Regellek  

 Sosial rollelek  

 Konstruksjonslek  

 Språkfunksjon i lek  

o Lederskap i lek  

o Konflikthåndtering i lek  

 

  

 Aggresjon  

 Utagering  

 Impulskontroll  

 Selvhevdelse  

 Stille og innesluttet  

 Bekymret/engstelig  

 Empati  
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4. Motorisk utvikling        Kommentarer 

 

 Grovmotoriske ferdigheter 

- grunnleggende grovmotoriske    

ferdigheter.  

 

 Sansemotoriske ferdigheter 

- samspillet mellom våre sanser og våre 

bevegelser: koordinasjon, 

kroppsbevissthet, den taktile sansen etc.. 

 

 Finmotoriske ferdigheter  

 

 

5. Hvilke tiltak har vært prøvd  

ut før henvisningen til PPT?  Kommentarer  

 
 Hvilke metodiske og organisatoriske 

tilrettelegginger har vært gjort?  
 

 

 Tiltakenes varighet  
 

 

 
 

Underskrift fra barnehage: 
Sted/dato: 

 

Underskrift av leder ved henvisende instans: 

 

 
 

 

 

 

Kopi: foresatte 
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Spesifikk kartlegging/observasjoner: 

 
Oversikt over kartleggingsmateriale som kan benyttes: 

 
Språklige ferdigheter: 

 

Dato for kartlegging: 

TRAS  

Alle med   

Hvilke begreper kan jeg  

Språk 5-6  

20 spørsmål om språkferdigheter: fra 5 år 

(Ernst Ottem) 
 

Askeladden  
Grorudmodellen  
Språkpermen  
Kommunikativ utvikling: Ord og fraser  
Observasjon av lek og kommunikasjon i de første 

utviklingsår 0 – 18 mnd. 
 

MIO- observasjon av matematisk utvikling  

2 – 5 år  
 

Annet:  
 

Atferd: 
 

Kala – kartlegging av lekeatferd  
Alle med  
ASQ (ages and stages questionnaires)  
Sosiogram   
Annet:  
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PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE 

FOR MIDT-TROMS 
POSTBOKS 609,  9306 FINNSNES 

TELEFON 77 85 18 30  

e-post: ppt@midt-troms.no 

 

 

 

 

 

 

Henvisning til Pedagogisk – psykologisk tjeneste 
Konfidensielt. Off. loven § 5a og forv.loven - § 13 

Det ønskes bistand fra PPT 
Henvisningen gjelder (sett kryss) 

  Utredning av behov for spesialpedagogisk hjelp. Vi/foresatte samtykker i utarbeidelse av sakkyndig  vurdering 

 

 

 

Veiledning/konsultasjon til pedagogisk personale  

 

   

 Annet (spesifiser):  

  

    

 

Personalia 
Etternavn: Fornavn: Fødsels- og personnr:  

   
   

Kjønn:  Telefonnr:   Mobilnr:  
 

Adresse:  Postnr:  Poststed:  
 

Navn på barnehage:  Avdeling/base:  
   

Søsken (navn og alder):  

 

Foreldreansvar:  

          

  mor  far  begge  andre  

 

 

Hvor bor barnet? 

          

  mor  far  begge  andre  

 

 

 

 

 

 

 

Lenvik kommune      Berg kommune      Tranøy kommune      Torsken kommune       Sørreisa kommune 

                                                                                       

 

 

 

 

 

6.3 Henvisningsskjema – barnehage 

Dobbelklikk i skjemaet under for å få fram fullstendig 

skjema 
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Henvisningsgrunn: 

 

 
Ressursteam 

 

Barnet ble drøftet i ressursteam: Dato   

 
Samarbeidsinstanser (hvilke, dersom andre hjelpeinstanser er kontaktet) 

 

 

 

Henvisende barnehage 

 
Barnehage  

 
Kontaktperson  Telefo

n 

 

 
Adresse  Postnr:  Poststed:  

 

Underskrift fra barnehage: 
Sted/dato: 

Underskrift av leder ved henvisende instans: 

 

Foresatte samtykker i henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Foresatte samtykker i at det 

gjøres vedtak i forhold til spesialpedagogisk hjelp når sakkyndig vurdering foreligger: 

 
Sted/dato:  Sted/dato: 

Underskrift mor/verge Underskrift far/verge 

 

 

 

 

Vedlegg til henvisning: 

 

 

          Pedagogisk rapport 

 

          Kartlegginger: ……………………………………………………………………… 

 

          Annet, spesifiser:……………………………………………………………………. 
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Samtykkeerklæring 

Jeg/vi samtykker også i at PPT kan innhente taushetsbelagte opplysninger fra/eller 

samarbeide med følgende instanser: 
 

  ja  nei Hvis ja, kryss av for hvilke instanser nedenfor 

 
 
  Helsetjeneste  Sosialtjeneste  Fysioterapeut  Barne- og ungdomspsykiatrisk 

poliklinikk(BUP) 
 
 

  Barnevernstjeneste  Andre, spesifiser:   

 

Sted/dato:  Sted/dato: 

Underskrift mor/verge Underskrift far/verge 

 

Dette samtykket gjelder for inneværende barnehageår. Samtykket kan endres eller trekkes 

tilbake ved skriftlig henvendelse til PPT. 
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Unntatt offentlighet § 13 

Samtykke til vedtak om spesialpedagogisk hjelp. 

Barnets navn:  

Født:  

Barnehage:  

 

Foresatte skal gi sitt samtykke til at det blir gjort vedtak om spesialpedagogisk hjelp  jfr. 

barnehageloven § 19 b:» Før det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering og fattet vedtak om 

spesialpedagogisk hjelp, skal det innhentes samtykke fra barnets foreldre. Foreldrene har rett 

til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg før det 

fattes vedtak.» 

De foresatte har med visse unntak anledning til å se sakens dokumenter, jfr. forvaltningsloven 

§§ 18 og 19. 

Sett kryss. 

  

 Jeg/vi samtykker til at det fattes vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter §19 e i 

barnehageloven. 
 

 Jeg/vi samtykker ikke til at det fattes vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter §19 e i 

barnehageloven. 
 

  

Vi gjør oppmerksom på at foreldre/foresatte har rett til å uttale seg før det blir fattet vedtak. 

Ønsker dere å benytte dere av denne retten? (sett kryss) 

  Ja 

   

  Nei 

 

Dato Foreldre/foresattes underskrift  

 

Dersom det ikke gis samtykke til vedtak vil heller ikke vedtak bli gjort. Da vil det ikke bli satt 

i gang tiltak utover barnehagens ordinære tilbud.  

Skjema returneres snarest mulig til kommunen/barnehagen. 

 
 

6.4 Samtykke til vedtak – barnehage 

Dobbelklikk i skjemaet under for å få fram fullstendig 

skjema 
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Midt-Troms region 

barnehage 

 

 
 
Vedtak om spesialpedagogisk hjelp barnehageåret 20…/20…  
_barnets navn_, født DD.MM.ÅÅ 
 
(Saken er behandlet som delegert vedtak: Barnehage-/førskolesaker saksnr. _/ÅÅ) 
 
Saksdokumenter 
Sakkyndig vurdering/ressurstilråding, datert DD.MM.ÅÅ / journalført DD.MM.ÅÅ. 

Samtykke til vedtak, datert DD.MM.ÅÅ. 
IUP, datert DD.MM.ÅÅ. 
Referat ansvarsgruppemøte, datert DD.MM.ÅÅ. 
Årsrapport, datert DD.MM.ÅÅ. 
 
Saksopplysninger 

Sakkyndig vurdering slår fast at _barnets navn_ har behov for spesialpedagogisk hjelp for å 

fremme _ (språklige, sosiale, andre) ferdigheter. 
Ressurstilrådingen er til sammen _ årstimer á 60 minutter som gir gjennomsnittlig _ timer pr. 
uke. Det er 42 tiltaksuker i et barnehageår.  
Den sakkyndige vurderingen har en varighet på inntil _ år. 
 
Rettslig grunnlag  
Det vises til barnehageloven § 19 a: «Barn under opplæringspliktig alder har rett til 
spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om 
de går i barnehage. 
Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring 
av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter. 
Spesialpedagogisk hjelp kan gis til barnet individuelt eller i gruppe. Hjelpen skal omfatte 
tilbud om foreldrerådgivning. 
Kommunen skal oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn bosatt i kommunen.» 
 
Det vises også til barnekonvensjonens artikkel 3.1 – Barnets beste: «Ved alle handlinger 
som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, 
domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et 
grunnleggende hensyn.» Barnekonvensjonens artikkel 12 slår fast at barnet skal gis 
anledning til å bli hørt, enten direkte eller gjennom en representant eller egnet organ.  
 
 
Vurdering 
Det foreligger sakkyndig vurdering som konkluderer med at _barnets navn_ har behov for 
spesialpedagogisk hjelp, og det er gitt samtykke av foresatte til at vedtak om 
spesialpedagogisk hjelp kan fattes. Det gjøres derfor slikt vedtak. 
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Vedtak 
a) _barnets navn_ har rett til spesialpedagogisk hjelp i henhold til § 19 a i 

barnehageloven. Hjelpen skal gi barnet støtte i utviklingen av _ ferdigheter. Barnet 
kan støttes individuelt eller i gruppe.  

b) Vedtaket gjelder for (resten av) barnehageåret 20_/20_. 
c) _barnets navn_ tildeles _ årstimer. (Pr. d.d. gjenstår imidlertid bare _ tiltaksuker / _ 

årstimer av barnehageåret 20_/20_.(ved vedtak i løpet av barnehageåret)) Ressursen 
gir et gjennomsnitt på _ tiltakstimer á 60 minutter pr. uke i 42 uker. 

d) _ kommune er ansvarlig for organisering og at tiltaket blir gjennomført. Den 
spesialpedagogiske hjelpen skal gis i _ barnehage hvor barnet har _ % plass. 
Spesialpedagog skal veilede barnehagen, og er hovedansvarlig for at IUP blir 
utarbeidet og evaluert. Spesialpedagog må påse at individuell hjelp og hjelp i gruppe 
organiseres og gjennomføres i overensstemmelse med tilrådningen i sakkyndig 
vurdering, jf. denne. Det skal minst én gang i året lages en skriftlig oversikt over den 
spesialpedagogiske hjelpen barnet har mottatt, og en vurdering av barnets utvikling 
og måloppnåelse. Gjennomførte timer med spesialpedagogisk hjelp loggføres av 
spesialpedagog og barnehagen. 

e) Personen som gir hjelpen må ha pedagogisk kompetanse. (Assistent kan 
gjennomføre _ timer pr. uke under veiledning av pedagog/spesialpedagog (dersom 
tilrådet i sakkyndig)). 

f) Foreldrerådgivning finner sted i ansvarsgruppemøter, ved utarbeiding av IUP og 
dersom det ønskes underveis. 

g) Vedtaket er i overensstemmelse med sakkyndig vurdering (hvis ikke, må det 
begrunnes hvorfor). 

h) Dersom barnet flytter til en annen kommune, skal vedtaket om spesialpedagogisk 
hjelp gjelde frem til det er fattet nytt vedtak i saken. 

 
 
 
Klagerett  
Dette vedtaket er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven (§ 2b), og kan påklages (§ 28).  
Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt dere ble gjort kjent med vedtaket (§ 29). En 
eventuell klage må være begrunnet, og det skal nevnes den endring som ønskes i vedtaket. 
Fylkesmannen er klageinstans for vedtak fattet av kommunen, jf. barnehageloven § 9 b. En 
eventuell klage sendes likevel til kommunen som vil videresende denne til fylkesmannen 
dersom vedtaket opprettholdes.  
 
Vi gjør oppmerksom på retten til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 
19. 
 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

_navn_ 

tittel 

 

 

Kopi til: 

_ barnehage 

PPT (evt.) 

(evt. andre) 
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PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE 

FOR MIDT-TROMS 

POSTBOKS 609,  9306 FINNSNES 
TELEFON 77 85 18 30  

e-post: ppt@midt-troms.no 

 

 

 

 

 

 

Tilmelding av systemsak til Pedagogisk – psykologisk tjeneste 
Konfidensielt. Off. loven § 5a og forv.loven - § 13 

Det ønskes bistand fra PPT 

 

         Systemsak - Veiledning til pedagogisk personale 
 

          Annet 
 

 

 

 

Navn på barnehage: 
 

Styrer: Baseleder/pedagogisk leder: 

  

   
Telefonnr:   

 
Adresse:  Postnr:  Poststed:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmeldingsgrunn: 

 

 

 

 

 

 

 

Rammefaktorer  

 

  

 

  
Beskriv utfordringene  

 

 

 

 

  
Tidligere gjennomførte tiltak   

Ressursteam 

 

Saken ble drøftet i ressursteam: Dato   

 

Lenvik kommune      Berg kommune      Tranøy kommune      Torsken kommune       Sørreisa kommune 

                                                                                       

 

6.5 Tilmeldingsskjema systemsak – barnehage 

Dobbelklikk i skjemaet under for å få fram fullstendig 

skjema 
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Midt-Troms region 

barnehage 

6.6 Frister for saksgang ved videreføring av spesialpedagogisk hjelp  
(barn som har IUP) 

 

Tidspunkt Hva skal gjøres ? Ansvar 
 

 

Innen 15. oktober 

 

 

 

 

 

Innen 15. januar 

 

 

 

 

 

 

 

Innen 1. mai 

 

 

Innen 1. juni 

 

 

 

Innen 15. juni 

 

 

 

 

 

 

 

IUP skal være ferdig utarbeidet. 

 

 

 

 

 

Gjennomgang i ressursteam av alle barn i 

barnehagen som har rett til spesialpedagogisk 

hjelp. 

 

 

 

 

 

Årsrapport  

 

 

PPT utarbeider ny sakkyndig vurdering. 

 

 

 

Forberede utkast til IUP for neste barnehageår. 

Planen må utarbeides i samarbeid med 

foreldre/foresatte. 

 

 

 

 

 

 

 

Initiativ: 

Ansvarlig pedagog 

Gjennomføring: 

Pedagog 

 

 

Styrer 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarlig 

pedagog/styrer 

 

PPT 

 

 

 

Styrer 
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Individuell utviklingsplan (IUP) 
Konfidensielt. Off. loven § 5a og forv.loven - § 13 

 
Navn Født Barnehage  Avdeling/base 

    

Gjelder for 

barnehageåret 

 20../20.. Utarbeidet på bakgrunn av sakkyndig vurdering,  

datert: 

  

 

 

 
Vedtak om spesialpedagogisk hjelp iht 

barnehageloven  § 19 a, datert:  

antall 

årstimer:  

    

Utviklingsområde Organisering Omfang i årstimer 

      

      

      

 

 Samlet antall årstimer:  

 

 
Individuell utviklingsplan er utarbeidet i samarbeid mellom barnehage og foresatte: 

Styrer:  Ansvarlige pedagoger: Spesialpedagogisk ansvarlig: 

 

Dato:  

 

 

 
Langsiktige mål (for en 3-årsperiode) for de utviklingsområder der barnet har spesialpedagogisk 

hjelp: 

Utviklingsområde 

-  

-  

-  

 

 

 

 

Lenvik kommune      Berg kommune      Tranøy kommune      Torsken kommune       Sørreisa kommune 

                                                                                       
 

 

 

 

 

6.7 Individuell utviklingsplan (IUP) – barnehage 

Dobbelklikk i skjemaet under for å få fram fullstendig skjema 
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1: Mål for følgende område : 

Mål for ovennevnte 

utviklingsområde 

Hva det skal arbeides 

med/innholdet i den 

spesialpedagogiske hjelpen? 

Hvordan skal det arbeides 

for å nå målene? (metode) 

   

2: Mål for følgende område : 

Mål for ovennevnte 

utviklingsområde 

Hva det skal arbeides 

med/innholdet i den 

spesialpedagogiske hjelpen? 

Hvordan skal det arbeides 

for å nå målene? (metode) 

   

3: Mål for følgende område : 

Mål for ovennevnte 

utviklingsområde 

Hva det skal arbeides 

med/innholdet i den 

spesialpedagogiske hjelpen? 

Hvordan skal det arbeides 

for å nå målene? (metode) 

   

 

 

Legg inn flere rader etter behov. 
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Vedlegg: 

 

Beskriv samlet tiltak for barnet: 

Tiltaksområde Organisering Planleggingsansvar Gjennomføringsansvar 

    

    

    

    

Legg inn flere rader etter behov. 

 

 

 

 

Kopi: Barnehage (originalen sendes til foresatte) 

          Kommune 

          PPT 

          Andre etter avtale 
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Årsrapport  
Konfidensielt. Off. loven § 5a og forv.loven  § 13 

 

Navn Født Barnehage  Avdeling/base 

    

Gjelder for barnehageåret: 20../20.. Utarbeidet på bakgrunn av individuell utviklingsplan,  
datert: 

  

 

 

Vedtak om spesialpedagogisk hjelp iht 
barnehagelovens § 19 a, datert:  

antall 
årstimer:  

    

Utviklingsområde Mål Vurdering av barnets utvikling i forhold til 
utviklingsmål 

      

      

      

 

Vurdering av organisering, innhold og tiltak Vurdering om tiltak bør videreføres 

    

    

    

 

 

Dato:  Rapporten er utarbeidet av: 

Styrer Ansvarlige pedagoger Spesialpedagogisk ansvarlig 

 
Kopi: Barnehage  (originalen sendes til foresatte) 
          Kommune 
          PPT    
         Andre etter avtale 

Lenvik kommune      Berg kommune      Tranøy kommune      Torsken kommune       Sørreisa kommune 

                                                                                       
 

 

 

 

 

6.8 Årsrapport – barnehage 

Dobbelklikk i skjemaet under for å få fram fullstendig skjema 
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Midt-Troms region 

barnehage 

Overføring av skriftlig dokumentasjon ved overgangen fra barnehage til 

grunnskole 

Det gis herved tillatelse til at følgende skriftlig dokumentasjon vedrørende 

 
 

 
 

 

 navn  født  

 
Blir overført fra   barnehage til elevmappe på   Skole: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sted  dato  foreldre/foresatte  

 

 

 

 
 

6.9 Overføring av skriftlig informasjon ved overgang barnehage – skole 

Dobbelklikk i skjemaet under  for å få fram fullstendig skjema 
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Del 2:                   

Skole 
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7. Lovgrunnlaget 
 

7.1 Generelt  

I skolen er tilpasset opplæring et grunnleggende prinsipp for all opplæring etter 

opplæringslova § 1-3. Prinsippet gjelder all opplæring i grunnskole, videregående skole og 

voksenopplæring. Tilpasset opplæring innebærer blant annet variasjon i valg av metode, 

lærestoff og organisering for å sikre god og forsvarlig opplæring ut fra den enkelte elevs evner 

og forutsetninger. Tilpasset opplæring innebærer ikke at all opplæring individualiseres, men at 

alle sider av læringsmiljøet tar hensyn til variasjon i elevgruppen. Tilpasset opplæring gjelder 

alle. 

Retten til spesialundervisning er hjemlet i opplæringslova § 5-1. Spesialundervisning er en 

rettighet som skal sikre en tilpasset og likeverdig opplæring for elever som ikke har eller ikke 

kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Spesialundervisningen oppstår 

dermed i skjæringspunktet mellom tilpasset opplæring i den ordinære opplæringen og elevens 

funksjonsnivå. Skolens mulighet for å tilpasse opplæringen til den enkelte elev er blant annet 

avhengig av omfanget av elevens lærevansker, kompetanse hos ledelsen og lærerne, 

organisering av opplæringen og skolens tilgang på støttetjenester og kompetansehevingstiltak. 

Det er først når skolen har oppfylt lovens bestemmelse om tilpasset opplæring at PPT skal 

vurdere om den enkelte elev utover dette har behov for spesialundervisning. Skolen skal ha 

vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet med sikte på å 

gi eleven tilfredsstillende utbytte før det blir gjort sakkyndig vurdering, jfr. Opplæringslova § 

5-4. 

Planlegging og iverksetting av spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning skal alltid skje 

i nært samarbeide med elev/foresatte. Foreldre/foresatte skal på et tidlig tidspunkt ha relevant 

informasjon og selv kunne bidra aktivt i tilretteleggingsprosessen. Det er foreldrene som er 

hovedansvarlige for barns oppvekst. Skolene/barnehagene har en støtte- og 

veiledningsfunksjon i denne sammenhengen. 

 

7.2 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) – kap.5 

  

§ 5-1. Rett til spesialundervisning.  

«Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære 

opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.  

I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på 

utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet 

kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei 

opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det 

same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf. § 2-2 og § 3-2».  

§ 5-2. (Opphevd med lov 30 juni 2000 nr. 63 (i kraft 1 aug 2002, etter res. 26 april 2002 nr. 

414).)  
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§ 5-3. Sakkunnig vurdering  

«Før kommunen eller fylkeskommunen gjer vedtak om spesialundervisning etter § 5-1, skal 

det liggje føre ei sakkunnig vurdering av dei særlege behova til eleven. Vurderinga skal vise 

om eleven har behov for spesialundervisning, og kva for opplæringstilbod som bør givast».  

Spesialundervisning: 

Den sakkunnige vurderinga skal blant anna greie ut og ta standpunkt til  

- eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbodet  

- lærevanskar hjå eleven og andre særlege forhold som er viktige for opplæringa  

- realistiske opplæringsmål for eleven  

- om ein kan hjelpe på dei vanskane eleven har innanfor det ordinære opplæringstilbodet  

- kva for opplæring som gir eit forsvarleg opplæringstilbod.  

Departementet kan gi nærmare forskrifter om den sakkunnige vurderinga.  

Dersom vedtaket frå kommunen eller fylkeskommunen avvik frå den sakkunnige vurderinga, 

skal grunngivinga for vedtaket blant anna vise kvifor kommunen eller fylkeskommunen 

meiner at eleven likevel får eit opplæringstilbod som oppfyller retten etter § 5-1.   

§ 5-4. Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning  

«Eleven eller foreldra til eleven kan krevje at skolen gjer dei undersøkingar som er 

nødvendige for å finne ut om eleven treng spesialundervisning, og eventuelt kva opplæring 

eleven treng. Undervisningspersonalet skal vurdere om ein elev treng spesialundervisning, og 

melde frå til rektor når slike behov er til stades. Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut 

tiltak innanfor det ordinære opplæringstilbodet med sikte på å gi eleven tilfredsstillande 

utbytte før det blir gjort sakkunnig vurdering.  

Før det blir gjort sakkunnig vurdering og før det blir gjort vedtak om å setje i gang 

spesialundervisning, skal det innhentast samtykke frå eleven eller frå foreldra til eleven. Med 

dei avgrensingane som følgjer av reglane om teieplikt og § 19 i forvaltningslova, har eleven 

eller foreldra til eleven rett til å gjere seg kjende med innhaldet i den sakkunnige vurderinga 

og til å uttale seg før det blir gjort vedtak.  

Tilbod om spesialundervisning skal så langt råd er, formast ut i samarbeid med eleven og 

foreldra til eleven, og det skal leggjast stor vekt på deira syn».  

§ 5-5. Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa 

«Reglane om innhaldet i opplæringa i denne lova og i forskrifter etter denne lova gjeld for 

spesialundervisning så langt dei passar. For elev som får spesialundervisning, skal det 

utarbeidast individuell opplæringsplan. Planen skal vise mål for og innhaldet i opplæringa og 

korleis ho skal drivast. Også avvikande kontraktsvilkår for lærlingar kan fastsetjast i den 

individuelle opplæringsplanen.  
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Skolen skal ein gong i året utarbeide skriftleg oversikt over den opplæringa eleven har fått, og 

ei vurdering av utviklinga til eleven. Utviklinga til eleven skal vurderast ut i frå måla som er 

satt i eleven sin individuelle opplæringsplan. Skolen sender oversikta og vurderinga til eleven 

eller til foreldra til eleven og til kommunen eller fylkeskommunen».  

§ 5-6. Pedagogisk-psykologisk tjeneste  

«Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Den 

pedagogisk-psykologiske tenesta i ein kommune kan organiserast i samarbeid med andre 

kommunar eller med fylkeskommunen.  

Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å 

leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske 

tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det. 

Departementet kan gi forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta».  

§ 5-7. Helsetenestetilbod  

«Departementet kan gi forskrifter om helsetilsyn og medisinsk hjelp for elevar som får 

spesialundervisning».  

§ 5-8. Statens plikt til å sørgje for læremiddel  

«Departementet skal sørgje for at det blir utarbeidd lærebøker og andre læremiddel for 

spesialundervisning».  

 

7.3 Andre relevante lovbestemmelser som gjelder elever i grunnskolen  

Opplæringslova § 2-6 Teiknspråkopplæring i grunnskolen.  

«Elevar som har teiknspråk som førstespråk, eller som etter sakkyndig vurdering har behov 

for slik opplæring har rett til grunnskoleopplæring i og på teiknspråk. Omfanget av 

opplæringa i tid og innhaldet i opplæringa fastsetjast i forskrifter etter § 2-2 og § 2-3 i denne 

lova.  

Kommunen kan bestemme at opplæringa i og på teiknspråk skal givast på ein annan stad enn 

den skolen eleven soknar til.  

Før kommunen gjer vedtak etter første og tredje leddet, skal det liggje føre ei sakkunnig 

vurdering». 

Opplæringslova § 2-8 Særskild språkopplæring for elevar frå språklige minoritetar. 

Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild 

norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i 

skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg 

fagopplæring eller begge delar.  

Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved.  
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Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna 

undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring 

tilpassa føresetnadene til elevane.  

Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om 

særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar 

som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har 

tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen.  

Kommunen kan organisere særskilt opplæringstilbod for nykomne elevar i eigne grupper, 

klassar eller skolar. Dersom heile eller delar av opplæringa skal skje i slik gruppe, klasse eller 

skole, må dette fastsetjast i vedtaket om særskild språkopplæring. Vedtak om slik opplæring i 

særskilt organisert tilbod kan berre gjerast dersom dette er rekna for å vere til beste for eleven. 

Opplæring i særskilt organisert tilbod kan vare inntil to år. Vedtak kan berre gjerast for eitt år 

om gongen. I vedtaket kan det for denne perioden gjerast avvik frå læreplanverket for den 

aktuelle eleven i den utstrekning dette er nødvendig for å vareta eleven sitt behov. Vedtak 

etter dette leddet krev samtykkje frå elev eller føresette».  

Opplæringslova § 2-14. Punktskriftopplæring m.m.  

«Sterkt svaksynte og blinde elevar har rett til nødvendig opplæring i punktskrift og opplæring 

i bruk av nødvendige tekniske hjelpemiddel. Elevane har også rett til nødvendig opplæring i å 

ta seg fram på skolen, til og frå skolen og i heimemiljøet. Omfanget av opplæringa i tid og 

innhaldet i opplæringa blir fastsett i forskrift etter § 2-2 og § 2-3 i denne lova. Før det blir 

gjort vedtak om slik opplæring, skal det liggje føre sakkunnig vurdering».  

 

8. Om pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT) 

For å sikre at opplæringen blir lagt til rette for elever med særskilte behov inneholder 

opplæringslova § 5-6 krav om PP-tjeneste. 

PPT er etter loven kommunens/fylkeskommunens sentrale sakkyndige organ. Det er ikke 

adgang til bare å basere seg på kjøp av enkelttjenester fra forskjellig hold. Det forutsettes at 

PPT organiseres slik at tjenesten er tilgjengelig for barn, unge og voksne som har rettigheter 

etter opplæringslova.  

Dersom PPT ikke har tilstrekkelig kompetanse i en sak, må det innhentes kompetanse utenfra, 

f.eks fra statlig kompetansesenter, privat sakkyndig eller annen kommunal tjeneste.  

PPT hører inn under den allmenne organisasjons- og instruksjonskompetansen til 

kommunen/fylkeskommunen. Selv om PPT hører inn under kommunen/fylkeskommunen, vil 

det ikke si at PP-tjenesten kan instrueres om hva som skal være konklusjonen i de faglige 

vurderingene. Dessuten stiller loven (§ 5-3) krav om hva den sakkyndige vurderingen skal 

utrede og ta standpunkt til. Kommunen/fylkeskommunen kan heller ikke gi instruksjoner som 

fører til at disse kravene blir mangelfullt ivaretatt.  

Et vedtak i kommunen/fylkeskommunen om å gi spesialundervisning må gjøre klart hvilket 

opplæringstilbud eleven skal få. Et vedtak som bare dreier seg om omfanget av 
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spesialundervisningen, er ikke nok. Vedtaket må fastsette prinsippene for innholdet og 

organiseringen av opplæringen. I opplæringslova § 5-3 er det dessuten særskilt fastsatt:  

"Dersom vedtaket i kommunen/fylkeskommunen avvik frå den sakkunnige vurderinga, skal 

grunngivinga for vedtaket bl.a. vise kvifor kommunen eller fylkeskommunen meiner at eleven 

likevel får eit opplæringstilbod som oppfyller retten."  

Henvisning til PPT for Midt - Troms skal i hovedsak gå gjennom barnehage eller skole. 

Dersom barnet ikke går i barnehage kan andre være henviser. Henvisningen kan innbefatte ett 

eller flere av følgende områder: 

      - Utredning av behov for spesialundervisning 

      - Veiledning/konsultasjon til pedagogisk personale/systemsak 

      - Annet (spesifiser) 

 

 

9. Møtedefinisjoner 
 

9.1 Ressursteam 

De som skal delta i ressursteam er:   

Grunnskole: Skolens ledelse, spesialpedagog og PPT. Ved drøfting av enkeltelever møter 

                     kontaktlærer og eventuelt andre. 

 

Skolen har ansvar for å skrive og sende ut (til PPT) referat fra ressursteam.  

Saker som omhandler enkeltbarn, skal anonymiseres i referatet.  

 

9.2 Samarbeidsmøter:  

1. Deler av ressursteam og foreldre  

2. Deler av ressursteam og PPT 

3. Pedagoger og PPT 

 

9.3 Ansvarsgruppemøter:  

Deler av ressursteam, foresatte og eventuelt andre instanser. Skolens ledelse bør delta på 

ansvarsgruppemøtene.  

Skolen har i utgangspunktet koordineringsansvar for alle møter, og leder ansvarsgruppen 

dersom annet ikke er avtalt.  
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Figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Ressursteam 
 

10.1 Generelt om ressursteamenes oppgaver og organisering  

Alle skoler skal ha ressursteam. Rektor er ansvarlig for at skolen har et ressursteam. 

Ressursteamet skal i utgangspunktet bestå både av virksomhetens ledelse, pedagogisk 

personell og representant fra PPT. Ressursteamet samarbeider med institusjonens øvrige 

personale etter behov og med andre samarbeidspartnere etter nærmere vurdering. 

Ressursteamet skal være rådgivende instans for rektor. Tema for ressursteamene skal være 

systemsaker, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling. I tillegg skal problemstillinger 

vedrørende elever som ikke er henvist PPT kunne drøftes anonymt i ressursteamet. 

10.2 Arbeidsoppgaver til ressursteamet 

 

På alle ressursteam skal bekymringer på individnivå kunne tas opp. 

Gi råd i forhold til tiltak innenfor tilpasset opplæring. Vurdere læremidler/pedagogisk 

materiell som er aktuelle i forhold til problemstillingen.  

Ressursteamet har ansvar for at skolen har en kartleggingsplan hvor alle elever kartlegges i 

forhold til matematikk, lesing og skriving hvert år. Resultatet av kartleggingene skal drøftes i 

ressursteamet.   

Før henvisning til PPT skal saken/problemstillingen ha vært drøftet i ressursteamet.  

 

 

 

 

Ansvarsgruppe 
 Ressursteam 

Samarbeidsmøte 

 

350



44 

 

10.3 Årshjul for ressursteam - skole 

 

 

Første ressursteam på høsten: 

 

- Gjennomgang av 1. og 8. 

klassingene. 

- Presentasjon av skolens 

satsningsområder/prosjekter. 

- Fokus på IOP-skriving. 

- Kartleggingsplan gjennomgås. 

- Gjennomgang av håndbok for 

håndtering av skolefravær. 

- Gjennomgang av aktive saker hos 

PPT. 

 

Siste ressursteam før jul: 

 

 

      -      Kartleggingsprøver 1.-10. trinn. 

- Vurdere på generelt grunnlag bruk 

av ressurser og organisering av   

             spesialundervisningen.  

      -     Gjennomgang av plan mot mobbing. 

 

- Gjennomgang av elever med behov 

for ny sakkyndig vurdering 

 

 

Første ressursteam etter jul: 

 

- Gjennomgang av plan for 

krisehåndtering. 

- Vurdere intern kompetanse -

heving/faglig oppdatering på 

spesialpedagogisk område. 

 

 

Siste ressursteam før sommerferien: 

 

     -       Kartleggingsprøver 1.-10. trinn. 

- Gjennomgang av neste års 

1.klassinger. 

- Gjennomgang av elever/klassetrinn 

ved overganger. 

      -      Fokus på IOP-skriving 
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11. Retningslinjer for saksarbeid  

  
 

11.2 Skole 

 

Hva skal gjøres? Ansvar 

Fase 1: Før tilmelding og utredning. 

 Mistanke om at eleven ikke får tilfredsstillende utbytte av 

opplæringen. 

 Tidlig observasjon, problemvurdering og tidlig intervensjon.  

 Skolen/ læreren plikter å vurdere elevens læringsutbytte 

kontinuerlig. 

 Elevens og foreldrenes rett til å be om vurdering. 

 Varslingsplikten - undervisningspersonalets plikt til å vurdere 

om eleven trenger spesialundervisning og å melde fra til rektor. 

 Rektor har ansvar for å behandle saken. 

 Skolens utredning. 

 Ressursteam. Problematikken vurderes i ressursteam. 

 

Fase 2: Tilmelding til PP-tjenesten 

 Oversendelse av saken til PP-tjenesten for sakkyndig vurdering. 

Ved henvisning til PPT skal foreldrene skrive under på at de 

samtykker til at sakkyndig vurdering utarbeides. 

 Skolen ber PP-tjenesten utrede elevens behov for 

spesialundervisning. 

 

Fase 3: Sakkyndig vurdering av elevens behov 

 PP-tjenesten gjennomfører en sakkyndig vurdering som består 

av utredning og tilråding. 

 PP-tjenesten har plikt til å rådføre seg med eleven/foreldrene i 

arbeidet med å utforme tilbud om spesialundervisning og legge 

stor vekt på synspunktene deres, jf. § 5-4. 

 Foreldrene/eleven har rett til å få kjennskap til innholdet i den 

sakkyndige vurderingen. 

 

Fase 4: Vedtak 

 Skoleeier er ansvarlig for at enkeltvedtak fattes. Enkeltvedtaket 

kan gi eleven medhold eller avslag i kravet. 

 Foreldrene/eleven har rett til å uttale seg før det blir truffet 

enkeltvedtak, og deres syn skal tillegges stor vekt. Retten til å 

uttale seg gjelder særlig ved avvik fra den sakkyndige 

vurderingen. 

 Før det treffes enkeltvedtak, skal skoleeier årlig innhente 

samtykke fra eleven/foreldrene. (skjema: Samtykke til vedtak om 

spesialundervisning).  

 

 

 

Kontaktlærer 

 

Kontaktlærer 

Kontaktlærer 

 

 

Kontaktlærer 

 

Rektor 

Kontaktlærer 

Rektor 

 

 

Rektor 

 

 

Rektor 

 

 

 

 

PPT 

 

PPT 

 

 

PPT 

 

 

 

Skoleeier/rektor 

 

Den som fatter 

vedtak. 

 

 

Rektor 
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Fase 5: Planlegging og gjennomføring 

 Individuell opplæringsplan (IOP) utarbeides dersom eleven har 

fått innvilget spesialundervisning. 

 Foreldrene/eleven involveres i arbeidet med å utforme planen, 

og deres syn tillegges vekt. 

 

Fase 6: Evalueringsfasen 

 Utarbeiding av årsrapport. 

 Årsrapport sendes til elev/foreldre, skoleeier og PPT. 

 

 

Kontaktlærer 

 

Kontaktlærer 

 

 

 

Kontaktlærer 

Rektor 

 

 

11.3 Henvisning til PPT (fase 2 og 3) 

Når PPT mottar henvisning starter et utredningsarbeid i forhold til barnets behov. Konklusjon 

av utredningsarbeidet munner vanligvis ut i ei sakkyndig vurdering. Sakkyndig vurdering skal 

ta stilling til behovet for spesialundervisning etter § 5-1 i opplæringslova. Den sakkyndige 

vurderingen gjelder så lenge behovet er uendret, men den sakkyndige vurderingen bør ikke 

være eldre enn 3 år. 

Elever som har rett til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning, har krav på at det fattes 

enkeltvedtak. Enkeltvedtak fattes av rådgiver/rektor/skolekontor/forvaltning i den enkelte 

kommune. Før det fattes vedtak om spesialundervisning, skal foresatte gi skriftlig samtykke 

til at dette blir gjort i henhold til opplæringslova § 5-4.  

Brukerne/foresatte skal være orientert om saksgangen og har uttalerett. En IOP utarbeides for 

alle som mottar spesialundervisning.  

 

11.4 Vedtak om spesialundervisning (fase 4) 

For at det skal fattes vedtak om spesialundervisning i henhold til opplæringslova må det 

foreligge en sakkyndig vurdering. 

 

Vedtak om spesialundervisning fattes når PPT har; 

- vurdert at eleven har behov for spesialpedagogisk spesialundervisning. 

 

Det skal fattes vedtak om at eleven ikke har rett til spesialundervisning når PPT gjennom 

sakkyndig vurdering har vurdert at det ikke er behov for slikt tiltak. 

 

Rektor skal ikke fatte vedtak når; 

 Det ikke foreligger en sakkyndig vurdering. 

 Foresatte/eleven ikke har gitt samtykke til å fatte vedtak om spesialundervisning jfr.  

§ 5-4.                      

 

Rektor har anledning til å se bort fra den sakkyndige vurderingen, men har da en utvidet 

begrunnelsesplikt, jfr. opplæringslova 5-3. Det må vises til at eleven får et tilbud som 

oppfyller retten etter § 5-1. Et krav om spesialundervisning kan ikke avslås og begrunnes med 

manglende ressurser. Vedtaket skal angis i årstimer. Klageadgang skal beskrives i vedtaket. 

 

11.5 Individuell opplæringsplan (IOP) (fase 5) 

Alle elever som får spesialundervisning skal etter opplæringslova § 5-5 ha individuell 

opplæringsplan.  
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11.5.1 Utforming og krav til IOP  

Rektor i skolen har ansvaret for at IOP foreligger. Ansvar for å utarbeide IOP er 

kontaktlærer/ansvarlig pedagog/spesialpedagog. 

 

For elever som skal ha IOP skal denne foreligge så snart som mulig, og senest 4 uker, etter at 

vedtak om rett til spesialundervisning foreligger. Ferietid kommer i tillegg. 

Foreldre/foresatte er naturlige samarbeidspartnere i planprosessen.  

Ressursteam, PPT og spesialpedagog kan gi veiledning i forhold til IOP-arbeidet. 

Mål og innhold i IOP skal omhandle: 

 (IOP skal beskrive mål, omfang og organisering av opplæringen.)  

 områder der eleven får ekstra hjelp for å kunne nå kompetansemålene i fag slik de er 

fastsatt i Læreplanverket for kunnskapsløftet. 

 områder der eleven har mindre avvik fra kompetansemålene i fag slik de er fastsatt i 

Læreplanverket for kunnskapsløftet. 

 områder der eleven har store avvik fra kompetansemålene i fag slik de er fastsatt i 

Læreplanverket for kunnskapsløftet. 

Omfanget skal beskrives i form av antall pedagog- og/eller assistenttimer i årstimer. Der 

enkeltvedtaket omfatter assistent, skal også dette innarbeides i IOP. 

Organisering skal beskrives i form av tiltak f.eks 1:1, på ei lita gruppe eller på ei 

gruppe/klasse. 

Opplæringslova stiller ikke krav til at foresatte skal godkjenne IOP, men opplæringslova  

§ 5-5 legger vekt på elevens/foresattes medvirkning i utformingen av den. Skolen kan derfor 

iverksette spesialundervisning selv om det ikke er kommet til enighet med eleven/foresatte 

om innholdet i IOP. Foreldrene har samtykket på at sakkyndig vurdering skal utarbeides og at 

vedtak fattes. Gjennom disse samtykkene (dersom de ikke klager) har allerede foreldrene 

samtykket i utarbeidelse av og innhold i IOP.  

Opplæringsmålene må være så konkrete, tydelige og målbare at læringsresultatene kan måles i 

årsrapporten.  

11.5.2 En deltagelsesfokusert IOP –mal, spesielt tilpasset barn med omfattende og 

kombinerte lærevansker 

Kommunene har vedtatt den spesialpedagogiske håndboka med tilhørende IOP skjema. For de 

multifunksjonshemmede elever kan en deltakerfokusert IOP vurderes som planverktøy. 

Forslag til mal finnes på følgende nettsted:  

http://www.statped.no/globalassets/fag/sammensatte-

larevansker/dokumenter/iop_veileder_omfattende_kombinerte_laerevansker.pdf 

 

11.6 Årsrapport for skole – vurdering av spesialundervisning 

Skolene skal årlig utarbeide skriftlig rapport med vurdering av spesialundervisningen som 

eleven har hatt. Rapporten skal sendes til foreldrene, skoleeier og PPT. 
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I rapporten skal det gjøres vurderinger i forhold til målene i den individuelle 

opplæringsplanen og i forhold til sakkyndig vurdering. Metoder og organisering skal også 

vurderes. 

Dersom vurderingen viser at behovet for spesialundervisning er endret, må IOP revideres. 

Ved større endringer må nytt vedtak vurderes. Dersom behovet for spesialundervisning ikke 

lenger er til stede, kan PPT skrive en ny sakkyndig vurdering som dokumenterer dette eller 

det kan fremgå av møtereferat. 

11.7 Samarbeid med foresatte og elever. 

Arbeidet med IOP skal gjøres i samarbeid med eleven/foresatte, og det skal legges stor vekt 

på deres syn. Eleven/foresatte kan være delaktige på følgende områder; når det er bekymring 

for utvikling, henvisning PPT, utredning/samtale med PPT, gi samtykke til at vedtak blir 

fattet, utarbeiding av IOP og samarbeid gjennom skoleåret 

 

11.8 Gjennomføring av spesialundervisning. 

Rektor plikter å se til at det avsettes nødvendige pedagogiske ressurser for å gjennomføre 

spesialundervisningen i tråd med enkeltvedtaket. 

 

11.9 Klagesaker. 

Det er av avgjørende betydning at all nødvendig dokumentasjon følger klagesaken, jfr. 

punktene nedenfor, i tillegg til vedtaket og klagen. 

 

Rett til å klage på vedtak følger av forvaltningsloven § 28. Det er eleven/foresatte eller en 

annen med rettslig klageinteresse som har rett til å klage på et enkeltvedtak. 

Reglene om klageinstans finnes i opplæringslova § 15-2. En eventuell klage vedrørende 

spesialundervisningen, skal fremmes overfor den som har fattet vedtaket. 

 Den som har fattet vedtaket må vurdere klagen; 

 Om klagen imøtekommes, fattes et nytt vedtak. 

 Dersom klagen delvis blir tatt til følge skal det fattes nytt vedtak og klager gis ny 

klageadgang. 

 Opprettholdes vedtaket oversendes klagen til Fylkesmannen i Troms. 

Det følger av forvaltningsloven § 29 at klagefristen er 3 uker. Når det klages på et 

enkeltvedtak har rektor alltid adgang til å oppheve eller omgjøre sitt opprinnelige vedtak til 

gunst for klager. 
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Før saken sendes Fylkesmannen i Troms må rektor påse at all nødvendig dokumentasjon er 

vedlagt; 

 Vedtak om spesialundervisning. 

 Sakkyndig vurdering. 

 IOP 

 Årsrapport  

 Annet 

11.10 Overgang fra barnehage til grunnskole for barn med rett til spesialundervisning: 

Barnehagen ved styrer innkaller til møte med rektor ved den skolen som barnet skal begynne 

på. Det er vanlig at følgende innkalles: Foreldre til barnet, PPT, skole, 

skolekontor/forvaltning, styrer, pedagogisk leder ved barnehagen/ansvarlig for det 

spesialpedagogiske tiltaket og eventuelt andre (f. eks. logoped, fysioterapeut, helsesøster).  

Dersom foreldrene gir sin skriftlige tillatelse til dette, skal barnehagen videresende 

dokumenter til skolen som er nødvendige i det videre arbeidet med barnet. Slik 

dokumentasjon kan være resultat av tester som er utført, IUP til barnet, og sakkyndig 

vurdering fra PPT. Skolen har et medansvar for å bli kjent med barnet før skolestart. Det vises 

her til skjema for overganger barnehage-skole. Viser for øvrig til eget hefte vedrørende 

Overgang barnehage-skole som er utarbeidet og gjeldende for Lenvik kommune.  

 

11.11 Overgang for barn som ikke går i barnehage.  

For barn som ikke har barnehageplass, og som vurderes til å ha rett til spesialundervisning 

ved skolestart, vil PPT skrive en sakkyndig vurdering som er gjeldende fra skolestart. 
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         Midt-Troms region 

                                                        skole 

 

Retningslinjer for saksgang - skole 
 

 

Retningslinjer for saksgang ved etablering av spesialpedagogiske tiltak 

 

Handlingshjulet - skole 

 

 

 

 
 

 

12. Handlingshjul - skole 
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(til internt bruk – første kartleggingsfase) 

Midt-Troms region 

skole 
Fortrolig 

Off.loven §5a og forv.loven  §13 

       

 Navn:   Født:  

 Skole:  Klasse:  

 Kontaktlærer:  Dato:  

       

 

Område Ansvarlig pedagogs vurdering 

 Ikke 

vansker 

I tvil 

(beskriv) 

Vansker  

(beskriv) 

A   Fag: 

  - 

  - 

  - 

   

B   Motorikk 

     a) finmotorikk 

     b) grovmotorikk 

   

C   Atferd/Sosialt samspill    

D   Konsentrasjon/ utholdenhet    

E   Språk / artikulasjon 

 

   

F: Syn  

 

   

G: Hørsel 

 

   

H: Annet    

Kommentarer/utfyllende opplysninger: 

 

    

Dato  Ansvarlig pedagog  

 
 

 

 

 

12.1 Enkel observasjon av eleven - skole 

 Dobbelklikk i skjemaet under for å få fram fullstendig skjema 
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12.2 Pedagogisk rapport 

Pedagogisk rapport er et obligatorisk vedlegg ved alle nye henvisninger av individsaker fra 

skoler til PPT.  I forbindelse med PPT sin utredning av eleven, er det nødvendig med flere 

opplysninger enn de som fremkommer av henvisningsskjemaet.  Det skal derfor skrives en 

pedagogisk rapport (eget skjema) med supplerende opplysninger vedrørende den henviste 

eleven. Den sendes sammen med henvisningsskjemaet og kartlegging som er gjort.  

Den pedagogiske rapporten skal utarbeides i samråd med foresatte. Kopi av pedagogisk 

rapport sendes foresatte. 

Det er utarbeidet en liste over momenter som bør tas med i den pedagogiske rapporten. 

Momentene tar for seg de fag/områder hvor det eventuelt er behov for spesialundervisning. 

Kontaktlærer og andre faglærere ved skolen har som regel en verdifull og viktig kjennskap til 

eleven som skal kartlegges. Å foreta en pedagogisk kartlegging som munner ut i en 

pedagogisk rapport - handler om at kontaktlærer/ faglærere systematiserer sine observasjoner 

av eleven.  

Når man skal kartlegge en elev er det viktig å ha klart for seg hvorfor man kartlegger. Er det 

en elev som har spesifikke fagvansker, men som for øvrig er harmonisk og velfungerende, 

kartlegger man for eksempel ikke samhandlingen i friminuttene. Man kartlegger det man 

trenger for å kunne iverksette gode tiltak for eleven. Vi ønsker imidlertid en liten 

tilbakemelding, eller en kort kommentar, også i forhold til de momenter/områder som ikke 

representerer vansker for eleven eller skolen.  

 

En medisinsk diagnose er ikke tilstrekkelig som pedagogisk kartlegging. Den pedagogiske 

rapporten skal gi en konkret og presis beskrivelse av elevens funksjonsnivå, faglig og 

eventuelt i samhandlingssituasjoner.  

 

Den sakkyndige vurderingen vil vektlegge skolens pedagogiske rapport, i tillegg til andre 

instansers utredninger og PPT sine egne utredninger og vurderinger. Den sakkyndige 

vurderingen skal danne utgangspunkt for konkrete og realistiske målformuleringer og tiltak i 

den individuelle opplæringsplanen (IOP) for eleven. 
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Konfidensielt. Off. loven § 5a og forv.loven § 13 

Pedagogisk rapport   

Elevens navn   

    

Født:     

   

Skole   

    

   

Kontaktlærer:   

 

 

 

 

 

 

   

     
Sted/dato  underskrift  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenvik kommune      Berg kommune      Tranøy kommune      Torsken kommune       Sørreisa kommune 

                                                                                       

 

12.3 Pedagogisk rapport – skole 

Dobbelklikk i skjemaet under for å få fram fullstendig skjema 
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12.4 Mal for pedagogisk rapport - skole 

 

 

I. Bakgrunnsinformasjon 

 Bosituasjon. Dersom foreldrene ikke bor sammen: Hvem har den daglige omsorgen?  

 Elevens skolehistorie 

 Problembeskrivelse 

 Forhold av særlig betydning for opplæringen 

 

II. Medisinske forhold. 

 Syn 

 Hørsel 

 Grovmotorikk/finmotorikk 

 Spesielle omstendigheter som kan være av betydning for å forstå elevens 

funksjonsnivå.   

 Kjente diagnoser 

 

III. Elevens ferdigheter, kunnskaper og utviklingsmuligheter 

 Interesser (på skolen) 

 Språklig 

 Faglig 

 Sosialt 

 Trivsel/motivasjon og læringsstrategier 

 Evne til å jobbe målrettet i ulike opplæringssituasjoner 

 

IV. Undersøkelser og kartlegginger 

 Kartleggingsprøver  

 Observasjoner 

 Uttalelse fra kontaktlærer/faglærere 

 Andre vurderinger 

 

V. Tiltak som er prøvd i forkant av henvisningen 

          

 Beskriv tiltak og varighet           

 Organisering av tiltak og resultat 
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VI. Tilpasset opplæring 

 Læremidler 

 Pedagogisk personell 

 Lærer/pedagogdekning 

 Assistentdekning 

 Grupper 

 Leksehjelp 

 Samarbeid skole/hjem 

 Annet 

 

 

VII. Elevens utbytte av opplæringstilbudet 

 Elevens mestring av de fem grunnleggende ferdighetene 

 I hvilke fag/områder vil eleven kunne ha vansker med å nå kompetansemålene i 

Læreplanen 

 

VIII. Lærernes vurdering av behovet for avvik fra læreplanen 

 Realistiske opplæringsmål 

 Innhold/Hva det skal arbeides med 

 Arbeidsmåte/Tiltak 

 

 

 

 

 

 
 

Underskrift fra skole: 
Sted/dato: 

 

Underskrift av kontaktlærer ved henvisende instans: 

 

 
 

Underskrift av leder ved henvisende instans: 

 

 

 

 

 

 

Kopi: Foresatte 
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PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE 

FOR MIDT-TROMS 

POSTBOKS 609, 9306 FINNSNES 
TELEFON 77 85 18 30  

e-post: ppt@midt-troms.no 

 
 
 
 
 

 

Henvisning til Pedagogisk – psykologisk tjeneste 

Konfidensielt. Off. loven § 5a  og forv.loven - § 13 

Det ønskes bistand fra PPT 
Henvisningen gjelder (sett kryss) 

  Utredning av behov for spesialundervisning. Vi/foresatte  samtykker i utarbeidelse av sakkyndig  vurdering 

 

 

 

Veiledning/konsultasjon til pedagogisk personale  

 

   

 Annet (spesifiser):  

  

    

 

Personalia 
Etternavn: Fornavn: Fødsels- og personnr:  

   
   

Kjønn:  Telefonnr:   Mobilnr:  
 

Adresse:  Postnr:  Poststed:  
 

Navn på skole  Årstrinn/ gruppe :  
   

Søsken (navn og alder):  

 

Foreldreansvar:  

          

  mor  far  begge  andre  

 

 

Hvor bor eleven? 

          
  mor  far  begge  andre  

 

 

 

 

 

 

Lenvik kommune      Berg kommune      Tranøy kommune      Torsken kommune       Sørreisa kommune 

                                                                                       

 

 

 

 

 

12.5 Henvisningsskjema – skole 
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Henvisningsgrunn: 

 

 
Ressursteam 
 

Eleven/barnet ble drøftet i ressursteam: Dato   

  
Samarbeidsinstanser (hvilke, dersom andre hjelpeinstanser er kontaktet) 

 

 

 

Henvisende skole 

 
Skole  

 
Kontaktperson  Telefon  

 
Adresse  Postnr:  Poststed:  

 

Underskrift fra skole: 
Sted/dato: 

Underskrift av leder ved henvisende instans: 

 

Foresatte/elev samtykker i henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste: 
Foresatte samtykker i at det gjøres vedtak i forhold til spesialundervisning når sakkyndig vurdering 
foreligger. 
Sted/dato:  Sted/dato: 

Underskrift mor/verge/elev over 15 år Underskrift far/verge 

 

Vedlegg til henvisning: 

 

 

          Pedagogisk rapport 

 

          Kartlegginger: ……………………………………………………………………… 

 

          Annet, spesifiser:….………………………………………………………………. 
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Samtykkeerklæring 
Jeg/vi samtykker også i at PPT kan innhente taushetsbelagte opplysninger fra/eller samarbeide med 
følgende instanser: 
 

  ja  nei Hvis ja, kryss av for hvilke instanser nedenfor 

 
 
  Helsetjeneste  Sosialtjeneste  Fysioterapeut  Barne- og ungdomspsykiatrisk 

poliklinikk(BUP) 
 
 

  Barnevernstjeneste  Andre, spesifiser:   

 

Sted/dato:  Sted/dato: 

Underskrift mor/verge Underskrift far/verge 

 

Dette samtykket gjelder for inneværende skoleår. Samtykket kan endres eller trekkes tilbake ved 

skriftlig henvendelse til PPT. 
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Unntatt offentlighet § 13 

Samtykke til vedtak om spesialundervisning 

Elevens navn:  

Født:  

Skoleår – årstrinn - skole:  

 

Foresatte skal gi sitt samtykke til at det blir gjort vedtak om spesialundervisning  jfr. 

opplæringsloven § 5-4:” Før det blir gjort sakkunnig vurdering og før det blir gjort vedtak 

om å setje i gang spesialundervisning, skal det innhentast samtykke frå eleven eller frå 

foreldra til eleven. Tilbod om spesialundervisning skal så langt råd er, formast ut i samarbeid 

med eleven og foreldra til eleven, og det skal leggjast stor vekt på deira syn.”. 

Sett kryss. 

  

 Jeg/vi samtykker til at det fattes vedtak om spesialundervisning etter §5-1 i 

opplæringsloven. 
 

 Jeg/vi samtykker ikke til at det fattes vedtak om spesialundervisning etter §5-1 i 

opplæringsloven. 
 

  

Vi gjør oppmerksom på at foreldre/foresatte har rett til å uttale seg før det blir fattet vedtak. 

Ønsker dere å benytte dere av denne retten?  

  Ja 

   

  Nei 

 

 

Dato  Foreldre/foresattes underskrift  

 

 

Dersom det ikke gis samtykke til vedtak vil heller ikke vedtak bli gjort og det vil ikke bli satt i 

gang tiltak utover det ordinære opplæringstilbudet. Skjema returneres snarest mulig til 

kommunen/skolen.  

 

 
 

12.6 Samtykke til vedtak – skole 

Dobbelklikk i skjemaet under for å få fram fullstendig skjema 
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12.7 Forslag til vedtaksbrev  Unntatt offentlighet  §13 
 

 
VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET XX/XX FOR XXX, FØDT 

19.01.97   
Med henvisning til: 

 Sakkyndig vurdering fra PPT datert…. (vedlagt) 

 IOP datert…. 

 Årsrapport datert ….. 
 
Lovgrunnlag: 
Opplæringsloven § 5-1.Rett til spesialundervisning. 
Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære 
opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. 
I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt 
på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det 
samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre 
elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får 
spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre 
elevar, jf. § 2-2 og § 3-2. 
Beskrivelse av avvik fra kompetansemålene i Læreplanverket for 
Kunnskapsløftet (K-06): 
<Beskrivelse av avvik skrives inn her> 
Med hjemmel i opplæringslova § 5-1 og med bakgrunn i ovennevnte fatter 
rektor med dette følgende vedtak om spesialundervisning: 
 

1. Camilla Marie H. Jakobsen, født 19.01.97, har rett til spesialundervisning i 
henhold til § 5-1 i opplæringslova. Det vises til sakkyndig vurdering datert XX.  

2. Innhold: Camilla Marie H. Jakobsen skal følge årstrinnets plan i XX fag, men i 
fagene XX skal eleven følge egen IOP. Ytterligere detaljer i utformingen av 
innholdet går frem av sakkyndig vurdering og IOP.   

 
3. Ressurs: Til å gjennomføre spesialundervisningen skoleåret xx/xx innvilges 

XXX t/år med spesialundervisning fordelt slik:  
 

Tiltaksområde Organisering Spesialpedagog Assistent 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Dette vedtaket gjelder for skoleåret XX.  
 

5. Elevens rett til å gi uttrykk for sin mening, jfr. artikkel 12 i Barnekonvensjonen 
er ivaretatt. <Skriv inn dato og elevens innspill>. 
 

Klagerett 
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Vedtak om spesialundervisning er et enkeltvedtak jfr. forvaltningsloven (§2b) og kan 
påklages (§28). Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt dere ble gjort kjent med 
vedtaket (§29). En ev. klage må være begrunnet, og det skal nevnes den endring 
som ønskes i vedtaket. Rette klageinstans er Fylkesmannen i Troms, 
utdanningsavdelingen. En eventuell klage sendes likevel til skolen som vil 
videresende denne til Fylkesmannen dersom vedtaket opprettholdes. 
Fylkesmannens avgjørelse er endelig og kan ikke påklages. 
Vær oppmerksom på at klageretten er på vedtaket og ikke IOP’en. 
De foresatte har med visse unntak anledning til å se sakens dokumenter, jfr. 
forvaltningsloven §§ 18 og 19. 
 
Med hilsen 
 
 
rektor 
 
Kopi:     Skole 
             Kommune 
             PPT  
Vedlegg:  Sakkyndig vurdering 

Evt. referat fra ansvarsgruppemøte dersom det har innvirkning på 
innholdet i enkeltvedtaket  
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PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE 

FOR MIDT-TROMS 
POSTBOKS 609,  9306 FINNSNES 

TELEFON 77 85 18 30  

e-post: ppt@midt-troms.no 

 

 

 

 

 

 

Tilmelding av systemsak til Pedagogisk – psykologisk tjeneste 
Konfidensielt. Off. loven § 5a og forv.loven - § 13 

Det ønskes bistand fra PPT 

 

         Systemsak - Veiledning til pedagogisk personale 
 

          Annet 

 

 

 

 

Navn på skole:                                      

 

Årstrinn:  
 

Rektor: Kontaktlærer: 

  

   
Telefonnr:   

 
Adresse:  Postnr:  Poststed:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tilmeldingsgrunn systemsak 

Rammefaktorer  

 

 

 

 
Beskriv utfordringene  

 

 

 

 

 
Tidligere gjennomførte tiltak  

 

 

 

Ressursteam 

 

Saken ble drøftet i ressursteam:              Dato        

 

 

Lenvik kommune      Berg kommune      Tranøy kommune      Torsken kommune       Sørreisa kommune 

                                                                                       

 

 

 

 

 

12.8 Tilmeldingsskjema systemsak-skole 
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Midt-Troms region 

Skole 
 

12.9 Frister for saksgang ved videreføring av spesialundervisning  
(elever som har IOP) 

 

Tidspunkt Hva skal gjøres ? Ansvar 
 

Innen 15. september 

 

 

 

 

Innen 15. januar 

 

 

 

 

Innen 1. mai 

 

 

 

 

 

Innen 1. juni 

 

 

 

Innen 10. juni 

 

 

Innen 15. juni 

 

 

 

 

 

 

IOP skal være ferdig utarbeidet. 

 

 

 

 

Gjennomgang i ressursteam av alle elever som 

har rett til spesialundervisning neste skoleår. 

Oversikten bør oversendes skoleeier. 

 

 

Årsrapport spesialundervisning 

 

 

 

 

 

PPT skriver sakkyndig vurdering og sender 

vurderingene til skolekontor/forvaltning med 

kopi til foresatte og skolen 

 

Enkeltvedtak 

 

 

Utarbeiding av utkast til IOP for neste skoleår. 

Planen må utarbeides i samarbeid med 

foreldre/foresatte.  

 

 

 

 

 

 

 

Initiativ: 

Kontaktlærer 

Gjennomføring: 

Kontaktlærer/lærer 

 

Rektor 

 

 

 

 

Ansvar: Rektor 

Initiativ: 

Kontaktlærer 

Gjennomføring: 

Kontaktlærer/lærer 

 

PPT 

 

 

 

Rektor/skolekontor/ 

forvaltning 

 

Kontaktlærer 
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Individuell opplæringsplan (IOP) 

Skoleåret 20../20.. 
 

Konfidensielt. Off. loven § 5a og forv.loven § 13 
 

Navn Født Skole Årstrinn 

 

 

 

   

 

Utarbeidet på bakgrunn av sakkyndig vurdering,  datert: ……. 

 

 

Vedtak om spesialundervisning iht opplæringslova § 5 – 1, datert:………. 

Fag/område Organisering Omfang i årstimer: 

  

 

  

 
….timer á 60 min.(… t/uke) 

  

 

  ….timer á 60 min.(… t/uke 

  

 

  ….timer á 60 min.(… t/uke 

  

Samlet antall årstimer:…. 

 

 

 

Opplæringen skal være i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Læreplanverket for 

Kunnskapsløftet omfatter den generelle delen av læreplanen, prinsipp for opplæringen, læreplanene 

for fagene og fag- og timefordelingen, se forskrift til oppl.1, kap 1. 

Individuell opplæringsplan er utarbeidet i samarbeid mellom skole og elev/foresatte: 

Rektor 
 

Spesialpedagog Kontaktlærer 

Dato: 

 

 

  

Lenvik kommune      Berg kommune      Tranøy kommune      Torsken kommune       Sørreisa kommune 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

12.10 Individuell opplæringsplan (IOP) – skole 
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Langsiktige mål (for en 3-årsperiode) i de 

fag/områder eleven har rett til 

spesialundervisning: 

Andre opplæringsmål som fremgår av 

læreplanverket: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

1. Spesialundervisning i følgende fag/område_______________________________                 

                                                                   

Kompetansemål: Læringsmål: Arbeidsmetoder: 

K06 – mål for …… trinn 
 

 

 

 

Eleven skal kunne: 

 

  

 

 

2. Spesialundervisning i følgende fag/område_______________________________                 

 

Kompetansemål: Læringsmål: Arbeidsmetoder: 

K06 – mål for …… trinn 
 

 

 

 

Eleven skal kunne: 

 

  

 

 

Legg inn flere felter etter behov 

 

 

Beskriv tilpasset opplæring i fag/områder der eleven ikke har vedtak om 

spesialundervisning 

 

 

 

 

 

 

Kopi: Skole (originalen sendes til foresatte) 

          Kommune 

          PPT 

          Andre etter avtale 
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Årsrapport skoleåret 20../20.. 
Konfidensielt. Off. loven § 5a og forv.loven  § 13 

 

Navn Født Skole Årstrinn 

 

 

 

  

 

 

Utarbeidet på bakgrunn av Individuell opplæringsplan, datert: ..… 

 

Vedtak om spesialundervisning iht. opplæringsloven § 5 – 1, 

datert:..… 

Antall årstimer: ..… 

 

 

 

Fag/område Antall 

timer 

Kompetansemål  Vurdering av elevens utvikling 

i forhold til læringsmålene i 

faget 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Fag/område Vurdering av organisering, innhold og 

tiltak 

Vurdering av om tiltak bør 

videreføres 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Vurdering av tiltak beskrevet under tilpasset opplæring – hvor eleven ikke har vedtak om 

spesialundervisning 

 

 

 

 

 
Opplæringen skal være i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Læreplanverket for 

Kunnskapsløftet omfatter den generelle delen av læreplanen, prinsipp for opplæringen, læreplanene 

for fagene og fag- og timefordelingen, se forskrift til oppl.1, kap 1. 

 

 

Lenvik kommune      Berg kommune      Tranøy kommune      Torsken kommune       Sørreisa kommune 

                                                                                       
 

 

 

 

 

12.11 Årsrapport – skole 
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Midt-Troms region 

Skole 
 
13. Retningslinjer for overgangen mellom 4. og 5. trinn og for 7. og 8. trinn for barn med 

særskilte behov 

 
Tidspunkt Hva skal gjøres ? Ansvar 
15.januar 

 

 

 

 

 

 

 

Innen 1. juni 

 

 

 

 

 

Innen 10. juni 

 

 

 

 

 

 

Innen 15. juni 

 

 

 

 

 

Innen 15. juni 

Oversikt over elever med 

behov for spesialundervisning 

på 5.trinn sendes 

mottakerskolen 

 

 

 

 

PPT skriver sakkyndig 

vurdering og sender disse til 

skole/skoleeier, med kopi til 

foresatte. 

 

 

Mottakerskolen vurderer 

ressursbehov. Vedtak om 

spesialundervisning 

utarbeides og sendes aktuelle 

instanser. 

 

 

Møte mellom administrasjon, 

kontaktlærer/spesial- 

pedagoger på 

avgiver - og mottakerskole. 

 

 

Utarbeiding av utkast til IOP 

for neste skoleår. Planen må 

utarbeides i samarbeid med 

foreldre/foresatte.  

 

 

 

Rektor ved avgiverskolen 

 

 

 

 

 

 

 

PPT 

 

 

 

 

 

Rektor ved mottakerskolen 

 

 

 

 

 

 

Rektor ved avgiverskolen 

 

 

 

 

 

Kontaktlærer ved 

mottakerskolen 
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14. Retningslinjer for overgangen grunnskole – videregående opplæring for elever med 

særskilte behov 

 

 

10. trinn: PPT vgo har også ansvaret for overgangen til videregående opplæring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidspunkt 

 

 

Klassetrinn 

 

Hva skal gjøres? 

 

Ansvar: 

 

Høst 

 

9. trinn 

 

Fokus på videregående opplæring for 

elever med store hjelpebehov. Skal være 

et tema i ansvarsgruppemøter.  

 

Rektor grunnskolen 

 

Vår 

 

9. trinn 

 

Etablere kontakt med mulig videregående 

skole 

 

 

 

Rådgiver grunnskolen 
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14.1 Overføring av skriftlig dokumentasjon ved overgangen fra grunnskole til 

videregående skole. 

Dobbelklikk i skjemaet under for å få fram fullstendig skjema 

 

 

 

Midt-Troms region 

Skole 

 

Overføring av skriftlig dokumentasjon ved overgangen fra grunnskole til 

videregående skole. 
 

Det gis herved tillatelse til at følgende skriftlig dokumentasjon vedrørende 

 

_______________________                                            ____________________ 

 Navn                                                                                  Født 

 

Blir overført  

fra _________________________skole til _________________videregående skole. 

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
 
 

 
     __________________                     ___________________ 

      Sted                                                     Dato 

 
 
 
    ____________________________                       _____________________________                     

    Elevens underskrift                                                   Foresattes underskrift 
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LAVANGEN KOMMUNE 
LOABÁGA SUOHKAN 
Oppvekstetaten 
 

  
Vår dato: Vår ref.: 
09.08.2019 19/1235 - 8 
 Arkiv: FE-00, FA-A13, 

TI-&00, HIST-14/465 

 Saksbehandler, dir. telefon: Deres ref.:  

 Dagfinn Antonsen, 413 72 096   

 

 
 
Postadresse: 

 
Fakturaadresse: 

 
Telefon: 922 11 415 

 
 

 
Bankgiro for skatt: 
 6345.06.19207 

 
6345.06.19207 

Nesveien 7 Postboks 84 E-post:   post@lavangen.kommune.no Bankgiro: 1503.38.86982 
9357 TENNEVOLL 9358 TENNEVOLL         www.lavangen.kommune.no  Org.nr.: 959 469 881 Mva 

 

Salangen Kommune 
v/Johnny Sagerup 
Postboks 77 
9355 SJØVEGAN 
 

 

 
Unntatt offentlighet 

§ 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1 
 

Orientering om PPT 
Sondering mot Målselv og Bardu PPT 

 
Vi vil med dette orientere Salangen og Dyrøy kommune om at Lavangen kommune har sendt 
en formell henvendelse til Målselv ang organisering av PPT.  
Lavangen kommune ser på mulighetene for et samarbeid med Målselv og Bardu kommuner 
om å løse PPT-oppgavene.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Dagfinn Antonsen 
 
Oppvekstsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 
 

 
 
Mottakere: 
Salangen Kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 

 

Kopi til 
Dyrøy Kommune Skole- Og 
Kulturadministrasjon 

Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 
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SALANGEN KOMMUNE 
Oppvekstetaten 

  
Vår dato: Vår ref.: 
17.09.2019 19/1049 - 5 
 Arkiv: FE-034, HIST-

16/497 

 Saksbehandler, dir. telefon: Deres ref.:  

 Johnny Sagerup, 410 32 004   

 

 
 
Postadresse: 

 
Fakturaadresse: 

 
Telefon: 77 17 20 00 

 
Bankkonto:
6345.06.192
07 

 
7878.06.50752 

Postboks 77 Postboks 84 E-post: postmottak@salangen.kommune.no  Org.nr.: 961 416 388 Mva 
9355 Sjøvegan 9358 Tennevoll         www.salangen.kommune.no   

 

Målselv Kommune 
Mellombygdveien 216 
9321 MOEN 
 

 

 
 

FORESPØRSEL OM SAMARBEID MELLOM PP TJENESTENE FOR DYRØY, 
LAVANGEN OG SALANGEN OG PP TJENESTEN FOR MÅLSELV OG BARDU 
Salangen kommune ved kommunalsjefen gjorde et administrativt vedtak (jfr. 

styremøte PPT for DLS 23.08.2019) om å sende en formell henvendelse, sammen 

med kommunene Dyrøy og Lavangen, om å utrede et formelt samarbeid med 

PPT for Målselv og Bardu.  

 

Jeg ber derfor om at vi formeldt setter ned en møtedato primo oktober måned, 

slik at kommunalsjefen i Målselv og kommunalsjefen i Salangen kan ha et 

forberedende møte om eventuelt samarbeid mellom PP tjenestene i området vårt. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Johnny Sagerup 
kommunalsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 
 

 
 
Mottakere: 
Målselv Kommune Mellombygdveien 216 9321 MOEN 

Kopi til 
Dyrøy Kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 
Lavangen Kommune 
Loabága Suohkan 

Nessveien 7 9357 TENNEVOLL 
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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 

 

  
  Erik Myre, Målselv kommune 

Johnny Sagerup, Salangen kommune 
Dagfinn Antonsen, Bardu kommune 
Erling Hanssen, Lavangen kommune 
 
 

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

«Ref» 
2019/141 
Håvard Johnsen 
 
026/B01 
 
22.11.2019 

 

 
 

Referat fra avklaringsmøte knyttet til mulig fremtidig organisering av PPT. 

Møtet avholdt onsdag 20.november på Moan 

Møtet startet 10.10 

 

Tilstede: 

Erik Myre, Målselv kommune 

Dagfinn Antonsen, Bardu kommune 

Johnny Sagerup, Salangen kommune  

Håvard Johnsen, Dyrøy kommune  

 Lavangen kommune hadde meldt avbud til møtet. 

 

Bakgrunnen for møtet 

Erik gjennomgikk kort hvilke henvendelser Målselv hadde fått knyttet til fremtidig organisering av PPT. 
Mottatt henvendelse fra Sørreisa kommune, Dyrøy kommune, Lavangen kommune og senest PPT DLS. 
Denne siste henvendelsen utløste møtet. Viktig for Målselv å understreke at man er fornøyd med dagens 
løsning, men kan avklare muligheter for utvidet samarbeid basert på disse henvendelsene.  

 

Agenda for møtet  

 Vi går fortløpende gjennom oppsatte punkter og avklarer mulighetsrommene  
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Hvem representerer vi? Er det to PPT-kontor som møtes eller de ulike kommunene? 

o Enighet om at alle representerer sine kommuner. Dagfinn informerer Erling i Lavangen 
muntlig i tillegg til at referat oversendes i etterkant av møtet.  

 

Hvilke mulighetsrom har vi? 

o Fortsette som før  
a. Målselv og Bardu er åpen for dette  
b. Salangen kan komme til å gjøre dette, men ser utfordringer uten Dyrøy  
c. Ikke aktuelt for Dyrøy  

o Dagens lokalisering med tettere samarbeid  
a. Avhengig av hva innhold i dette er. Kan gjøres i dagens organisering uten 

endringer. Vil bety at Dyrøy enten blir en del av Målselv/Bardu eller 
Senja/Sørreisa.  

o Ny organisering i en tjeneste  
a. Målselv og Bardu er åpen for dette forutsatt at dette bidrar til en like god eller 

bedre tjeneste enn i dag.  
b. Salangen åpen for å vurdere dette om det oppleves som en bedring av tjenesten.  
c. Aktuelt for Dyrøy  

o Knytte PPT opp mot kompetansenettverket  
a. Alle er enige om at signalene «i tiden» er ett tettere samarbeid mellom PPT og 

andre aktører i skolen  
b. Viktig at en slik organisering ikke går på bekostning av kvaliteten i PPT. 

 

Er det noen føringer inn i samarbeidet fra noen hold?  

o Dyrøy vil ikke bli en del av en lokaliseringsdebatt.  
o Målselv og Bardu mener at om dagens organisering endres er det en forutsetning at 

tjenesten ikke blir splittet i flere tjenestesteder.  
o Salangen mener organisering med flere tjenestesteder bør være en del av utredningen jfr 

Astafjordlegen.  

 

Hvordan går vi videre i utredningen? 

o Dyrøy er i sonderinger av ulike alternativer og ønsker at M/B/S skal bli enig, så kan 
Dyrøy ta stilling til resultatet. Dyrøy har ikke behov for å være en del av utredninga. Vil 
gjerne være orientert underveis og få fram et grunnlag innen tidlig vår 2020.  

o Målselv, Bardu og Salangen oppretter en gruppe som utreder saken.  
o Politisk forankring/orientering i forkant av utredning vurderes av den enkelte kommune.  

 

Hvem skal involveres i utredningen? 

o Lavangen bes ta stilling til egen deltakelse i utredningen.  
o M/B/S – Følgende deltar i utredningen: PPT-lederne, en tillitsvalgt (velges av og blant 

organisasjonene til fagpersonalet), en administrativ representant fra hvert av dagens 
styrer for PPT-enhetene. Johnny blir denne representanten fra PPT DLS. Tove Fedje tas 
med i utredningen etter behov.  
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Organisering 

o Utvalget velger leder og sekretær på første møte.  
o Eierrepresentant fra Bardu/Målselv innkaller til første møte første halvdel av januar.  
o Johnny orienterer ansatte på PPT DLS  
o Erik orienterer PPT Bardu/Målselv  

 

Tidsplan 

o Resultatet av utredningen skal foreligge innen 30.april.  

 

Møtet avsluttet 11.35.  

Referat: Håvard 

 
 

Med hilsen 
 
 
Håvard Johnsen 
kommunalsjef oppvekst og kompetanse 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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SALANGEN KOMMUNE 
Oppvekstetaten 

  
Vår dato: Vår ref.: 
27.05.2020 19/1602 - 11 
 Arkiv: FA-B29 

 Saksbehandler, dir. telefon: Deres ref.:  

 Johnny Sagerup, 410 32 004 f85ded27-5829-
41f5-9658-
82c2aa79d4a7 

 

 

 
 
Postadresse: 

 
Fakturaadresse: 

 
Telefon: 77 17 20 00 

 
Bankkonto:
6345.06.192
07 

 
7878.06.50752 

Postboks 77 Postboks 84 E-post: postmottak@salangen.kommune.no  Org.nr.: 961 416 388 Mva 
9355 Sjøvegan 9358 Tennevoll         www.salangen.kommune.no   

 

Målselv kommune 
Mellombygdveien 216 
9321 MOEN 
 

 

 
 

Svar-samarbeid om Pedagogisk psykologsok tjeneste. 
 
Viser til deres brev av 04.05.2020 om samarbeid i forhold til pedagogisk pykologisk tjenester 

(PPT). Som vertskommune for de pedagogisk psykologiske tjenestene (PPT) for  Lavangen 

og Salangen takker Salangen kommune nei til å inngå et formelt samarbeid med Bardu og 

Målselv PPT slik tilbudet nå foreligger.  

 

PPT for Lavangen og Salangen håper likevel at vi kan fortsette å utvikle det gode uformelle 

samarbeidet vi har med Bardu og Målselv PPT. Dette gjelder både innenfor tradisjonelt 

saksutredningsarbeid og innenfor områder som barnehage og skoleutviklingsarbeid. 

 
Med hilsen 
 
 
Johnny Sagerup 
kommunalsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 
 

 
 
Mottakere: 
Målselv kommune Mellombygdveien 216 9321 MOEN 

Kopi til 
Bardu kommune Postboks 401 9365 BARDU 
Dyrøy kommune Skole- og 
Kulturadministrasjon 

Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 

Lavangen kommune 
Loabága Suohkan 
Oppvekstetaten 

Nessveien 7 9357 TENNEVOLL 
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Målselv kommune  
 
 

 

 
 

 

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 9724 18 005 

SALANGEN KOMMUNE 
Postboks 77 
9355  SJØVEGAN 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler/-tlf. Dato 
 2017/3844-20 Erik Myre/41553373 04.05.2020 

 

Ad samarbeid om Pedagogisk psykologisk tjeneste.  

 
Viser til e-post fra kommunalsjef Johnny Sagerup av 19.11.2019 med følgende tekst: 
 
19/19: Videre utvikling og eventuell utvidelse av PPT-samarbeid med Målselv og Bardu 
PP-tjeneste 
Lars Strøm innledet på dette punktet. Johnny Sagerup har bedt om et møte med Målselv der 
videre utvikling av et utvidet PPT samarbeid mellom DLS og Bardu/Målselv tas opp. 
Vedtak: Enighet om at representanter for alle 3 kommunene deltar på møtet. Tidspunkt for 
gjennomføring av møtet koordineres mellom respektive prosessansvarlige i DLS og Målselv. 
Første møte tar sikte på å kartlegge mulighetene for videre utvikling av PPT samarbeid, og bruke 
dette som underlag for å utvikle et mandat for videre utredningsarbeid som kan forelegges 
utvidet styringsgruppe i DLS.  
 
I etterkant har dette initiativet vært fulgt opp med et avklaringsmøte her i Målselv hvor alle 
skoleeierne i de respektive kommunene deltok med unntak av Lavangen.  
Det ble her nedsatt ei arbeidsgruppe som skulle arbeide videre ut fra det som var avklart i nevnte 
møte. Denne gruppa har hatt to møter. Videre har skoleeierne hatt et siste møte. Etter dette har 
styret for PPT for Bardu og Målselv hatt et møte hvor saka har vært oppe. Referat fra alle disse 
møtene er vedlagt.  
 
Dette brevet er ei orientering om status i saka og da spesielt med tanke på vedtaket i styret for 
PPT for Bardu og Målselv. For styret har det hele tiden vært ei forutsetning at ut av et eventuelt 
samarbeid måtte det komme en like god eller bedre tjeneste, gjerne til en rimeligere pris. Styret 
oppfatta saken tilstrekkelig opplyst og så at det fra styrets ståsted var nå utkrystallisert seg to 
alternativer gitt enighet om betingelser, form osv:  
 

1. Bardu & Målselv PPT kan selge tjenester for å løse behovet for PPT-tjeneste i Dyrøy, Lavangen 
og Salangen. 

2. Dagens kommunale oppgavefellesskap mellom Bardu og Målselv utvides til også å gjelde alle de 
samarbeidende kommunene. Vedtekter utarbeides da i fellesskap.  
Styret i PPT for Bardu og Målselv har som forutsetning at dagens struktur med et 
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kontor/kontorfellesskap, og en enhetlig tjeneste under en ledelse videreføres.  
 

 
 
Alternativene ønsker vi en tilbakemelding på innen 25. mai 2020. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Erik Myre 
kommunalsjef/styreleder 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
Vedlegg 
1 191120 Referat fra avklaringsmøte knyttet til mulig fremtidig organisering av PPT. 
2 200127 referat fra møte 1 i utrgruppa 
3 200401 Referat møte 2 med kommentar fr aPPT M&B 
4 200415 Referat fra møte med skoleeirne i Målselv. Bardu, Salangen og Lavangen 
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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 

 

  
  MÅLSELV KOMMUNE OPPLÆRING 

Mellombygdveien 216 
9321  MOEN 
 
 

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

 
2017/1122 
Håvard Johnsen 
 
026 
 
04.06.2020 

 

 
 
 

Avklaringer knyttet til eventuelt fremtidig samarbeid om PP-tjeneste 

Dyrøy kommune er i prosess knyttet til valg av fremtidig løsning for vår PP-tjeneste. Det vises til 
henvendelse fra 2.mai 2019 som startpunkt for kontakt med dere.  
 
I denne henvendelsen vil vi redegjøre for status hos oss og beskrive videre prosess fra vår side. 
Det gjennomføres to henvendelser som er bygget etter samme struktur. Disse henvendelsene går 
til hhv Målselv og Senja. Dyrøy har sagt opp avtalen med Salangen (og Lavangen) som man har 
hatt felles PPT kontor med. Vi har oppsigelsestid ut 2020. Det betyr at etablering av en ny 
tjeneste vil være på plass fra 1.januar 2021. 
 
Henvendelsen har til hensikt å gjøre ytterligere avklaringer av forhold som er nødvendig for at 
Dyrøy kommune kan ta stilling til fremtidig organisering av tjenesten.  
 
Prosessen fra Dyrøys side har vært slik etter vårt vedtak om utredning 11.april 2019. 
 
 
 
Dato Hva Resultat/vurdering 
11.april  Kommunestyret fatter vedtak om utredning   
12.april  Likelydende henvendelser til Salangen og 

Lavangen kommune. Saksnummer 2017/1122-
11 og 2017/1122-12  

Det ble bedt om 
tilbakemelding snarest og 
senest innen 29.april  

25.april  Telefonkontakt med kommunalsjef Johnny 
Sagerup (Salangen).  

Salangen ønsker ikke være 
med i utredning.  

30.april  Kontakt med Oppvekstsjef Dagfinn Antonsen 
(Lavangen).  

Lavangen avviser ikke 
deltakelse i utredning, men 
har ikke avklart noe pr. nå.  

2.mai  Likelydende forespørsler sendes Bardu, 
Målselv, Sørreisa og Senja kommuner. (saksnr 
2017-1122 14,15,16 og 17). Bes om å avklare 
om samarbeid er aktuelt, samt seks spørsmål 
knyttet til organisering av og kvalitet i 
tjenesten.  

Ingen tidsfrist satt. Opplyst 
om at det ikke ble gjort 
mer i saken før etter 
Sørreisas beslutning.  

6.mai  Avklaring fra Målselv på vegne av Bardu og 
Målselv  

Positiv til utvidelse  
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6.mai  Svar fra PPT leder Bardu/Målselv på konkrete 
spørsmål i henvendelse  

Besvart noen av 
spørsmålene i vår 
henvendelse.  

8.mai  Avklaring fra Senja  Positiv til utvidelse  
27.mai  Svar fra kommunalsjef Senja kommune på 

konkrete spørsmål i henvendelse  
Besvart alle spørsmål i vår 
henvendelse.  

20.juni  Sørreisa kommune vedtar å gå inn for felles 
PP-tjeneste med Senja.  

Om Sørreisa hadde valgt å 
gå sammen med 
Bardu/Målselv ville Senja-
alternativet vært utelukket 
for Dyrøy.  

9.august  Mottar brev fra Lavangen om at Lavangen har 
sendt en henvendelse til Bardu/Målselv for å 
opprette dialog knyttet til fremtidig 
organisering av sin PP-tjeneste.  

 
 
 

23.august  Styringsgruppemøte i PPT. Dyrøy kommune 
informerte om at innstillingen til politisk 
behandling i Dyrøy kommer til å være at 
avtalen sies opp. Salangen fastslår i møtet at de 
da kan være med å se på fremtidig samarbeid 
mot PP-tjenesten i Bardu/Målselv.  

Betyr at begge våre 
samarbeidspartnere ønsker 
å se på andre løsninger.  
 
 
 

26.august  Saksframlegg ferdigstilles til politisk 
behandling.  

 

2.sept Oppvekst og omsorgsutvalget følger 
rådmannens innstilling i sin innstilling til 
kommunestyret 

 

17.sept Dyrøy mottar kopi av henvendelse fra Salangen 
på vegne av PPT DLS om å vurdere samarbeid 
med Målselv, Bardu 

 

10.oktober Kommunestyret følger utvalgets innstilling. 
Vedtaket: 
  
1. Dyrøy kommune sier opp avtalen knyttet til 

PP-tjeneste sammen Salangen og Lavangen 
kommuner innen 1.januar 2020.  

2. Det legges fram ny sak til behandling 
vedrørende valg av fremtidig PP-
organisering fra utløpet av dagens avtale.  

3. Ny organisering av PP-tjenesten kan 
iverksettes før utløpet av oppsigelsestiden 
om Salangen kommune og Lavangen 
kommune samtykker i dette.  

 

 

20.nov Avklaringsmøte knyttet til eventuelt samarbeid 
(Målselv, Bardu, Salangen, Lavangen, Dyrøy) 
Referat: 2019/141-10 

Skal gjennomføres 
utredning av eventuelt 
samarbeid. Resultatet skal 
foreligge innen 30.4.20 

1.januar Oppsigelsestiden starter å løpe.  Oppsigelsestiden er ut 
2020. Opp til øvrige 
kommuner å eventuelt ta 
stilling til vedtakets punkt 
3.  
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4.mai Brev fra Målselv til Salangen kommune der det 
gis tilbud om å inngå i tjenesten for Målselv, 
Bardu. 

 

27.mai Mottatt kopi på svar fra Salangen.  Salangen ønsker ikke å gå 
inn i PP-tjenesten for 
Målselv/Bardu 

 
Denne siste avklaringen fra Salangen gir grunnlag for videre avklaringer for Dyrøy. Det ligger 
altså til grunn at det ikke blir endringer i de eksisterende samarbeidskonstellasjoner gjennom at 
Målselv/Bardu og Salangen/Lavangen ikke slås sammen. Det betyr i praksis at for Dyrøy 
kommune vurderes to alternativer videre. Å inngå i et samarbeid med Målselv/Bardu eller 
Senja/Sørreisa.  
 
For Dyrøy vil videre prosess være slik: 
 
 
Dato Hva Resultat/vurdering 
d.d  Oppfølgingshenvendelse (dette brev) til 

Målselv og Senja.  
 

8.september  Siste frist for ferdigstillelse av saksfremlegg 
for Dyrøy.  

 

15.september  Behandling i Oppvekst og Omsorgsutvalget  Innstilling sendes til 
kommunestyret 

1.oktober  Behandling i kommunestyret  Resultat av behandlingen 
meddeles Målselv og 
Senja.  

1.januar 
2021 

Oppstart i ny tjeneste  

 
 
Oppdatert status for Dyrøy 
GSI-rapportering for grunnskolen pr oktober 2019 viser 109 barn i skolen (1.-10.trinn). Det er 
noen flere elever i dag, men vi ser en gradvis nedgang i antall barn. 
 
I barnehagen er det fra høsten 22 barn (27 plasser) registrert pr i dag.   
 
 
Videre avklaringer 
Viser til svar fra mai 2019.  
 
Målselv/Bardu stilte seg da positiv til en eventuell utvidelse av PP-tjenesten til også å omfatte 
Dyrøy kommune. 
 
I svaret vi mottok er det stipulert at deltakelse for Dyrøy kommune i det interkommunale 
samarbeidet med Målselv/Bardu vil utløse 0,4 stillinger. Anslag for kostnad var 411.600,- kr. Til 
dette antas det fra vår side en årlig indeksregulering.  
 
 

1. Kan summen som ble oppgitt i 2019 verifiseres? 
2. Hvilken fordelingsnøkkel vil ligge til grunn for fremtidig samarbeid? 
3. Er det etablert en eksisterende samarbeidsavtale mellom Målselv og Bardu som eventuelt 

kan oversendes. Vil denne legges til grunn om Dyrøy skulle bli en del av samarbeidet?   
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4. Er det andre supplerende elementer som vil være avgjørende for Dyrøys eventuelle 
deltakelse i Målselv/Bardu PP-tjeneste fra 1.1.2021? 

 
 
Det forutsettes at avklaringer av praktisk art vil gjøres i perioden fra 1.oktober (etter vedtak i 
kommunestyret) til 1.januar 2021.  
 
Om det skulle være behov for ytterligere avklaringer ta gjerne kontakt.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Håvard Johnsen 
kommunalsjef oppvekst og kompetanse 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ekstern kopi til: 

BARDU KOMMUNE Postboks 401 9365 BARDU 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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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 

 

  
  SENJA KOMMUNE 

Postboks 602 
9306  FINNSNES 
 
 

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

 
2017/1122 
Håvard Johnsen 
 
026 
 
04.06.2020 

 

 
 

Avklaringer knyttet til eventuelt fremtidig samarbeid om PP-tjeneste 

Dyrøy kommune er i prosess knyttet til valg av fremtidig løsning for vår PP-tjeneste. Det vises til 
henvendelse fra 2.mai 2019 som startpunkt for kontakt med dere.  
 
I denne henvendelsen vil vi redegjøre for status hos oss og beskrive videre prosess fra vår side. 
Det gjennomføres to henvendelser som er bygget etter samme struktur. Disse henvendelsene går 
til hhv Målselv og Senja. Dyrøy har sagt opp avtalen med Salangen (og Lavangen) som man har 
hatt felles PPT kontor med. Vi har oppsigelsestid ut 2020. Det betyr at etablering av en ny 
tjeneste vil være på plass fra 1.januar 2021. 
 
Henvendelsen har til hensikt å gjøre ytterligere avklaringer av forhold som er nødvendig for at 
Dyrøy kommune kan ta stilling til fremtidig organisering av tjenesten.  
 
Prosessen fra Dyrøys side har vært slik etter vårt vedtak om utredning 11.april 2019. 
 
 
Dato Hva Resultat/vurdering 
11.april  Kommunestyret fatter vedtak om utredning   
12.april  Likelydende henvendelser til Salangen og 

Lavangen kommune. Saksnummer 2017/1122-
11 og 2017/1122-12  

Det ble bedt om 
tilbakemelding snarest og 
senest innen 29.april  

25.april  Telefonkontakt med kommunalsjef Johnny 
Sagerup (Salangen).  

Salangen ønsker ikke være 
med i utredning.  

30.april  Kontakt med Oppvekstsjef Dagfinn Antonsen 
(Lavangen).  

Lavangen avviser ikke 
deltakelse i utredning, men 
har ikke avklart noe pr. nå.  

2.mai  Likelydende forespørsler sendes Bardu, 
Målselv, Sørreisa og Senja kommuner. (saksnr 
2017-1122 14,15,16 og 17). Bes om å avklare 
om samarbeid er aktuelt, samt seks spørsmål 
knyttet til organisering av og kvalitet i 
tjenesten.  

Ingen tidsfrist satt. Opplyst 
om at det ikke ble gjort 
mer i saken før etter 
Sørreisas beslutning.  

6.mai  Avklaring fra Målselv på vegne av Bardu og 
Målselv  

Positiv til utvidelse  
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6.mai  Svar fra PPT leder Bardu/Målselv på konkrete 
spørsmål i henvendelse  

Besvart noen av 
spørsmålene i vår 
henvendelse.  

8.mai  Avklaring fra Senja  Positiv til utvidelse  
27.mai  Svar fra kommunalsjef Senja kommune på 

konkrete spørsmål i henvendelse  
Besvart alle spørsmål i vår 
henvendelse.  

20.juni  Sørreisa kommune vedtar å gå inn for felles 
PP-tjeneste med Senja.  

Om Sørreisa hadde valgt å 
gå sammen med 
Bardu/Målselv ville Senja-
alternativet vært utelukket 
for Dyrøy.  

9.august  Mottar brev fra Lavangen om at Lavangen har 
sendt en henvendelse til Bardu/Målselv for å 
opprette dialog knyttet til fremtidig 
organisering av sin PP-tjeneste.  

 
 
 

23.august  Styringsgruppemøte i PPT. Dyrøy kommune 
informerte om at innstillingen til politisk 
behandling i Dyrøy kommer til å være at 
avtalen sies opp. Salangen fastslår i møtet at de 
da kan være med å se på fremtidig samarbeid 
mot PP-tjenesten i Bardu/Målselv.  

Betyr at begge våre 
samarbeidspartnere ønsker 
å se på andre løsninger.  
 
 
 

26.august  Saksframlegg ferdigstilles til politisk 
behandling.  

 

2.sept Oppvekst og omsorgsutvalget følger 
rådmannens innstilling i sin innstilling til 
kommunestyret 

 

17.sept Dyrøy mottar kopi av henvendelse fra Salangen 
på vegne av PPT DLS om å vurdere samarbeid 
med Målselv, Bardu 

 

10.oktober Kommunestyret følger utvalgets innstilling. 
Vedtaket: 
  
1. Dyrøy kommune sier opp avtalen knyttet til 

PP-tjeneste sammen Salangen og Lavangen 
kommuner innen 1.januar 2020.  

2. Det legges fram ny sak til behandling 
vedrørende valg av fremtidig PP-
organisering fra utløpet av dagens avtale.  

3. Ny organisering av PP-tjenesten kan 
iverksettes før utløpet av oppsigelsestiden 
om Salangen kommune og Lavangen 
kommune samtykker i dette.  

 

 

20.nov Avklaringsmøte knyttet til eventuelt samarbeid 
(Målselv, Bardu, Salangen, Lavangen, Dyrøy) 
Referat: 2019/141-10 

Skal gjennomføres 
utredning av eventuelt 
samarbeid. Resultatet skal 
foreligge innen 30.4.20 

1.januar Oppsigelsestiden starter å løpe.  Oppsigelsestiden er ut 
2020. Opp til øvrige 
kommuner å eventuelt ta 
stilling til vedtakets punkt 
3.  
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4.mai Brev fra Målselv til Salangen kommune der det 
gis tilbud om å inngå i tjenesten for Målselv, 
Bardu. 

 

27.mai Mottatt kopi på svar fra Salangen.  Salangen ønsker ikke å gå 
inn i PP-tjenesten for 
Målselv/Bardu 

 
Denne siste avklaringen fra Salangen gir grunnlag for videre avklaringer for Dyrøy. Det ligger 
altså til grunn at det ikke blir endringer i de eksisterende samarbeidskonstellasjoner gjennom at 
Målselv/Bardu og Salangen/Lavangen ikke slås sammen. Det betyr i praksis at for Dyrøy 
kommune vurderes to alternativer videre. Å inngå i et samarbeid med Målselv/Bardu eller 
Senja/Sørreisa.  
 
For Dyrøy vil videre prosess være slik: 
 
 
Dato Hva Resultat/vurdering 
d.d  Oppfølgingshenvendelse (dette brev) til 

Målselv og Senja.  
 

8.september  Siste frist for ferdigstillelse av saksfremlegg 
for Dyrøy.  

 

15.september  Behandling i Oppvekst og Omsorgsutvalget  Innstilling sendes til 
kommunestyret 

1.oktober  Behandling i kommunestyret  Resultat av behandlingen 
meddeles Målselv og 
Senja.  

1.januar 
2021 

Oppstart i ny tjeneste  

 
 
Oppdatert status for Dyrøy 
GSI-rapportering for grunnskolen pr oktober 2019 viser 109 barn i skolen (1.-10.trinn). Det er 
noen flere elever i dag, men vi ser en gradvis nedgang i antall barn. 
 
I barnehagen er det fra høsten 22 barn (27 plasser) registrert pr i dag.   
 
 
Videre avklaringer 
Viser til svar fra mai 2019. 
 
Senja stilte seg da positiv til en eventuell utvidelse av PP-tjenesten til også å omfatte Dyrøy 
kommune. 
 
I svaret vi mottok er det stipulert at deltakelse for Dyrøy kommune i det interkommunale 
samarbeidet med Senja/Sørreisa vil utløse 0,34 stillinger. Anslag for kostnad var 435.000,- kr. Det 
forutsettes en årlig indeksregulering.  
 
I svaret vi mottok er det vist til økonomi for Dyrøy kommune ved deltakelse i det interkommunale 
samarbeidet med Senja/Sørreisa.  
 

1. Kan summen som ble oppgitt i 2019 verifiseres? 
2. Hvilken fordelingsnøkkel vil ligge til grunn for fremtidig samarbeid 
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3. Er det etablert en eksisterende samarbeidsavtale mellom Senja og Sørreisa som eventuelt kan 
oversendes. Vil denne legges til grunn om Dyrøy skulle bli en del av samarbeidet?   

4. Er det andre supplerende elementer som vil være avgjørende for Dyrøys eventuelle deltakelse 
i Senja/Sørreisas PP-tjeneste fra 1.1.2021? 

 
Det forutsettes at avklaringer av praktisk art vil gjøres i perioden fra 1.oktober (etter vedtak i 
kommunestyret) til 1.januar 2021.  
 
Om det skulle være behov for ytterligere avklaringer ta gjerne kontakt.  
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Håvard Johnsen 
kommunalsjef oppvekst og kompetanse 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ekstern kopi til: 

SØRREISA KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON Storveien 20 9310 SØRREISA 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Målselv kommune  
 
 

 

 
 

 

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 9724 18 005 

DYRØY KOMMUNE 
Dyrøytunet 1 
9311  BRØSTADBOTN 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler/-tlf. Dato 
 2020/708-4 Erik Myre/41553373 16.06.2020 

 

Avklaringer knyttet til eventuelt fremtidig samarbeid om PP-tjeneste  

 
Viser til deres brev av 4. juni 2020 ang evt PPT-samarbeid. 
Styret for PPT for Bardu og Målselv har behandla henvendelsen og står ved innholdet i vårt brev 
av 06.05.2019. 
Til deres spørsmål har vi følgende svar: 

1. Kan summen som ble oppgitt i 2019 verifiseres.  
Vårt utgangspunkt er at Dyrøy går inn som likeverdig part i et kommunalt oppgavefellesskap 
tilsvarende samarbeidet mellom Målselv og Bardu i dag. Utgiftene mellom kommunene fordeles 
pr i dag med netto utgifter til PPT dividert på antall barn i barnehage og skole i de to 
kommunene. Videre er vårt utgangspunkt at en evt inntreden fra Dyrøy ikke skal øke utgiftene 
relativt sett. Når vi da tar utgangspunkt i dagens kostnadsnøkkel og legger det til grunn for Dyrøy 
vil vårt anslag komme på 450 000 kr.  
Vi tar her forbehold om at dette bildet kan endre seg ved vedtak styret måtte gjøre i forhold til 
drift og utgifter/innsparinger i framtiden. Men slik situasjonen er i dag, er dette bildet.  
Forbeholdet gjelder vurderinger rundt f.eks. stillingsprosent. Elevgrunnlaget til Dyrøy tilsvarer et 
økt stillingsbehov på ca 0,3 %. Ansatte på PPT har reist spørsmål om det er realistisk å tro at vi 
får noen til å ta 30 % stilling og om vi ikke bør tenke 50 %. Ei slik vurdering med påfølgende 
vedtak vil øke kostnaden. 
Et annet moment som vil være aktuelt å drøfte ved en revidering av samarbeidsavtale, er om det 
vil være riktig å legge et fastbeløp i bunnen før en fordeler i forhold til antall barn.  
Dette er imidlertid momenter som Dyrøy vil kunne være med å drøfte ved en eventuell 
inntreden i samarbeidet.  

2. Hvilken fordelingsnøkkel vil ligge til grunn for fremtidig samarbeid? 
Fordelingsnøkkelen er som nevnt ovenfor, netto utgifter dividert på antall barn de ulike 
kommunene har i barnehage og skole.  

3. Er det etablert en eksisterende samarbeidsavtale.  
Ja, denne ligger vedlagt. Den er en revidert utgave av avtalen som gjaldt fra tidligere når Troms 
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fylkeskommune var med. Det vil være naturlig å gå gjennom denne i lys av ny lovgivning, men 
det foreligger ingen planer å endre de grunnleggende retningslinjene i avtalen.  

4. Evt supplerende elementer 
Styret for PPT for Bardu og Målselv har siste året drøfta organisering 
 og innhold i drifta. Dette har gitt seg utslag i flere aktive valg av retning. Bakgrunnen for dette er 
nasjonale føringer for framtidig organisering av PP-tjenesten. Konkret vil de ansatte i større grad 
være til stede ute på enhetene.  
Vi har satt fokus på å redusere PPT sin aktive deltakelse i saker etter at vedtak om 
spesialundervisning er gjort.  
Videre vil de fra høsten av sette opp faste «kontordager» i hver barnehage og skole. Dette for å 
være tettere på og kunne være mer på i forhold til veiledning. Jf neste punkt.  
PPT driver Ressursteam i hver enhet. Dette er møter med skolens/barnehagens ledelse og 
spesialpedagogiske ansvarlige. Denne er for å sikre en grundig jobb med undring og utfordringer 
rundt enkeltelever før de eventuelt henvises til PPT. I denne sammenhengen kan nevnes at PPT 
skal ha fokus på den gode universelle undervisninga og styrke denne for på den måten å 
redusere behovet for spesialundervisninga. 
Det andre retningsvalget som er gjort er å knytte kompetanseregionen og PPT nærmere 
sammen. Konkret er det gjort vedtak om at styrer PPT skal delta på styremøtene i regionen og 
leder for kompetanseregionen skal delta i styremøtene i PPT. Bakgrunnen for dette er at begge 
disse aktørene driver system- og utviklingsarbeid som vil overlappe. Ved et tettere samarbeid 
mener vi at begge partene vil styrke hverandres arbeid og vi vil unngå at de kjører parallelle 
prosesser ut mot enhetene.  
PPT deltar også aktivt i kommunenes utviklingsgrupper/fagmøter for å bidra med sitt blikk inn i 
denne delen av systemarbeidet. 

 
Håper dette var avklarende i henhold til deres spørsmål. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Erik Myre 
kommunalsjef/styreleder PPT for Bardu og Målselv 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
Vedlegg 
1 Samarbeidsavtale Målsev Bardu PPT 

 
 
Kopi til: 
BARDU KOMMUNE Postboks 401 9365 BARDU 
PPT FOR BARDU OG MÅLSELV Mellombygdveien 216 9321 MOEN 
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Senja kommune Rådhusveien 8, Finnsnes Telefon +47 77 87 10 00 Org. nr: 921 369 417 
Oppvekst og kultur Postboks 602, 9306 Finnsnes post@senja.kommune.no senja.kommune.no

Dyrøy kommune  
Dyrøytunet 1 
 
9311 BRØSTADBOTN 

Vår ref: 2020/4824-2  Dato: 19.06.2020 

Avklaringer knyttet til eventuelt fremtidig samarbeid om PP-tjeneste 
Viser til henvendelse angående avklaringer knyttet til eventuelt fremtidig samarbeid om PP-tjenesten. I 
dette skrivet gis det svar på de spørsmål som er stilt i henvendelsen. 

1. Kan summen som ble oppgitt i 2019 verifiseres? 
Det korte svaret er ja. Summen på totalt 435 000 kroner (kostnader i 2019) er inkludert økt 
bemanning og dekning av fellesutgifter som husleie og økte utgifter til kjøring. Kostnadene 
justeres i tråd med lønns- og prisstigning årlig. 

2. Hvilken fordelingsnøkkel vil ligge til grunn for fremtidig samarbeid? 
Dyrøy kommune betaler 10 % av husleie og øvrige administrative kostnader. 
Kostnader til utøvende bemanning fordeles mellom kommunene ut fra elevtall i grunnskolen 
(inkludert private skoler).  

3. Er det etablert en eksisterende samarbeidsavtale mellom Senja og Sørreisa som 
eventuelt kan oversendes? Vil denne legges til grunn om Dyrøy skulle bli en del av 
samarbeidet? 
Ja, det er signert en avtale mellom Senja kommune og Sørreisa kommune. Det vil være 
naturlig å ta utgangspunkt i denne hvis Dyrøy kommune ønsker å inngå i samarbeidet (avtalen 
sendes over som vedlegg). 

4. Er det andre supplerende elementer som vil være avgjørende for Dyrøy sin eventuelle 
deltakelse i Senja/Sørreisa PP-tjeneste fra 1.1.2921? 
Fellesnemnda for Senja kommune var positiv til interkommunalt samarbeid der det er til 
gjensidig nytte for alle parter og at rettslig grunnlag for samarbeidet skal være 
Kommunelovens § 20-2 Administrativt vertskommunesamarbeid. Videre er det viktig for Senja 
kommune at et hvert samarbeid har en grad av langsiktighet i seg, slik at det blir forutsigbart 
for alle parter. 
I forbindelse med tidligere henvendelse fra Dyrøy kommune i saken har Senja kommune 
vurdert at skoler og barnehager ligger innenfor et geografisk område som vår PP-tjeneste vil 
kunne betjene uten at for stor andel av ressursene går bort til kjøring/transport. Avstanden er 
kortere fra Finnsnes til Dyrøy enn til flere av våre egne skoler og barnehager.  
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Med hilsen 

Rune Hoholm 
Kommunalsjef 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 026 

Saksmappe: 2019/141 

Saksbehandler: Håvard Johnsen 

Dato: 26.08.2019 

 

 
Saksframlegg 

Fremtidig organisering av PP-tjeneste for Dyrøy kommune 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg   
Kommunestyret   
   

 

 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Dyrøy kommune sier opp avtalen knyttet til PP-tjeneste sammen Salangen og Lavangen 

kommuner innen 1.januar 2020.  
2. Det legges fram ny sak til behandling vedrørende valg av fremtidig PP-organisering fra utløpet av 

dagens avtale.  
3. Ny organisering av PP-tjenesten kan iverksettes før utløpet av oppsigelsestiden om Salangen 

kommune og Lavangen kommune samtykker i dette. 
 
 

Kort sammendrag 
Utredningen er med utgangspunkt i tidligere politisk behandling (RS 9/19 Oppvekst- og 
omsorgsutvalget 26.mars, PS 20/19 Kommunestyret 11.april). 
 
Tjenesten Dyrøy kommune i dag er en del av er sårbar, har utfordringer knyttet til rekruttering av 
ansatte og leverer tjenester av varierende kvalitet.  
 
De to aktuelle PP-tjenestene Dyrøy kommune har sendt forespørsel til har begge sagt seg villige 
til å inkludere Dyrøy kommune i slike samarbeid.  
 
Dagens avtale med Salangen og Lavangen har ett års oppsigelsestid fra 1.januar i påfølgende år. 
Dette innebærer at ved oppsigelse av avtalen, vil den fortsatt ligge til grunn ut 2020. 
 
 

Saksutredning 
Mandatet for denne utredningen fremkommer av saksframlegg til kommunestyret 11.april. 
Denne saken legges ikke frem med innstilling på valg av fremtidig tjeneste. Dette forklares 
nærmere lengre ned. 
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Kommunestyrets vedtak 11.april i PS 20/19  
 

1. Administrasjonen bes utrede fremtidig organisering av PP-tjeneste med utgangspunkt i mandat 
som følger av saksutredning. Primært gjøres utredningen sammen med Salangen kommune og 
Lavangen kommune, om nødvendig alene.  

 
2. Resultatet av utredningen legges frem for politisk behandling. 

 
 
Tidslinje for arbeid etter kommunestyrets vedtak 11.april. 
 
Dato Hva Resultat/vurdering 
11.april Kommunestyret fatter vedtak om utredning  
12.april Likelydende henvendelser til Salangen og 

Lavangen kommune. Saksnummer 2017/1122-11 
og 2017/1122-12 

Det ble bedt om 
tilbakemelding snarest og 
senest innen 29.april 

25.april Telefonkontakt med kommunalsjef Johnny 
Sagerup (Salangen).  

Salangen ønsker ikke være 
med i utredning. 

30.april Kontakt med Oppvekstsjef Dagfinn Antonsen 
(Lavangen). 

Lavangen avviser ikke 
deltakelse i utredning, men 
har ikke avklart noe pr. nå.  

2.mai Likelydende forespørsler sendes Bardu, Målselv, 
Sørreisa og Senja kommuner. (saksnr 2017-1122 
14,15,16 og 17). Bes om å avklare om samarbeid 
er aktuelt, samt seks spørsmål knyttet til 
organisering av og kvalitet i tjenesten.   

Ingen tidsfrist satt. Opplyst 
om at det ikke ble gjort mer i 
saken før etter Sørreisas 
beslutning.  

6.mai Avklaring fra Målselv på vegne av Bardu og 
Målselv 

Positiv til utvidelse 

6.mai Svar fra PPT leder Bardu/Målselv på konkrete 
spørsmål i henvendelse 

Besvart noen av spørsmålene 
i vår henvendelse.  

8.mai Avklaring fra Senja Positiv til utvidelse 
27.mai Svar fra kommunalsjef Senja kommune på 

konkrete spørsmål i henvendelse 
Besvart alle spørsmål i vår 
henvendelse.  

20.juni Sørreisa kommune vedtar å gå inn for felles PP-
tjeneste med Senja.  

Om Sørreisa hadde valgt å gå 
sammen med Bardu/Målselv 
ville Senja-alternativet vært 
utelukket for Dyrøy. 

9.august Mottar brev fra Lavangen om at Lavangen har 
sendt en henvendelse til Bardu/Målselv for å 
opprette dialog knyttet til fremtidig organisering 
av sin PP-tjeneste.  

 

23.august Styringsgruppemøte i PPT. Dyrøy kommune 
informerte om at innstillingen til politisk 
behandling i Dyrøy kommer til å være at avtalen 
sies opp. Salangen fastslår i møtet at de da kan 
være med å se på fremtidig samarbeid mot PP-
tjenesten i Bardu/Målselv.  

Betyr at begge våre 
samarbeidspartnere ønsker å 
se på andre løsninger.  

26.august Saksframlegg ferdigstilles til politisk behandling.   
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De tre forholdene mandatet la opp til å avklare var  
 
1. Kvalitet i tjenesten 
2. I hvilken grad Dyrøy kan påvirke tjenesten  
3. Økonomi 
 
Når det gjelder interkommunale samarbeid der Dyrøy ikke er vertskommune er mulighetene til å 
påvirke begrenset. Dette vil gjelde uavhengig av hvilke samarbeidspartnere som velges. Dagens 
samarbeid med Lavangen og Salangen er organisert gjennom en styringsgruppe med 
kommunalsjefer/oppvekstsjef. Dette gjør at Dyrøy gjennom styringsgruppa kan påvirke 
tjenesten. Leder for PPT inngår også i styringsgruppa. Det er vanskelig å se for seg en 
organisering som vil gi Dyrøy kommune større innflytelse på tjenesten enn hva tilfellet er med 
dagens organisering.  
 
I svar fra tjenestene lokalisert i Målselv og i Senja fremkommer et utgangspunkt for økonomi. 
Disse utgangspunktene vil innebære at tjenestene blir billigere enn dagens organisering ved 
samarbeid med ett av disse kontorene. Samtidig er det slik at bemanningen ved dagens kontor er 
betydelig høyere (pr.barn/elev) enn Bardu/Målselv og Senja/Sørreisas PP-tjenester. Det er derfor 
en sammenheng mellom økonomi og volum på tjenesten.   
 
Kvalitet i tjenesten er avgjørende for tjenesten som skal leveres førskolebarn og elever i Dyrøy 
kommune. Det er derfor nødvendig at dette momentet blir vektlagt i stor grad.  
 
I Utdanningsdirektoratets beskrivelse av kvalitetskriterium i PP-tjenesten fremkommer fire 
kriterium. Disse er 
 

- PP-tjenesten er faglig kompetent 
- PP-tjenesten er tilgjengelig og medvirker til helhet og sammenheng 
- PP-tjenesten arbeider forebyggende 
- PP-tjenesten bidrar til tidlig innsats 

Med utgangspunkt i dette er det forespurt knyttet til hvilke skriftlige rutiner de tre PP-tjenestene 
har. Det er også forespurt knyttet til hvilken kompetanse ansatte er i besittelse av. Når det gjelder 
individsaker, som av lovverk fremgår eksplisitt gjennom plikten til å utarbeide sakkyndige 
vurderinger, er dette også vurdert. Ved valg av fremtidig organisering vil disse momentene gås 
grundigere gjennom. 
 
For dagens tjeneste har undertegnede fått til svar fra PPT at det i dag er rutiner, men at man ikke 
har rutinebeskrivelser (mail 21.januar).  
 
Pr i dag er det 2,5 stillingshjemler ved PPT. PPT-leder går av med pensjon, først delvis fra 
1.september 2019 og helt fra 1.januar 2020. PPT leder er den som har hatt utreder kompetanse 
(nødvendig for å skrive sakkyndig vurdering). De øvrige ansatte har enkeltelementer knyttet til 
utredning, men ved denne avgangen vil denne kapasiteten begrenses vesentlig. Disse ansatte er 
ikke pr i dag i gang med videreutdanning for at denne kompetansen skal komme på plass. 
 
Sakkyndige vurderinger fra senere tid har vært gjennomgått. Flere av disse inneholder store 
mangler med hensyn til å følge lovverk. Det er også mindre tilleggsinformasjon ut over 
minstekrav i lovverk enn det som forventes. Dette har vært tatt opp med PPT muntlig og skriftlig 
(for eksempel 22.januar i brevs form). Det tok over fem uker før henvendelsen ble besvart.  
 
Avtalen som i dag ligger til grunn med Salangen innebærer ett års oppsigelse fra 1.januar i 
påfølgende år. Det betyr at en oppsigelse i løpet av 2019 vil innebære at avtalen løper ut 2020. 
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Det kan vurderes en ny organisering fra oppstart av nytt skole/barnehageår august 2020. Dette 
forutsetter at alle parter er enige om en slik løsning.  
 
 

Administrasjonens vurdering 
Det har vært vurdert om det i denne saksutredningen også skal inngå hvilken PP-tjeneste som bør 
velges fremover. Etter at Salangen avklarte at de ønsker å være med på en videre prosess fredag 
23.august er det rådmannens oppfatning at dette bør tas med i det videre.  
 
Det anbefales at Dyrøy kommune gjør en selvstendig vurdering av hva som er den beste 
løsningen for Dyrøy, men med bakgrunn i et allerede eksisterende samarbeid vil det være uklokt 
å ikke avklare muligheter med utgangspunkt i dette først. Her har forutsetningene endret seg med 
Salangen kommunes standpunkt.  
 
Det understrekes fortsatt at kvalitetskriterium i PP-tjenesten vil ligge til grunn for den 
anbefalingen rådmannen vil legge fram ved valg av ny organisering.  
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Avtale om interkommunal samarbeid mellom vertskommune Senja 
kommune og Sørreisa kommune om PP-tjenester. 
 
 
 

1. Avtaleparter 
Sørreisa kommune innngår samarbeid om drift av PP-tjenester med Senja kommune. 
Senja kommune er vertskommune og Sørreisa kommunene er samarbeidskommune. 
 
Rettslig grunnlag for samarbeidet er Kommunelovens § 20-2 om Interkommunalt 
samarbeid (Trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte 
kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019-2023). 
 
Avtalen baseres på kommunestyrevedtak i den enkelte samarbeidskommune. 

 
 

2. Oppgaver – ansvar 
Kommunene inngår samarbeid om PP-tjenester i henhold til Opplæringslovens § 5-6: 
 
Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. 
Den pedagogisk-psykologiske tenesta i ein kommune kan organiserast i samarbeid 
med andre kommunar eller med fylkeskommunen. 
 
Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og 
organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege 
behov. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd 
sakkunnig vurdering der lova krev det. Departementet kan gi forskrifter om dei andre 
oppgåvene til tenesta. 
 
Tjenesten skal utøve oppgaver i henhold til Opplæringsloven, Barnehageloven og 
Friskoleloven. 
 

 
3. Leie av lokaler og administrasjonskostand til vertskommunen 

Justeres årlig etter deflator. 
 
        

4. Organisering 
Senja kommune skal være vertskommune for daglig drift  som en del av sin egen 
virksomhet.  
 
Myndighet delegeres fra samarbeidskommunen til vertskommunen. jfr. 
Kommunelovens § 20-1. Samarbeidet organiseres slik at rådmennene i kommunene 
utgjør en styringsgruppe. 
 
Minst 1 gang pr. år eller når en av rådmennene krever det, skal det være møte i 
styringsgruppa bestående av rådmenn/kommunalsjef, sektorleder og leder for 
tjenesten, hvor man drøfter tjenesten, økonomien og situasjon. I tillegg skal 
vertskommunen orientere samarbeidskommunene gjennom ½ årlige rapporter og 
årsmelding.  
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5. Økonomi 

Vertskommunen fremmer innen 15. september hvert år forslag til årsbudsjett. Endelig 
budsjettvedtak gjøres av kommunestyret i Senja etter forutgående orientering og 
drøftinger med samarbeidskommunene. 

  
 Vedtatt driftstutgifter fordeles på deltakerkommunene etter følgende modell  

- Sørreisa kommune betaler 20% av husleie og administrative 
kostnaderfordeles 

- Kostnader til utøvende bemanning fordeles mellom kommunene ut fra elevtall 
i grunnskolen (inkludert private skoler).  

 
 

Kommunene betaler et halvårig a-kontobeløp til vertskommunen. Beløpet utgjør 1/2 
av  utgiftene. Det er kommunens elevtall i GSI-rapportering pr 1.oktober som ligger til 
grunn for beregning av a-kontobeløpet. 

 
  

6. Budsjett, regnskap, revisjon og kontroll 
Vertskommunen fører regnskap for samarbeidet som en del av eget regnskap. 
Vertskommunenes kontrollutvalg har myndighet etter KL § 23-2, og 
vertskommunenes revisjonspartner er revisjon for samarbeidet.  

     
 
 

7. Varighet, endring og oppsigels av avtalen 
Avtalen gjelder fra 01.01.2020. Avtalen og virksomheten evalueres etter 1 år.   

  
Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp avtalen. 
  
Avtalen kan endres ved enighet mellom partene. Endringer skal gjøres skriftlig, 
dateres og underskrives av partene.  
 
 

8. Voldgift 
Uenighet mellom kommune om forståelse av vedtekter/ samarbeidsavtale avgjøres i 
ei nemnd bestående av 1 person fra hver av partene samt 1 person oppnevnt av 
samarbeidskommunene eller fylkesmannen, til sammen 3. 
 
 

9. Dato og signatur 
 

Avtalen er undertegnet i to eksemplarer hvor partene beholder hvert sitt.  
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Sted og dato:         Sted og dato: 
 
 
 
 
 
______________________                   ___________________________ 
For Senja kommune        For Sørreia kommune 
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Fra: Håvard Johnsen (Havard.Johnsen@dyroy.kommune.no)
Sendt: 25.06.2020 14:42:49
Til: 'Bengt Viken'
Kopi: 

Emne: Avklaringer knyttet til PPTs forhold til regionalt kompetansenettverk
Vedlegg: 
Som kjent foregår det en utredning av fremtidig organisering av PPT for Dyrøy kommune. I denne forbindelse
ønskes en avklaring av forhold knyttet til kompetansregionen.
 
Dyrøy kommune er en del av regionalt kompetansenettverk sammen med Målselv, Bardu, Salangen og Lavangen.
Et samarbeid som er velfungerende. Innenfor dette nettverket er det i dag to PPT‐kontor. Senja og Sørreisa er i dag
deltakere i et annet kompetansenettverk.
 
Om Dyrøy skulle bli en del av PPT for Senja/Sørreisa ‐ hvordan stiller PPT for Senja og Sørreisa seg til deltakelse i
aktuelle aktiviteter innenfor det kompetansenettverket Dyrøy i dag er en del av? Dette for å få innsikt i
kvalitetsutviklingsarbeid som foregår i Dyrøy kommune.
 
Mvh
 
Håvard Johnsen
Kommunalsjef Oppvekst og kompetanse
Mob: 90878323
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 026 

Saksmappe: 2017/1122 

Saksbehandler: Håvard Johnsen 

Dato: 26.03.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Bemanningssituasjonen ved PPT 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet   
   

 

 

Saksopplysninger 
Dyrøy har i dag felles PPT-ordning sammen med Lavangen og Salangen. Tjenesten er lokalisert i 
Salangen og har pr i dag 2,5 stillingshjemler.  
 
Ved styremøte for PPT i januar ble den langsiktige bemanningssituasjonen ved PPT tatt opp. Det 
ble enighet i møtet om at ønsket fra PPT om en økning i bemanning skulle informeres om til 
respektive politiske organ. Fra Dyrøys side ble det foreslått at det aktuelle spørsmål ble tatt med i 
budsjettprosessen for 2020 og i så måte ble veid mot andre økonomiske ønsker og behov.  
 
På møte i styringsgruppa 25.mars ble det informert fra PPT og Salangen som vertskommune om 
at man fra 1.mars 2019 drev med 3 fulle stillinger ved PPT. En av de ansatte hadde ett frikjøp på 
20% stilling som var avsluttet. Dette var gjort for å bevare alle de som pr i dag er ansatt, da man 
ved en deltidsstilling sto i fare for å miste en av dagens ansatte. For denne ansatte var det ikke 
aktuelt å gå i en deltidsstilling. Dette ble tatt opp i styringsmøte for å få tilslutning fra de tre 
eierkommunene knyttet til ressursbruken. Det ble argumentert med at man i deler av tidligere år 
hadde gått med en redusert bemanning og at det var behov for å gjøre dette både for å beholde 
ansatte, men også for å ta igjen etterslep i saksbehandlingstid. 
 
Dyrøy ga ikke tilslutning i møtet til en slik ressursbruk og informerte i styringsgruppa om at en 
slik ressursbruk var nødvendig å forankre politisk.  
 
Den økonomiske fordelingsmodellen mellom kommunene baserer seg på barnetall. For 2018 var 
Dyrøys andel av utgiftene 24%. Merkostnaden på 50% stilling vil med en slik fordeling gjøre at 
Dyrøy kommune må dekke tilsvarende utgifter for 12% stilling i den perioden stillingen 
benyttes. Dette utgjør ca 75.000,- på årsbasis.  
 
Forankring 
Opplæringsloven §5-6 og barnehagelovens §19c fastsetter kommunens plikt til å ha Pedagogisk-
psykologisk tjeneste. Denne kan organiseres alene eller sammen med andre kommuner eller 
fylkeskommunen. 
 
Loven fastsetter ikke krav til bemanning på PPT, men fastsetter at det både skal arbeides 
systemrettet, og individrettet. Det er krav til saksbehandlingstid knyttet til sakkyndig vurdering. 
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Denne er en del av kommunens prosess fra henvisning til vedtak fattes. En slik prosess forventes 
å gjøres så snart som mulig og selv om det ikke spesifiseres er det en norm på maksimalt tre 
måneder fra henvisning til vedtak fattes av kommunen.   
 
Vilkårene for samarbeid knyttet til felles PP-tjeneste fremgår av samarbeidsavtale datert 
1.10.2017. Knyttet til økonomiske spørsmål sier punkt 3 i samarbeidsavtalen at det skal være ett 
budsjett for PPT.  Dette budsjettet ligger til grunn for driften av PPT.  
 
 
Faktagrunnlag 
 
Det er kun Svalbard og Skjervøy som i dag driver egne PP-tjenester i Troms. Øvrige kommuner 
inngår i samarbeid med andre kommuner. For de mest nærliggende PP-tjenester er 
bemanningssituasjonen slik: 
 
Kommune Stillinger Elever Elever pr stilling 
Salangen, Dyrøy, Lavangen 2,5 494 197,6 
Målselv + Bardu 4,9 1183 241,4 
Balsfjord, Lyngen, Storfjord 4,1 1056 257,6 
Senja + Sørreisa 5,5 2150 390,1 

 
De små PP-tjenestene har en mindre bredde i kompetansen, et mindre faglig nettverk, samt at 
man er sårbare knyttet til fravær. For deltidsstillinger kan rekruttering være en utfordring. 
  
26.mars var det møte i Oppvekst og Omsorgsutvalget i Dyrøy kommune. Med bakgrunn i det 
foreløpige svaret fra Fylkesmannen knyttet til tilsynet med saksbehandlingstid i 
spesialpedagogiske saker, gjorde OpOm vedtak om at det ønskes en sak fremmet fra 
administrasjonen for kommunestyret i april knyttet til fremtidig organisering av PP-tjeneste for 
Dyrøy kommune.  
 
Dyrøy kommune inngår i dag i et samarbeid med Salangen, Lavangen, Målselv og Bardu knyttet 
til regionalt nettverk for kompetanseutvikling for skole og barnehage. Primært ønskes det fra 
Oppvekst og Omsorgsutvalgets side utredet en tilknytning til dette kompetansenettverket som 
Dyrøy i dag er en del av. Resultatet av en slik utredning av fremtidig organisering av PP-tjeneste 
vil kunne innvirke på bemanningssituasjonen ved PPT i ett lengre perspektiv.  
 

Administrasjonens vurdering 
En styrking av bemanningen fra 2,5 til 3 stillinger kan argumenteres for i lys av at det er 
utfordrende å ha ansatte i deltidsstillinger. Det å rekruttere inn i eksempelvis en 50% stilling er 
ikke ideelt. Det vil også kunne være vanskelig å beholde arbeidstakere i deltidsstillinger. I lys av 
dette vil det være naturlig å vurdere en økning til tre hele stillinger på PPT.  
 
På den andre side er det slik at PP-tjenesten vi er en del av i dag er den best bemannede tjenesten 
i vår region. Ved en reduksjon til 2 stillinger, vil vi fortsatt være bedre forholdsmessig bemannet 
enn Balsfjord og Lenviks tjenester, og på nivå med Målselv (247 elever pr stilling). Ut fra et 
økonomisk perspektiv vil en slik løsning kunne forsvares. På den andre siden vil en slik tjeneste 
være enda mer sårbar og vil ha en svært begrenset bredde i kompetanse. Dette taler for å 
opprettholde dagens bemanning, og ikke redusere denne. 
 
Det fremkom i møte i styringsgruppa for PPT 25.mars 2019 at 3 stillinger var den gjeldende 
bemanningssituasjonen for PP-tjenesten fra 1.mars. Med andre ord fikk Dyrøy kommune 
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informasjon om dette etter at situasjonen var oppstått. Det oppleves i seg selv som kritikkverdig 
og reduserer handlingsrommet i saken.  
 
Saken fremmes med alternative innstillinger, der det anbefales at det velges ett av alternativene 
som er foreslått.  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Det anbefales et valg mellom følgende alternative vedtak: 
 

a. Dyrøy kommune slutter seg til en drift av PPT med 3 stillinger, tidsbegrenset fra 
1.mars 2019 og ut skoleåret 2018/2019.  

b. Dyrøy kommune slutter seg til en varig drift ved PPT med 3 stillingshjemler fra 
1.mars 2019. Administrasjonen bes innarbeide dette i fremtidige budsjetter.  

c. Dyrøy kommune ber PPT forholde seg til 2,5 stillingshjemler som budsjettert for 
2019. 

 

Ordførers innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Fra: Bengt Viken (bengt.viken@senja.kommune.no)
Sendt: 26.06.2020 08:06:23
Til: Håvard Johnsen
Kopi: 

Emne: SV: Avklaringer knyttet til PPTs forhold til regionalt kompetansenettverk
Vedlegg: 
Hei
 
PPT skal både arbeide på individ‐ og systemnivå.
 
Å delta i kompetansenettverk kan være en måte å arbeide system rettet på.
 
Jeg tenker det er naturlig å delta i et slikt kompetansenettverk.
 
Hilsen
 

 
Bengt Viken
Tjenesteleder/Spesialist i ped.psyk.rådgivning
PPT Senja
Mobil 41512135
www.senja.kommune.no
 
Denne e‐posten er kun beregnet for den person den er rettet til.
I tilfelle feiloverføring/feilsending bes De vennligst slette
e‐posten og eventuelle vedlegg, og kontakte avsender pr. e‐post
eller ringe 778 51830/41512135. Bruk av informasjonen i sendingen
vil være ulovlig.
 

Fra: Håvard Johnsen <Havard.Johnsen@dyroy.kommune.no> 
Sendt: torsdag 25. juni 2020 14.43
Til: Bengt Viken <bengt.viken@senja.kommune.no>
Emne: Avklaringer knyttet til PPTs forhold til regionalt kompetansenettverk
 
Som kjent foregår det en utredning av fremtidig organisering av PPT for Dyrøy kommune. I denne forbindelse
ønskes en avklaring av forhold knyttet til kompetansregionen.
 
Dyrøy kommune er en del av regionalt kompetansenettverk sammen med Målselv, Bardu, Salangen og Lavangen.
Et samarbeid som er velfungerende. Innenfor dette nettverket er det i dag to PPT‐kontor. Senja og Sørreisa er i dag
deltakere i et annet kompetansenettverk.
 
Om Dyrøy skulle bli en del av PPT for Senja/Sørreisa ‐ hvordan stiller PPT for Senja og Sørreisa seg til deltakelse i
aktuelle aktiviteter innenfor det kompetansenettverket Dyrøy i dag er en del av? Dette for å få innsikt i
kvalitetsutviklingsarbeid som foregår i Dyrøy kommune.
 
Mvh
 
Håvard Johnsen
Kommunalsjef Oppvekst og kompetanse
Mob: 90878323
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 400 

Saksmappe: 2019/377 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 17.09.2020 

 

 

Saksframlegg 

Heltidskultur - kvalitet i tjenestene - Vikarpool 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 79/20 01.10.2020 
Formannskapet 98/20 24.09.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Administrasjonen viderefører og utvider arbeidstidstiltak som er i gang, for å imøtekomme 
tjenestestedenes behov for fleksibilitet. Disse tiltakene skal også være et bidrag til å øke stillingshjemler 
og redusere behov for vikarer.  
 
Administrasjonen fortsetter med å gjennomføre jevnlige møter med tillitsvalgte for å evaluere og 
vurdere eksisterende og alternative løsninger.  

Kort sammendrag 

Deltidsproblematikk innen kvinnedominerte yrker er en uønsket situasjon. For å imøtekomme dette er 
det reist spørsmål om det finnes tiltak som kan iverksettes. I Dyrøy kommune er det Pleie- og 
omsorgssektoren som har disse utfordringene. 
 
I kommunestyrets vedtak er det gjort en bestilling av utredning av vikarpool for Dyrøy kommune. Med 
dette finnes det to muligheter, en vikarpool som dekker flere sektorer, eller vikarpool for den enkelte 
sektor.  
 

Saksopplysninger 

I dialog med tillitsvalgte kommer det frem at det er innenfor pleie og omsorgssektoren at 
deltidsproblematikken er gjeldende. Dette på grunn av en tjeneste som ytes 24/7, med ønsker om å 
jobbe hver 3. helg.  
Arbeidstid og oppgaver er i tjenesten lagt opp slik at det er lavere aktivitet på kveld, i helger og høytider. 
Årsakene til dette er at helgebelastning skal minimeres. Bemanningen fastsettes med utgangspunkt i 
høy aktivitet i vanlig arbeidstid, moderat aktivitet kveld og helg, lav aktivitet på natt. Arbeidstiden er på 
35.5 t/uke, ved bruk av bare hele stillinger vil fordeling av arbeidstid for å få kabalen til å gå opp, kreve 
arbeid hver 2. helg. Når det arbeides hver 3. helg, oppstår behovet for deltidsstillinger for å fylle opp 
ledige tider i turnusen. 
 
Vikarer 
Kompetanse/kvalitet 
Ved fravær benyttes tilkallingsvikarer for å fylle opp ledige vakter. Alle som arbeider med pasientene er i 
henhold til lovverket definert som helsepersonell, og er i den sammenheng underlagt 
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helsepersonelloven. Dette sammenstilles med kvalitetskravet i forhold til den ansattes kompetanse 
(Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §7 b)). 
En slik tilnærming tilsier at vikarer bør ha en basiskunnskap om den helsehjelpen som gis, dette betyr 
tett oppfølging og opplæring i den første tiden. På denne måten vil et antall personer settes i stand til å 
yte helsehjelp og dermed være vikarer. 
 
Arbeidstid 
Fra tillitsvalgte kommer det innspill om at ansatte skal ha avklart arbeidstid 14 dager på forhånd. I en 
situasjon der vikarbehovet oppstår på kort varsel og til alle døgnets tider, byr dette på en utfordring.   
 
3-3 Turnus 
En variant av vikarpool er satt i drift, der ansatte lønnes i full stilling, men bare er planlagt inn i litt over 
90% stilling. Disse personene har da noen timer i «bank» de tar igjen som vikarer. Ved at det er flere 
personer som jobber på denne måten er sannsynligheten stor for tilgjengelighet ved plutselig oppståtte 
behov. Denne arbeidstidsordningen er lagt opp slik at ansatte jobber tre dager(vakter) på rad, og har tre 
dager fri. I gjennomsnitt jobber de hver 2. helg. De som velger en slik arbeidstid er i en livssituasjon som 
de anser passer denne ordningen. Ekstra kostnader knyttet til denne arbeidstidsordningen knyttes til en 
noe flatere fordeling av vaktene, men samtidig hentes de fortere inn igjen ved at ansatte er opptatt av å 
arbeide inn sin plusstid. (reduksjon av innleie fra eksterne)  
Muligheten for å hente inn sine plusstimer er gunstige, da disse også kan tas inn ved møter som skjer 
utenom egen vaktplan dette inkluderer bakvakt. Erfaringer så langt, tilsier at plusstiden hentes inn 
fortløpende. Tilgjengelige mulige vikarer øker proporsjonalt med antall og type fagpersoner som går i 
slik turnus. 
 
Vikarer ansatt i 100% stilling 
Ved å ansette vikarer i 100% stilling, vil problemstillingen først og fremst være rettet mot at disse skal ha 
en forutsigbar arbeidstid. AML krever 14 dagers varsel. 
Er vikaren satt inn i et vikariat, vil ytterligere behov måtte dekkes av tilkallingsvikar. 
Skal tjenesten være dekkende for dag og aften hele uka, vil det kreve en bemanning med flere personer. 
En slik tjeneste vil ha en kostnadsramme på ca kr 2.5 mill per år. (En person ekstra dag og aften 14/7). 
Refusjoner for sykefravær vil trekke ned denne utgiften. Behov for tilkallingsvikarer vil være større enn 
ved 3-3 varianten. 
 
Erfaringer fra andre kommuner 
 
Bodø;  

 To faste vikarer ansatt i 100% stilling, etter kort tid ble disse tatt i bruk for å dekke 
langtidsfravær. Etter året med ordningen søkte de seg over i andre faste stillinger som de hadde 
fortrinnsrett på. 

 
Østre Toten;  

1. Fast turnus i vikarpool, der de blir fordelt til de avdelinger de kjenner. Arbeidstid er kjent, men 
ikke arbeidssted før det blir aktuelt. 

2. Sykevikariat i 100% stilling for en som er sykemeldt over tid. (ikke tilfeldig innleie) 
3. Ansatt går inn i et vikariat i deltidsstilling, resterende av den hele stillingen i vikarpoolen 

benyttes på tvers i de avdelinger der den ansatte har opplæring. 

Nissedal; 
 Ansatte i vikarpoolen oppfattet seg som et «B» lag. Ansatte som jobbet på denne måten gikk 

over i faste stillinger når anledningen bød seg. Dette skapte gjennomtrekk i vikarbanken. 
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Administrasjonens vurdering 

Følgende momenter vektlegges i tjenesten; 
 Pasientsikkerhet 
 Arbeidstid 
 Økonomi 

Pasientsikkerheten ivaretas best når det er kontinuitet og kompetanse i tjenesteutøvelsen.  
Arbeidstiden skal være forutsigbar og helst i hel stilling. Bemanning skal være tilpasset behov. 
 
I dialog med tillitsvalgte er temaet diskutert, og alternative former for vikarpool er drøftet. Å finne en 
eller flere løsninger som fungerer, krever at det skaffes et erfaringsgrunnlag som kan brukes. De 
ordningene som innføres bør også være slik at det oppleves meningsfylt å delta i dem. 
  
Bruk av vikar påvirkes av lovverket, først og fremst faglig forsvarlighet (lov om kommunale helse og 
omsorgstjenester og helsepersonelloven), i tillegg står arbeidsmiljøloven sentralt i forhold til 
arbeidstidsbestemmelsene. 
 
Ansettelse av en til to dedikerte vikarer, eventuelt i kombinasjon med andre deltidsstillinger, ansees 
som lite hensiktsmessig, da antall fagpersoner som er tilgjengelig blir lavt, resultatet vil være fortsatt 
utstrakt bruk av eksterne vikarer.  
 
Den løsningen som ansees som mest gunstig og anvendelig er frivillig inntreden i 3-3 turnus. Denne 
løsningen er innført for 6 ansatte, og den er ønsket av ansatte som kommer tilbake fra Salangen også.  
 
Det er også viktig å peke på at det i noen tilfeller vil være riktig å supplere driften ved å ha rene 
helgestillinger (20%). Slike stillinger vil være med på å redusere behovet for ubekvem arbeidstid for fast 
ansatte. Slike helgestillinger vil være viktig rekrutteringsstillinger for elever og studenter i området. Både 
for å finne ut om fremtidig yrkesvalg er riktig og for å rekruttere ungdom til yrket.  
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: N64 

Saksmappe: 2018/319 

Saksbehandler: Kjell-Jostein Lillegård 

Dato: 14.09.2020 

 

 

Saksframlegg 

Mobildekning Sørfjord/Faksfjord 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 99/20 24.09.2020 
Kommunestyret 80/20 01.10.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Dyrøy kommune går sammen med Telia og ev. andre aktører i et spleiselag for å bygge ut en 
fullverdig basestasjon i området Sørfjorden/Faksfjorden.  

2. Dyrøy kommunes andelsbidrag dekkes av Samfunnsutviklingsfondet. 
3. Det legges fram egen sak med kalkulerte kostnader for igangsetting av utbyggingen. 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Dyrøy kommune går sammen med Telia og ev. andre aktører i et spleiselag for å bygge ut en 
fullverdig basestasjon i området Sørfjorden/Faksfjorden.  

1. Dyrøy kommunes andelsbidrag dekkes av Samfunnsutviklingsfondet. 
1. Det legges fram egen sak med kalkulerte kostnader for igangsetting av utbyggingen. 

 
Behandling i Formannskapet – 24.09.2020:  

 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 24.09.2020  

1.Dyrøy kommune går sammen med Telia og ev. andre aktører i et spleiselag for å bygge ut en fullverdig 
basestasjon i området Sørfjorden/Faksfjorden.  
2.Dyrøy kommunes andelsbidrag dekkes av Samfunnsutviklingsfondet. 
3.Det legges fram egen sak med kalkulerte kostnader for igangsetting av utbyggingen. 
 

Kort sammendrag 

Saken om mobildekning for området Sørfjord/Faksfjord var senest behandlet i formannskapet 26. mars 
d.å. I tiden etterpå har formannskapet vært orientert om utvikling i saken. Saken legges fram nå for å ta 
en beslutning, hvorpå vedtaket vil følges opp mot telekomaktør og andre aktuelle aktører. 
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Saksopplysninger 

Dyrøy kommune har fått framlagt tre alternative løsninger fra Telia for dette området. Det har også vært 
dialog med Telenor, men selskapet har ikke kommet på banen med noen forslag.  
 
Alternativ 1: 
En Picocelle etableres. Den kan monteres i et utendørs rack på en stolpe. Den rekker ca. 700 meter i 
flere retninger. En slik løsning kan etableres raskt. Infrastruktur som må på plass er strøm og tilgang på 
fiber. En slik celle vil trolig også være gjenstand for oppgradert utstyr i løpet av 2021/22, som vil gi større 
rekkevidde. Stipulerte kostnader ligger opp mot kr. 50.000, hvor Dyrøy kommunes andel vil være 
begrenset. Ulempene med et slikt anlegg er rekkevidden, som vil begrense seg til det bebygde området. 
 
Alternativ 2: 
Det har tidligere vært sett på muligheten for å montere en repeater på Haugbakken (se kart), som 
forsterket signalet fra mast ved Løkteskjeret. For å få dette til er man avhengig av et rimelig stort bygg 
for å montere en antenne i hvert røst. Disse antennene må ha en viss avstand fra hverandre (isolasjon) 
samt fri sikt til basestasjonen, derfor er det få bygg som egner seg. Den eneste aktuelle grunneier ble 
forespurt, men ønsket ikke å stille sitt bygg til denne disposisjon. Kostnadene ved et slikt anlegg ville 
vært lave, og gitt en bra dekning for området. 
 

 
 
Alternativ 3: 
Etablering av en stor, fullverdig basestasjon. Denne kan plasseres med at det bygges en gittermast eller 
stolpe med hytte ut mot Kvanntovika. Den vil kunne bygges og være klar for 5G. Dette er en omfattende 
og stor installasjon, med større driftskostnader (dekkes av Telia). Denne vil dekke absolutt hele 
Sørfjorden og Faksfjordvika og tilstøtende områder opp på fjellet og store områder rundt.  
 
Løsningen vil utvilsom gi den beste dekningen, ikke minst utenfor og ovenfor bebyggelsen. Ulempen er 
naturligvis at det er snakk om helt andre kostnader. Et anslag fra Telia sier at utstyr vil ligge på ca. kr. 
750.000 pluss etablering og montasje. Mast og hytte rundt kr. 150.000 og i tillegg installasjon av strøm, 
reservestrøm, fiber mm. Kanskje vil totale kostnader passere kr. 1,2 millioner. Telia sier at de muligens 
kan dekke så mye som kr. 400.000, men dette må avklares nærmere om alternativet velges. Det vil si at 
Dyrøy kommune, og ev. andre aktører må inn i et spleiselag i størrelsesorden kr. 800.000.  
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Administrasjonens vurdering 

Mobildekning i dette området ansees som viktig å få på plass. Det har tatt lang tid siden tema første 
gang ble tatt opp med kommunen. Det er helt på det rene at kommunen må inn i et spleiselag, slik det 
ble gjort ved Skøvannet tidligere. For innbyggere og næringsliv er det en hemsko å ikke ha tilgang på 
mobildekning, men også kommunen som tjenesteyter blir mer og mer avhengig av mobildekning i de 
områder som tjenester tilbys. Sett fra et sikkerhet- og beredskapsnivå er det en viktig samfunnsoppgave 
å få etablert dekning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrøy kommune har opprettet et samfunnsutviklingsfond. Dette fondet er aktuelt å benytte seg av for å 
dekke kommunens anleggsbidrag. Fondets virkeområdet fremkommer i §3: 
 

 
 
For å sikre et solid og framtidsrettet mobilnett i dette området av kommunen, tilrår rådmannen at man 
går videre i et spleiselag med Telia og ev. andre aktører og etablerer en mast i området som skissert i 
alternativ 3. I et slikt spleiselag kan også lokal dugnadsinnsats være relevant, eks. montering av mast, 
sambandshytte, graving for kabel osv. 
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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 
Kommunestyret 81/20 01.10.2020 

 

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. 

 

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.   

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

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

 
Behandling i Formannskapet – 20.08.2020:  

 
 
Rakel Jensen (H) erklæres inhabil etter fvl. § 6, første ledd, bokstav a).   
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 20.08.2020  
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1. Areal regulert til forretning / industri i reguleringsplan med planID 2115001 overføres 

vederlagsfritt til Demas AS ihht. «retningslinjer for utleie, overdragelse og prising av 
arealer til næringsformål», vedtatt i kommunestyresak 40/20. 

2. Demas AS belastes for 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 skal 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.  

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 
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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.  
 
 
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: M20 

Saksmappe: 2020/148 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 17.09.2020 

 

 

Saksframlegg 

Kommunalt tilskudd ved framlegging av vann- og avløpsledninger 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 101/20 24.09.2020 
Kommunestyret 82/20 01.10.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Dyrøy kommune vedtar følgende som retningslinje for tilskudd til delvis dekning av uforholdsmessig 
store kostnader ved framlegging av vann- og avløpsledninger fra bolig til kommunalt ledningsnett: 

1. Normativ anleggskostnad for framlegging av vann- og avløpsledninger settes til kr. 30.000,-. 
Dette er å betrakte som en kostnad som ikke danner grunnlag for tildeling av tilskudd.   

2. Ved anleggskostnader over kr. 30.000,- gis det et kommunalt tilskudd på inntil 50% av 
dokumenterte kostnader. Maksimalt kommunalt tilskudd er kr. 30.000,- for hver boligeiendom. 

 

Rådmannens innstilling: 

Dyrøy kommune vedtar følgende som retningslinje for tilskudd til delvis dekning av uforholdsmessig 
store kostnader ved framlegging av vann- og avløpsledninger fra bolig til kommunalt ledningsnett: 

1. Normativ anleggskostnad for framlegging av vann- og avløpsledninger settes til kr. 30.000,-. 
Dette er å betrakte som en kostnad som ikke danner grunnlag for tildeling av tilskudd.   

1. Ved anleggskostnader over kr. 30.000,- gis det et kommunalt tilskudd på inntil 50% av 
dokumenterte kostnader. Maksimalt kommunalt tilskudd er kr. 30.000,- for hver boligeiendom. 

 
Behandling i Formannskapet – 24.09.2020:  

 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 24.09.2020  

Dyrøy kommune vedtar følgende som retningslinje for tilskudd til delvis dekning av uforholdsmessig 
store kostnader ved framlegging av vann- og avløpsledninger fra bolig til kommunalt ledningsnett: 
1.Normativ anleggskostnad for framlegging av vann- og avløpsledninger settes til kr. 30.000,-. Dette er å 
betrakte som en kostnad som ikke danner grunnlag for tildeling av tilskudd.  
2.Ved anleggskostnader over kr. 30.000,- gis det et kommunalt tilskudd på inntil 50% av dokumenterte 
kostnader. Maksimalt kommunalt tilskudd er kr. 30.000,- for hver boligeiendom. 
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Kort sammendrag 

Ved behandling av innkomne søknader om kommunalt tilskudd for dekning av uforholdsmessig store 
kostnader ved tilknytning til kommunal vannledning er det behov for klare og håndterbare retningslinjer 
for søknad og behandling av disse. Sentrale faktorer i retningslinjene vil være hva som betraktes som 
uforholdsmessig store kostnader for abonnenten og hvor mye som settes som maksimalt tilskudd. 

Saksopplysninger 

I et kommunestyrevedtak fra 1990 (74/90) hvor tilknytning til kommunale ledninger var til behandling 
heter det at «Dersom abonnenten blir påført uforholdsmessige store utgifter ved ordninga, f.eks. ved 
stor avstand til kommunale ledninger, kan det søkes kommunen om utgiftsfordeling, maksimalt 50%.» 
Ordningen har blitt aktualisert ved at flere nye abonnenter har søkt om tilskudd til dekning av sine 
kostnader, og det har blitt etterspurt klarere retningslinjer for behandling av slike søknader.  
 
For ordens skyld skal det nevnes at det eksisterer tilskuddsordning for boliger utenom kommunale 
boligfelt som ikke har mulighet til å knytte seg til vann- og kloakkanlegg. Her er det fastsatt 
tilskuddsbeløp på kr. 6.000,- for vann og kr. 6.000,- for kloakk. Dette ligger under 
byggetilskuddsordningen i Dyrøy kommune. 
 
Utgangspunktet for søknad og behandling av tilskudd vil være ei vurdering av hva som anses som 
påregnelig kostnad ved framlegging av stikkledning fra bolig til kommunal ledning. Erfaringstall fra 
entreprenørmarkedet viser at framlegging av stikkledning fort vil passere 30.000 i anleggskostnad. Dette 
vil i det videre betraktes som en normal påregnelig kostnad som ikke gir grunnlag for tildeling av 
tilskudd. Videre er det slik at retningslinjene må si noe om hvor mye det er mulig å søke om i tilskudd, og 
hvilke begrensninger som gjelder.  
 
 
 
Ved å sette kr. 30.000,- som innslagspunkt for behandling av inntil 50% tilskudd og et maksimalt 
tilskuddsbeløp på kr. 30.000,- for hver boligeiendom vil virkning for søker være følgende utfra 
forskjellige dokumenterte anleggskostnader: 
 
Eksempler på beregning av tilskudd: 
Anleggskostnad, framlegging av stikkledning  kr. 40.000,- 
Kommunalt tilskudd, delvis dekning  -kr. 10.000,- 
Sum egendekning av kostnad  kr. 30.000,- 
I et slikt tilfelle vil det kommunale tilskuddet være 25% av anleggskostnad. Egendekning for abonnenten 
vil være kr. 30.000,-. 
 
Anleggskostnad, framlegging av stikkledning  kr. 60.000,- 
Kommunalt tilskudd, delvis dekning  -kr. 30.000,- 
Sum egendekning av kostnad  kr. 30.000,- 
I et slikt tilfelle vil det kommunale tilskuddet være 50% av anleggskostnad. Egendekning for abonnenten 
vil være kr. 30.000,-. 
 
Anleggskostnad, framlegging av stikkledning  kr. 80.000,- 
Kommunalt tilskudd, delvis dekning  -kr. 30.000,-  
Sum egendekning av kostnad  kr. 50.000,- 
I et slikt tilfelle vil det kommunale tilskuddet være 37,5% av anleggskostnad. Egendekning for 
abonnenten vil da være kr. 50.000,-. 
 
Denne modellen viser da at ved et kostnadsbilde på inntil kr. 60.000,- vil abonnenten få en maksimal 
egendekning på kr. 30.000,-. Ved overstigende anleggskostnad vil egendekningen bli tilsvarende høyere.  
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Administrasjonens vurdering 

Det er fornuftig at kommunen kan gi et tilskudd til framlegging av stikkledning fra bolig til kommunalt 
ledningsnett. Dette vil kunne være en faktor som gjør at abonnenter knytter seg til der forholdene ligger 
til rette for det, og på den måten gi flere abonnenter til det offentlige vannverket. Effekten for resten av 
abonnentene er nedgang i årlig vannavgift gitt at det er samme kostnad som fordeles på flere 
abonnenter. Dette er positivt for kommunen som helhet. 
 
Den årlige kostnaden ved tilskuddsordningen vil imidlertid ikke kunne belastes drift på vann- og 
avløpsanlegget siden dette ikke er en driftskostnad.  Finansiering av ordningen må slik sett innarbeides 
og synliggjøres utenom selvkostområdet i budsjettet. Det vil her være oversiktlig og naturlig å legge det 
til ansvar 136 Boligtilskudd f.o.m. neste budsjettår. Behandlinger i inneværende år må belastes 
disposisjonsfond. 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2019/292 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 15.09.2020 

 

 

Saksframlegg 

Søknad om fritak fra folkevalgte verv 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 83/20 01.10.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Rune Gabrielsen innvilges permanent fritak som medlem av kommunestyret for resten av 
valgperioden, jf. kommuneloven §7-9. 

 
2. 1. vara for SP, Benedicte C. Hanssen rykker opp som fast medlem til kommunestyret for resten 

av valgperioden. Jf. kommuneloven §7-10.  

Kort sammendrag 

Søknad av 08.09.20 fra Rune Gabrielsen: 
«Med bakgrunn i en krevende arbeidssituasjon finner jeg det svært vanskelig og belastende å skjøtte de 
plikter som vervene jeg er innvalgt for å ta i inneværende kommunestyreperiode.  
Jeg er svært lite bekvem med å melde forfall til møter, noe som jeg dessverre har vært nødt til å gjøre 
flere ganger.  
Jeg søker herved om fritak fra verv som folkevalgt i Dyrøy kommune. 
Viser til kommuneloven §15 andre ledd hvor det heter: kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad 
frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig 
vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.  
Håper på forståelse og aksept for de nødvendige prioriteringene jeg har vært nødt til å ta.» 

Saksopplysninger 

Kommuneloven: 
§7-9 Uttreden og fritak: 
«Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, 
kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for 
resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var 
kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt.» 
 
§7-10 opprykk, nyvalg og suppleringsvalg: 
«Hvis et medlem av kommunestyret trer endelig ut, skal varamedlem fra samme liste tre inn i deres sted 
i den nummerordenen varamedlemmene er valgt.» 
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Administrasjonens vurdering 

Rune Gabrielsen er ekskludert av SP og er fristilt partipolitisk som medlem til kommunestyret. 
Gabrielsen står som 3. faste medlem på SP sin liste til kommunestyret.  
 
Rådmannen foreslår at søknad om fritak for resten av valgperioden innvilges. 
1. vara for SP, Benedicte C. Hanssen rykker opp som fast kommunestyremedlem for resten av 
valgperioden. Jf. kommuneloven §7-10.  
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 011 

Saksmappe: 2020/513 

Saksbehandler: Marlin Antonsen 

Dato: 21.08.2020 

 

 

Saksframlegg 

Oppnevning av valgstyre og delegering av myndighet 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 84/20 01.10.2020 

 

Vedlegg 
1 Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetti(1232486) 

 

Rådmannens innstilling: 

1. a) Formannskapet velges som valgstyre. 
b) Ordfører er leder av valgstyret. 
c) Kommunestyret delegerer til valgstyret å oppnevne stemmestyrer. 

 
Vedtaket gjelder for stortings- og sametingsvalget 2021 og for fylkestings- og 
kommunestyrevalget 2023. 

2. I henhold til valglovens § 9.2 avholdes valgting i Dyrøy også søndag 12. september 2021. 
 

Saksopplysninger 

Lovhenvisning: Lov om valg til Storting, fylkesting og kommunestyrer (valgloven).   

Det skal gjennomføres stortingsvalg og sametingsvalg mandag 13. september 2021. Kommunestyret 
kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta at det på ett eller flere steder i 
kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen (jfr. valglovens § 9-2). I Dyrøy 
har det vært tradisjon med valg også på søndag. 
 

Administrasjonens vurdering 

Jfr. valglovens § 4-1 skal det være et valgstyre som velges av kommunestyret. Det mest vanlige er at 
formannskapet velges som valgstyre; dette har vært praksis tidligere i Dyrøy kommune. 
 
I tillegg skal det oppnevnes et stemmestyre pr. stemmested med minst tre medlemmer som 
administrerer stemmegivningen på valgdagen(e). Kommunestyret kan delegere oppnevningen av 
stemmestyrer til valgstyret (jfr. valglovens § 4-2). 
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Øyvind Kind 
Robertsen 
22 24 71 80 

Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag 

Valgloven § 9-2 (1) lyder: 

"Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag." 

 

I statsråd 6. mars 2020 er valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2021 fastsatt til 

mandag 13. september 2021. 

 

Hvert enkelt kommunestyre kan bestemme at det på ett eller flere steder i kommunen skal 

holdes valg også søndag 12. september 2021, jf. valgloven § 9-2 (2). 

 

Stortinget har vedtatt å beholde 19 valgdistrikter ved stortingsvalget i 2021. De 19 

valgdistriktene ved stortingsvalget i 2021 følger i all hovedsak den gamle fylkesstrukturen, 

men det har forekommet noen endringer som følge av regionreformen. En fullstendig 

oversikt over inndelingen av valgdistriktene finnes i valgforskriften. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Sissel Lian (e.f.) 

fung. avdelingsdirektør 

 

 

Øyvind Kind Robertsen 

rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

Stortinget 

Sametinget 

Departementene 

Fylkesmennene 

Fylkeskommunene 

Kommunene 

Registrerte politiske partier 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/215-10 

Dato 

3. august 2020 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2019/292 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 29.05.2020 

 

 

Saksframlegg 

Valg av møtefullmektiger til forliksrådet 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 61/20 18.06.2020 
Kommunestyret 85/20 01.10.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret vurderer oppnevnelsen av May Anne Ludvigsen som møtefullmektig til forliksrådet for 
inntil fire år 2020-2024.  
 
 
Behandling i Kommunestyret – 18.06.2020:  

 
 
Omforent forslag til vedtak:  
Saken utsettes. 
  
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 18.06.2020  

Saken utsettes. 
 

Kort sammendrag 

Epost av 28.05.2020 fra May Anne Ludvigsen: 
Har mottatt brev ang. valg av møtefullmektig til forliksrådet, og kan ikke vite at jeg er blitt spurt om 
dette på forhånd og sagt JA. Så beklager men dette «vervet» kan jeg overhode ikke tenke meg og gir 
med dette beskjed om at jeg er uaktuell her og kommer ikke blir å møte ved evt. Innkalling. Hva jeg skal 
bruke min fritid/pensjonisttilværelse til skal og vil jeg bestemme helt selv, har evig nok med det jeg har 
takk!  

Saksopplysninger 

Vedtak i Kommunestyret – 19.05.2020: 
«Som møtefullmektiger til forliksrådet for inntil fire år 2020-2024 velges følgende medlemmer: 

1. Per Gunnar Cruickshank 
2. Anita Sæbbe Haraldsvik 
3. May Ludviksen» 
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Oppnevnelse av møtefullmektiger jf. tvisteloven §6-7.  
Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god 
samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk. Medlemmer i 
utvalget skal i forbindelse med oppnevningen gjøres kjent med at de i den enkelte sak skal være 
uavhengig av andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av uvedkommende 
hensyn, herunder egne interesser.  
 

Administrasjonens vurdering 

Viser til ofte stilte spørsmål på Norges Domstoler: 
Kan kandidater nekte å bli valgt?  Nei, men domstolene er ikke tjent med uvillige personer.  
Kommunen kan innvilge varig fritak av helsemessige, yrkesmessige og økonomiske forhold som særlige 
grunner for fritak. Personer som flytter fra kommunen eller dør strykes.  
Kommunen bør rutinemessig informere om at de er valgt.  
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2019/292 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 28.09.2020 

 

 

Saksframlegg 

Søknad om fritak som meddommer til Senja tingrett 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 86/20 01.10.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Frode Storteig innvilges fritak som meddommer til Senja tingrett for perioden 2021-2024. 

Kort sammendrag 

Søknad om fritak av 29.06.2020 fra Frode Storteig: 
«Jeg ber om fritak som meddommer i Senja tingrett da tiden ikke strekker til. 

- Jobber i anleggsbransjen med periodevis ubekvem arbeidstid. 
- Jobber deltid i brannvesenet/færsk hjelper. 

Har hatt en lang periode som meddommer, søkt fritak 2 ganger på kort tid. Ber om at dette blir tatt 
hensyn til. På forhånd takk.» 

Saksopplysninger 

Senja tingrett er ikke tjent med uvillige meddommere.  
 
Det er ikke begrensning på hvor mange perioder en person kan sitte som meddommer, men man er 
bare pliktig til å sitte i to perioder. Det vil si at meddommere kan nekte en tredje periode.  

Administrasjonens vurdering 

Frode Storteig har vært meddommer i mer enn to perioder.  
Rådmannen foreslår at søknaden innvilges. 
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