
 

Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset 
Dato: 01.10.2020 
Tid: 09:00 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Marit Alvig Espenes Leder AP 
Rakel Jensen Nestleder H 
Erling Bratsberg Medlem AP 
Tone Sørensen Medlem AP 
Terje Johansen Medlem AP 
Trine Nygård Medlem AP 
Roger Tronstad Medlem FRP 
Kent Bjørnar Hansen Medlem FRP 
Kjell Sverre Myrvoll Medlem SP 
Kine Mari H.Bertheussen Medlem SP 
Anita Sæbbe Haraldsvik Medlem SP 
Håkon-Inge Hanssen Medlem SP 
Kjell-Jostein Lillegård Medlem PU 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Halftan Sætherskar MEDL AP 
Rune Gabrielsen MEDL PU 

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Siv Irene Larsen  AP 
Ingunn Merete Hals  SP 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Kine Svendsen-Senol sekretær 
Tore Uthaug rådmann 
Karl Johan Olsen kommunalsjef helse- og omsorg 
Håvard Johnsen kommunalsjef oppvekst og kompetanse 

 
 
   
Merknader: 
Ingen merknader til innkalling.  
Til sakslisten: 
Sak PS 83 Søknad om fritak fra folkevalgte verv - trekkes fra sakslisten. 



Følgende sak tas inn på sakskart for behandling Høringsuttalelse – Etablering av felles Namsfogd i Troms 
Politidistrikt 
Enst. godkjent. 
  
Til å signere protokoll velges Trine Nygård og Ingunn Merete Hals. 
  
Inhabil: 
Kjell Jostein Lillegård erklærte seg inhabil i PS 80/20 Mobildekning Sørfjord/Faksfjord. 
Rakel Jensen erklærte seg inhabil i PS 81/20 Demas AS - Søknad om kjøp av regulert areal - 
næringsutvikling. 
  
Spørsmål: 
Ingun Merete Hals (S) stilte spørsmål til følgende: 

 Trafikksikkerhet, gang og sykkelvei fra verkstedet til hurtigbåtkaia: Hva gjør Dyrøy kommune? 
  
Rakel Jensen (H) stilte spørsmål til følgende: 

 Veglys langs Lundeveien-Bakkan: Blir det satt opp veglys på denne strekningen? 
 Fritidsklubb: er det planer om flere kvelder for ungdomstrinnet i uken? 
 Hjemmeskole koronatid og tap av undervisning for elevene: Hva gjør skolen? 

 
 

 
 

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



Saksliste 

 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

 Saker til behandling   

PS 69/20 Godkjenning av møteprotokoll 18.6.20  2018/51 

PS 70/20 Referatsaker   

RS 29/20 Rådmannen orienterer   

RS 30/20 Vedtaksoppfølging pr 24.9.20  2018/253 

RS 31/20 Høring - etablering av felles namsfogd i Troms 
politidistrikt 

 2019/127 

RS 32/20 Protokoll MTR 31. august - Dyrøy  2017/1052 

RS 33/20 Protokoll omstillingsstyret 8.9.20  2019/235 

 Saker til behandling   

PS 71/20 Budsjettregulering 2 drift 2020  2019/584 

PS 72/20 Budsjettregulering 3 drift - 131 - 
Omstillingskommune 

 2019/584 

PS 73/20 Tertialrapport 2/20 VOX Dyrøy KF  2020/380 

PS 74/20 2. tertial 2020  2019/584 

PS 75/20 Gebyrregulativ 2021  2019/584 

PS 76/20 Kommunal krisehåndtering  2020/480 

PS 77/20 Inntreden i Astafjordlegen  2017/1100 

PS 78/20 Fremtidig organisering av PPT  2017/1122 

PS 79/20 Heltidskultur - kvalitet i tjenestene - Vikarpool  2019/377 

PS 80/20 Mobildekning Sørfjord/Faksfjord  2018/319 

PS 81/20 Demas A/S - Søknad om kjøp av regulert areal - 
næringsutvikling 

 2020/526 

PS 82/20 Kommunalt tilskudd ved framlegging av vann- og 
avløpsledninger til boligeiendom 

 2020/148 

PS 83/20 Søknad om fritak fra folkevalgte verv  2019/292 

PS 84/20 Oppnevning av valgstyre og delegering av 
myndighet 

 2020/513 

PS 85/20 Valg av møtefullmektiger til forliksrådet  2019/292 

PS 86/20 Søknad om fritak som meddommer til Senja tingrett  2019/292 

PS 87/20 Høringsuttalelse – Etablering av felles Namsfogd i 
Troms Politidistrikt: 

 2019/127 

 
 
Marit Alvig Espenes 
ordfører  



PS 69/20 Godkjenning av møteprotokoll 18.6.20 

 
 
Behandling i Kommunestyret – 01.10.2020:  

 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstiling. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 01.10.2020  

Kommunestyret møteprotokoll av 18.6.20 godkjennes. 

PS 70/20 Referatsaker 

 
 
Behandling i Kommunestyret – 01.10.2020:  

 
 
Referatsakene tas til orientering. Enst. vedtatt. 
  
RS 29/20 Rådmannens orientering 
Rådmannen orienterte følgende: 

 Havbruksfondet 
 Sentrumsplan 
 Dyrøy Idrettshall 
 Rammeavtale 
 Korona 
 Gang og sykkelvei 
 Veglys 
 Ungdomsklubb 

Kommunalsjef oppvekst og kompetanse orienterte om tiltak for elevenes undervisning under Korona 
pandemien. 
  
RS 30/20 Vedtaksoppfølging pr. 24.09.20 

 Skuterløype 
 ROS - beredskapsplan 
 Boligplan 
 Espenes industriområdet 
 Solbergsfjord mottaksstasjon 
 Salg av prestebolig 
 PPT 
 Dyrøy Energi 
 Utredning skolemat 
 Dyrøy sentrumsbygg 
 Dyrøy og Sørreisa legesamarbeid 

 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 01.10.2020  

Referatsakene tas til orientering. 



PS 71/20 Budsjettregulering 2 drift 2020 

 

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. 
 

Rådmannens innstilling: 

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

 
Behandling i Kommunestyret – 01.10.2020:  

 
 
Økonomileder orienterte. 
Enst. vedtatt som formannskapets innstilling. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 01.10.2020  

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

PS 72/20 Budsjettregulering 3 drift - 131 - Omstillingskommune 

 

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. 
  
  
 

Rådmannens innstilling: 

Regulering vedtas som framlagt i tabell nedenfor. 
 
Behandling i Kommunestyret – 01.10.2020:  

 
 
Økonomileder orienterte. 
  
Enst. vedtatt som formannskapets innstilling. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 01.10.2020  

Regulering vedtas som framlagt i tabell nedenfor. 

Konto* Ansvar   
Opprinnelig 

budsjett 
Budsjett 

regulering 
Regulert 
budsjett 

101000 - Fast lønn 

131 - 
Omstillings- 
kommune             668 609 

                      -
       668 609 

101090 - Feriepenger 

131 - 
Omstillings- 
kommune                        -    

                      -
                   -    

101091 - Intrekk ferie 

131 - 
Omstillings- 
kommune                        -    

                      -
                   -    

105000 - Annen lønn og 
trekkpl. godtgj. 

131 - 
Omstillings- 
kommune                        -    

                      -
                   -    

105099 - Annen lønn og 
trekkpl. godtgj. motpost 

131 - 
Omstillings- 
kommune                        -    

                      -
                   -    

109020 - Arb.givers andel 
KLP 

131 - 
Omstillings- 
kommune             125 491 

                      -
       125 491 

109900 - 
Arbeidsgiveravgift 

131 - 
Omstillings- 
kommune               40 499 

                      -
          40 499 

109902 - 
Arbeidsgiveravgift 
refusjon feriepenger 

131 - 
Omstillings- 
kommune                        -    

                      -
                   -    

110000 - Kontormateriell 
og -rekvisita 

131 - 
Omstillings- 
kommune                        -    

                      -
                   -    



111500 - Matvarer 

131 - 
Omstillings- 
kommune                        -    

                      -
                   -    

111510 - Bevertning 

131 - 
Omstillings- 
kommune                        -    

                      -
                   -    

112000 - Diverse 
forbruksmateriell 

131 - 
Omstillings- 
kommune               74 316            -74 316                -    

112040 - Kjøp av 
tjenester 

131 - 
Omstillings- 
kommune                        -    

                      -
                   -    

112090 - Øredifferanse 

131 - 
Omstillings- 
kommune                        -    

                      -
                   -    

113010 - Telefon 

131 - 
Omstillings- 
kommune                        -    

                      -
                   -    

114000 - Annonser 

131 - 
Omstillings- 
kommune               20 520            -20 520                -    

115010 - Kursavgifter og 
oppholdsutgifter 

131 - 
Omstillings- 
kommune                 5 927 

              -5 
927                -    

116000 - Kjøre- og 
diettgodtgjørelse 

131 - 
Omstillings- 
kommune                        -    

                      -
                   -    

116500 - Andre oppl.pl. 
godtgj. 

131 - 
Omstillings- 
kommune                        -    

                      -
                   -    

117000 - Reiseutgifter 
(ikke opplysningspliktig) 

131 - 
Omstillings- 
kommune               10 260 

             10 
260       20 520 

119000 - Husleie 

131 - 
Omstillings- 
kommune               49 248            -49 248                -    

120000 - Kjøp av inventar 
og utstyr 

131 - 
Omstillings- 
kommune                 5 130 

              -5 
130                -    

127000 - 
Konsulenthonorar 

131 - 
Omstillings- 
kommune                        -    

                      -
                   -    

142900 - Merverdiavgift 
som gir rett til 
mva.kompensasjon 

131 - 
Omstillings- 
kommune                        -    

                      -
                   -    



147064 - Tilsk. 
næringsarbeid 

131 - 
Omstillings- 
kommune         3 000 000       -3 000 000                -    

Sum utgifter           4 000 000       -3 144 881    855 119 
            

171001 - Refusjon 
feriepenger 

131 - 
Omstillings- 
kommune                        -    

                      -
                   -    

172900 - Kompensasjon 
mva påløpt i 
driftsregnskapet 

131 - 
Omstillings- 
kommune                        -    

                      -
                   -    

173000 - Refusjon fra 
fylkeskommuner 

131 - 
Omstillings- 
kommune        -3 000 000        3 000 000                -    

177500 - Refusjon 
lønnsutgifter VOX KF 

131 - 
Omstillings- 
kommune                        -             -855 119   -855 119 

183000 - Overføring fra 
fylkeskommuner 

131 - 
Omstillings- 
kommune          

Sum inntekter          -3 000 000        2 144 881   -855 119 

Netto driftsresultat           1 000 000       -1 000 000                -    

194000 - Bruk av 
disposisjonsfond 

131 - 
Omstillings- 
kommune        -1 000 000        1 000 000                -    

            

Sum total                          -    
                      -
                   -    

PS 73/20 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. 
 
 
Behandling i Kommunestyret – 01.10.2020:  

 
 
Enst. vedtatt som omstillingsstyrets innstilling. 
 
 



Vedtak i Kommunestyret  – 01.10.2020  

Tertialrapport 2/20 for VOX Dyrøy KF tas til orientering. 

PS 74/20 2. tertial 2020 

 

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. 
 

Rådmannens innstilling: 

Økonomirapport 2. tertial tas til etterretning. 
 
Behandling i Kommunestyret – 01.10.2020:  

 
 
Økonomileder og rådmannen orienterte. 
  
Enst. vedtatt som formannskapets innstilling. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 01.10.2020  

Økonomirapport 2. tertial tas til etterretning. 

PS 75/20 Gebyrregulativ 2021 

 

Rådmannens innstilling: 

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

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



- døgnsats for Dyrøy sykehjem 
 
4. Øvrige betingelser i gebyrregulativet beholdes.  
 
5. Virkningspunkt settes til 1. januar 2021, med mindre vedtekter og/eller forskrifter og lovverk 
legger føringer som vil tilsi annet.  
 
 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 15.09.2020:  

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

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

Rådmannens innstilling: 

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

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

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



 
 
 
Behandling i Kommunestyret – 01.10.2020:  

 
 
Enst. vedtatt som oppvekst og omsorgsutvalget innstilling. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 01.10.2020  

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

PS 76/20 Kommunal krisehåndtering 

 

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. 
 

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 Kommunestyret – 01.10.2020:  

 
 
Rådmannen orienterte. 



  
Omforent forslag til vedtak: 
Overordnet plan for kommunal krisehåndtering med tilhørende delplaner godkjennes. 
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 01.10.2020  

Overordnet plan for kommunal krisehåndtering med tilhørende delplaner godkjennes. 

PS 77/20 Inntreden i Astafjordlegen 

 

Rådmannens innstilling: 

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

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

Dyrøy eldreråd er fornøyd med legedekning 5 dager pr. uke her på Dyrøy legekontor. 
Vi går ut fra at det blir legedekning på Dyrøy legekontor også i ferietiden. 
Dyrøy eldreråd støtter forslag om å tre inn i Astafjordlegen. 
 

Rådmannens innstilling: 

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

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

Enst. vedtatt 

 
 
Vedtak i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne  – 14.09.2020  



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

Rådmannens innstilling: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Ordningen med både kommunalt ansatte og privatpraktiserende leger videreføres. 
8. Satsingen på turnusleger, legestudenter og andre studenter videreføres og systematiseres. 
9. Det innføres felles system for pasienthåndtering og telefon. Elektroniske system for 

pasientenes kommunikasjon med legekontorene videreutvikles, og det innføres systematisk 
bruk innenfor lovens begrensninger av teknologiske hjelpemidler. 

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

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

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

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

 

Rådmannens innstilling: 

Dyrøy kommune trer inn i Astafjordlegen i henhold til vedtak på 13 punkter (vedlagt). 
 



 
Behandling i Kommunestyret – 01.10.2020:  

 
 
Kommunalsjef helse og omsorg orienterte. 
  
Enst. vedtatt som oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 01.10.2020  

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

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

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

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

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

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

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

7. Ordningen med både kommunalt ansatte og privatpraktiserende leger videreføres. 
8. Satsingen på turnusleger, legestudenter og andre studenter videreføres og systematiseres. 
9. Det innføres felles system for pasienthåndtering og telefon. Elektroniske system for 

pasientenes kommunikasjon med legekontorene videreutvikles, og det innføres systematisk 
bruk innenfor lovens begrensninger av teknologiske hjelpemidler. 

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

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

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

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

PS 78/20 Fremtidig organisering av PPT 

 

Rådmannens innstilling: 

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

 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 15.09.2020:  



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

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

Rådmannens innstilling: 

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

 
 
Behandling i Kommunestyret – 01.10.2020:  

 
 
Kommunalsjef oppvekst og kompetanse orienterte. 
  
Enst. vedtatt som oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 01.10.2020  

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

PS 79/20 Heltidskultur - kvalitet i tjenestene - Vikarpool 

 

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.  
 
Behandling i Kommunestyret – 01.10.2020:  

 
 
Kommunalsjef helse og omsorg orienterte. 
  
Enst. vedtatt som formannskapets innstilling. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 01.10.2020  



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. 

PS 80/20 Mobildekning Sørfjord/Faksfjord 

 

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. 
 

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 Kommunestyret – 01.10.2020:  

 
 
Kjell Jostein Lillegård erklærte seg inhabil til behandling av saken.  
Enst. godkjent. 
  
Enst. vedtatt som formannskapets innstilling.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 01.10.2020  

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. 

PS 81/20 Demas A/S - Søknad om kjøp av regulert areal - næringsutvikling 



 

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  

 
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. 
 
 
Behandling i Kommunestyret – 01.10.2020:  

 
 
Rakel Jensen (H) erklærte seg inhabil etter fvl. § 6, første ledd, bokstav a).   
Enst. godkjent. 
  
Enst. vedtatt som formannskapets innstilling. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 01.10.2020  

 
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. 

PS 82/20 Kommunalt tilskudd ved framlegging av vann- og avløpsledninger til 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. 
 

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 Kommunestyret – 01.10.2020:  

 
 
Omforent forslag til vedtak: 

1. Normativ anleggskostnad for framlegging av vann- og avløpsledninger settes til kr. 20.000,-. 
Dette er å betrakte som en kostnad som ikke danner grunnlag for tildeling av tilskudd.  

2. Ved anleggskostnader over kr. 20.000,- gis det et kommunalt tilskudd på inntil 50% av 
dokumenterte kostnader over20.000,-. Maksimalt kommunalt tilskudd er kr. 30.000,- for hver 
boligeiendom. 

3. Denne ordningen gjelder som en prøveordning i inn til 2 år. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 01.10.2020  

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. 20.000,-. 
Dette er å betrakte som en kostnad som ikke danner grunnlag for tildeling av tilskudd.  



2. Ved anleggskostnader over kr. 20.000,- gis det et kommunalt tilskudd på inntil 50% av 
dokumenterte kostnader over20.000,-. Maksimalt kommunalt tilskudd er kr. 30.000,- for hver 
boligeiendom. 

3. Denne ordningen gjelder som en prøveordning i inn til 2 år. 

PS 83/20 Søknad om fritak fra folkevalgte verv 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Rune Gabrielsen innvilges permanent fritak som medlem av kommunestyret for resten av 
valgperioden, jf. kommuneloven §7-9. 

 
1. 1. vara for SP, Benedicte C. Hanssen rykker opp som fast medlem til kommunestyret for resten 

av valgperioden. Jf. kommuneloven §7-10.  
 
Behandling i Kommunestyret – 01.10.2020:  

 
 
Forslag til vedtak fra Marit A. Espenes (A): 
Saken trekkes fra sakskartet på grunn av mangelfull utredning fra administrasjon. 
  
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 01.10.2020  

Saken trekkes fra sakskartet på grunn av mangelfull utredning fra administrasjon. 

PS 84/20 Oppnevning av valgstyre og delegering av myndighet 

 

Rådmannens innstilling: 

1. a) Formannskapet velges som valgstyre. 
b) Ordfører er leder av valgstyret. 
b) Kommunestyret delegerer til valgstyret å oppnevne stemmestyrer. 

 
Vedtaket gjelder for stortings- og sametingsvalget 2021 og for fylkestings- og 
kommunestyrevalget 2023. 

1. I henhold til valglovens § 9.2 avholdes valgting i Dyrøy også søndag 12. september 2021. 
 
 
Behandling i Kommunestyret – 01.10.2020:  

 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 01.10.2020  

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. 

PS 85/20 Valg av møtefullmektiger til forliksrådet 

 
 
Behandling i Kommunestyret – 18.06.2020:  

 
 
Omforent forslag til vedtak:  
Saken utsettes. 
  
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 18.06.2020  

Saken utsettes. 
 
 

Behandling i Kommunestyret – 01.10.2020:  

 
 
Saken utsettes til neste møte. Enst. vedtatt. 
 
 

Vedtak i Kommunestyret  – 01.10.2020  

Saken utsettes til neste møte. 

PS 86/20 Søknad om fritak som meddommer til Senja tingrett 

 
 

Behandling i Kommunestyret – 01.10.2020:  

 
 
Forslag til nytt tilleggspunkt fra Rakel Jensen (H): 
Trine Vårlund velges som ny meddommer til Senja tingrett. 
Enst. vedtatt. 
  
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling med nytt tilleggspunkt. 
  
 
 

Vedtak i Kommunestyret  – 01.10.2020  

Frode Storteig innvilges fritak som meddommer til Senja tingrett for perioden 2021-2024. 
  
  
Trine Vårlund velges som ny meddommer til Senja tingrett. 

PS 87/20 Høringsuttalelse – Etablering av felles Namsfogd i Troms Politidistrikt: 



 

Rådmannens innstilling: 

 
 

Behandling i Kommunestyret – 01.10.2020:  

 
 
Ordfører orienterte. 
  
Forslag til vedtak fra Marit A. Espenes: 
Dyrøy kommunestyret støtter den fremlagte uttalelsen fra de 9 ordførerne i Midt-Troms. 
  
Forslag til vedtak bifalt mot 1 stemme. 
 
 

Vedtak i Kommunestyret  – 01.10.2020  

Dyrøy kommunestyret støtter den fremlagte uttalelsen fra de 9 ordførerne i Midt-Troms. 
  
Høringsuttalelse – Etablering av felles Namsfogd i Troms Politidistrikt: 
  
Kommunene Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Ibestad, Lavangen, Målselv, Salangen, Senja og 
Sørreisa fastholder at de ikke anerkjenner den igangsatte prosessen av politimesteren i Troms 
som ignorerer politiske beslutninger.  
  
Fire arbeidsgrupper har gjennom sine utredninger fremmet forslag som i sum vil medfører 
svært store endringer. Om disse forslagene gjennomføres helt eller delvis vil en stor andel av 
innbyggerne i Troms politidistrikt oppleve en betydelig svekkelse i sitt tjenestetilbud. I brev av 
27.01.2017 redegjorde politimesteren for tjenestetilbudet til innbyggerne i Troms politidistrikt. Vi 
oppfatter dette brevet som en klar forpliktelse fra politiets side, og forutsetter at dette 
tjenestetilbudet opprettholdes også etter at politimesteren har foretatt en ny omorganisering av 
politidistriktet. 

  
Informasjonsbrev og høringsbrev fra politimesteren er ikke det samme som involvering. Ved 
involvering ser vi det som naturlig at kommunene trekkes inn i de pågående prosessene slik at 
vi kan påvirke i betydelig større grad enn det som nå er situasjonen. Følgende understøtter 
denne påstanden: 

  
a. Involvering og høring som prosesskrav er omtalt i Proposisjon 33 L 2017-2017 til 

Stortinget fra Justis- og beredskapsdepartementet omorganiseringen av den 
sivile rettspleie på grunnplanet: Fremtidig organisering av namsmannsdistriktene 
s. 21: Ved en eventuell omorganisering bør berørte kommuner involveres i 
prosessen. 

  
b. Dette er fulgt opp av Justis- og beredskapsdepartementet, jfr.  brev av 

14.09.2017 til Politidirektoratet om delegering av namsmannsmyndighet: Av side 
2, siste avsnitt, fremgår følgende: Beslutninger om inndeling i større 
namsmannsdistrikter må vurderes i henhold til lokale forhold. Departementet 
viser her til at kommunene har en viktig rolle i gjennomføringen av de de sivile 
rettspleieoppgavene og at et godt samarbeid mellom kommunene og politiet er 
sentralt. Det uttales i Prop. 33 L (2016-2017) om Endringer i 
rettergangslovgivningen at ved eventuelle strukturendringer må berørte 
kommuner involveres i prosessen.  

  



c. Dette er videre fulgt opp av Politidirektoratet i brev av 15.12.2017 til 
politimestrene – retningslinjer for eventuelle grensereguleringer av 
namsdistrikter: Av side 2, 2. avsnitt, fremgår følgende: Berørte kommuner skal 
involveres i prosessen. Dersom kommunene ønsker det skal politimesterens 
forslag til inndeling i namsmannsdistrikter sendes berørte kommuner i form av 
en høring med minimumsfrist på 6 uker for uttalelse. Enklere løsninger kan 
avtales lokalt, og dokumenteres gjennom eksempelvis signert møtereferat. 
Synspunkter fra kommunene skal fremgå av tilrådingen til Politidirektoratet. 

  
  

Kommunene Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Ibestad, Lavangen, Målselv, Salangen, Senja og 
Sørreisa er imot at Troms politidistrikt skal endre den namsmannsstrukturen vi har i 
dag. I det følgende vil vi begrunne vårt standpunkt. 

  
1. Før nærpolitireformen var det 13 namsmannsdistrikter i Troms politidistrikt. I dag er det 

5 namsmannsdistrikter igjen. Vi har allerede opplevd en betydelig reduksjon i antall 
namsmannsdistrikter, og er av den oppfatning at dagens struktur må få satt seg og virke 
en tid før man vurderer nye endringer. Det vil være naturlig å se på dette i forbindelse 
med evalueringen av nærpolitireformen i 2022. 
  

2. Vi er svært fornøyde med den nærhet vi i dag opplever til vår namsmann. En 
strukturendring slik som foreslått vil innebære en betydelig sentralisering med den 
konsekvens at avstanden mellom saksbehandlere og publikum blir betydelig større enn 
i dag. Vi registrerer at forslaget innebærer at man skal ha en desentralisert modell med 
saksbehandlere på Storslett, Finnsnes, Harstad og i Tromsø. Like klart fremstår det 
som at disse fire lokasjonene ikke skal håndtere hele den saksportefølje som ligger til 
en namsmann. Det planlegges med en spesialisering som innebærer at den enkelte 
lokasjon ikke skal ha kompetanse innenfor hele spekteret av sivil rettspleie. 
Gjeldsordning skal kun saksbehandles i Harstad og Tromsø og forliksrådssekretariat 
kun i Tromsø og Finnsnes/Midt-Troms. Denne spesialisering vil innebære ytterligere 
utfordringer for publikum i form av svært lang reisevei. 
  

3. Rapporten vi har fått på høring har ikke noen utregninger på den økonomiske 
gevinsten, verken som følge av strukturendringen direkte eller som følge av bedre 
teknologiske løsninger. Mangelen på slike utregninger understøtter at motivasjonen for 
strukturendringen synes mer å være et behov for sentralisering til politihuset i Tromsø 
enn å få til bedre løsninger for publikum. Om det er slik at gevinsten teoretisk er ca. 3,5 
årsverk som en direkte følge av strukturendringene, så er det vår påstand at ulempen 
dette påfører innbyggerne i vår kommune langt overgår den økonomiske gevinsten. En 
slik omstilling vil også ha en kostnadsside som spiser opp deler av gevinsten. 
  

4. Vi ser på sentralisering av namsmannsoppgavene til èn namsmann som ett skritt i 
retning av nedbemanning av enkelte av de 10 tjenestestedene som er igjen i Troms 
politidistrikt. Når namsmannsoppgavene sentraliseres til èn namsfogd så påvirker det 
den gjenværende strukturen i de geografiske driftsenhetene/tjenesteenhetene utenfor 
Tromsø. Seksjonen for sivile gjøremål og forvaltningsoppgaver i disse enhetene kan 
ikke bestå etter en slik omorganisering. Dette betyr igjen at ytterligere arbeidsplasser 
blir berørt, og fremtidig sentralisering av oppgaver og arbeidsplasser er nok neste skritt. 
I en slik prosess så trues hele eksistensgrunnlaget til flere tjenestesteder i Troms 
politidistrikt. Denne utviklingen kan ikke vi som kommune støtte, da det er klart i strid 
med Stortingets vedtak om at de tjenestesteder som er igjen etter nærpolitireformen 
skal styrkes. Vi viser her til vedtakene Stortingets behandling av Dokument 8:10 S 
(2017-2018), Innst. 143 S (2017-2018); 

 Vedtak 579: Stortinget ber regjeringen sørge for en reell styrking av de 
lensmannskontorene som står igjen etter gjennomføringen av politireformen. 



 Vedtak 580: Stortinget ber regjeringen sikre at Stortingets føringer følges opp, og sikre 
at politiets tjenestesteder er tilstrekkelig bemannet til å kunne være aktivt til stede der 
folk er. 

Vi vil også henlede oppmerksomheten til politimesterens beskrivelse av tjenestetilbudet 
i sitt brev av 27.01.2017. Her fremgår det under overskriften "publikumsservice" 
følgende: Alle tjenestesteder i Troms politidistrikt skal ha normalåpningstider alle 
ukedager og det skal være politibemanning på stedet. Dette er ikke situasjonen i dag. 
Flere kontorer har åpent kun enkelte ukedager.  

5. Den retning Troms politidistrikt beveger seg i nå synes å være en gjennomgående 
sentralisering av kompetansearbeidsplasser, da særlig i retning Tromsø. De fleste 
tjenestestedene utenfor Tromsø vil som en direkte konsekvens av dette slite med 
rekruttering, det vil bli stor rotasjon i ansatte og ønsket nærhet mellom publikum og 
lokalt politi vil gradvis forsvinne. Den lokale forankringen er en av bærebjelkene i norsk 
politi. Som kommune ønsker vi at denne forankringen skal styrkes, men vi skjønner at 
politimesteren i Troms har et helt annet syn. Det er betimelig å stille spørsmål ved om 
politiet i Troms er til for befolkningen i hele politidistriktet, eller om politimesteren er 
fornøyd med en utvikling der tjenestetilbudet utenfor byene svekkes kraftig. Stortinget, 
gjennom de folkevalgte, har definert noen klare krav til hva vi skal tilby befolkningen i 
hele landet, ikke bare i de største byene. Vi forventer derfor at vår politimester klarer å 
se helheten, og tar inn over seg det ansvaret hun har for å sikre by og land et like godt 
tjenestetilbud. Vi kan ikke sentralisere oss ut av alle utfordringer. 

  
  
Med hilsen: 
  
Gunda Johansen, ordfører i Balsfjord kommune 
Toralf Heimdal, ordfører i Bardu kommune 
Marit Alvig Espenes, ordfører i Dyrøy kommune 
Dag-Sigurd Brustind, ordfører i Ibestad kommune 
Hege Myrseth Rollmoen, ordfører i Lavangen kommune 
Bengt Magne Luneng, ordfører i Målselv kommune 
Sigrunn Wiggen Prestbakmo, ordfører i Salangen kommune 
Tom Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune 
Jan-Eirik Nordahl, ordfører i Sørreisa kommune 


