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Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Levi Jensen Haavard Danielsen FRP 

   

 

Merknader 

Ingen merknader til innkalling. Enst. godkjent.  

 

Saksliste: Det legges til en sak PS 8/17 Elektronisk avkryssing i manntall på valgdagen, som 

behandles av «Valgstyret».  

Enst. godkjent. 

 

Astrid Fjose fra WSP Tromsø holdt en presentasjon knyttet til arealplanstrategi. 

 

Formannskapet gjennomfører bedriftsbesøk på NAV ca 13:30.  

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Erla Sverdrup rådmann 

Marlin Antonsen 

Geir Fjellberg 

Unn-Tove Bakkevoll 

fagleder servicetorg 

enhetsleder teknisk 

enhetsleder økonomi 

 

 

 

 



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. 

 

 

______________________ ______________________  

Marit Alvig Espenens Erla Sverdrup  

ordfører rådmann 

______________________ ______________________  
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Marit Alvig Espenes 
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PS 1/17 Godkjenning av møteprotokoll 15.12.16 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Formannskapets møteprotokoll av 15.12.16 godkjennes. 

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.01.2017  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 

Vedtak i Formannskapet - 18.01.2017 

Formannskapets møteprotokoll av 15.12.16 godkjennes. 

 

PS 2/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.01.2017  

 

Rådmannen orienterer fra enhetene.  

 

Formannskapet ber rådmannen opprette sak om: 

- Ny framdriftsplan for ROS.  

- Justering av budsjett (tank/brannbil/låsesystem). 

- Avtale mellom Dyrøy kommune og Dyrøy Energi knyttet til bruk av næringskonsulent. 

 

Styreleder ved Dyrøy utleiebygg orienterer om søknad til næringsfondet. FS ønsker at saken tas 

opp på ekstraordinært FS-møte.  

 

Referatsakene tas til orientering. 

 

Enst.vedtatt. 

 

Omforent forslag til vedtak: 

 

Formannskapet ber rådmannen komme tilbake med sak om konsekvenser og evt 

budsjettregulering i kommunestyremøte 09.03.2017.  

 

Enst. vedtatt. 

Vedtak i Formannskapet - 18.01.2017 

Referatsakene tas til orientering. Formannskapet ber rådmannen komme tilbake med sak om 

konsekvenser og evt budsjettregulering i kommunestyremøte 09.03.2017. 

 

 



RS 1/17 Rådmannen orienterer 

RS 2/17 Orientering næringssaker 

RS 3/17 Protokoll fra møte i RR 5. desember i Berg 

RS 4/17 Politimesterens tilrådning - tjenesteenheter og tjenestesteder i Troms politidistrikt 

  



PS 3/17 Kommuneplanens arealdel - arealstrategi 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet vedtar framlagte arealstrategi for det videre arbeid med kommuneplanens 

arealdel. 

2. Innbyggere og mulige aktører med arealbehov i Dyrøy kommune gis mulighet til nye 

innspill til arealdelen i perioden 20.1.-15.3.2017 

 

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.01.2017  

Astrid Fjose fra WSP Tromsø holder en presentasjon knyttet til arbeid rundt arealstrategi. Kjell-

Rune Marthinsen (rådgiver teknisk) og Ragnvald Tollefsen (rådgiver teknisk) deltar i saken. 

 

Formannskapet gjør korrigeringer i forslaget til arealplanstrategien. Fjose vil ettersende dette. 

Framlagte arealstrategi er dermed er endret.  

 

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.   

Vedtak i Formannskapet - 18.01.2017 

1. Formannskapet vedtar framlagte arealstrategi (med endringer) for det videre arbeid med 

kommuneplanens arealdel. 

2. Innbyggere og mulige aktører med arealbehov i Dyrøy kommune gis mulighet til nye 

innspill til arealdelen i perioden 20.1.-15.3.2017 

 

 

PS 4/17 Drifts- og organisasjonsgjennomgang 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Oppdraget tildeles EY 

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.01.2017  

Nye opplysninger tilsier at tilbudet fra EY ikke lengre står. 

 

Omforent forslag til vedtak:  

 

1. Dyrøy kommune engasjerer Telemarksforskning til organisasjonsgjennomgang, i hht tilbud av 

22.11.16. 

 

2. Rådmannen legger fram justert plan for gjennomføring.  

 

Enst. vedtatt. 



Vedtak i Formannskapet - 18.01.2017 

 

1. Dyrøy kommune engasjerer Telemarksforskning til organisasjonsgjennomgang, i hht tilbud av 

22.11.16. 

 

2. Rådmannen legger fram justert plan for gjennomføring.  

 

 

PS 5/17 TT Invest Nord AS - Forespørsel om kommunal medvirkning 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Formannskapet gir rådmannen i oppdrag å fremforhandle leieavtale med TT Invest AS 

for leie av 4 stk. leiligheter i «Grønnhuset», med varighet inntil 20 år. 

2. Fremforhandlet leieavtale fremlegges for politisk behandling etter at denne foreligger. 

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.01.2017  

Omforent forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes for ytterligere utredning. 

 

Enst. vedtatt.  

Vedtak i Formannskapet - 18.01.2017 

Saken utsettes for ytterligere utredning. 

 

 

PS 6/17 Ny organisasjonsform PPT 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Formannskapet og kommunestyret i Dyrøy godkjenner den fremlagte innstillingen.  

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.01.2017  

Omforent forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes til neste FS møte.  

 

Enst.vedtatt. 

Vedtak i Formannskapet - 18.01.2017 

Saken utsettes til neste FS møte. 

 



PS 7/17 Diverse tilskudd - formannskapets post 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.01.2017  

Omforent forslag til vedtak: 

 

1. Søknaden fra Veteranforeningen i Dyrøy imøtekommes med kr. 8000,-. 

2. Søknad fra foreningen fotballbane for jenter og gutter i Kobane imøtekommes ikke.  

 

Enst. vedtatt. 

Vedtak i Formannskapet - 18.01.2017 

1. Søknaden fra Veteranforeningen i Dyrøy imøtekommes med kr. 8000,-. 

2. Søknad fra foreningen fotballbane for jenter og gutter i Kobane imøtekommes ikke.  

 

 

PS 8/17 Elektronisk avkryssing i manntall på valgdagen 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Elektronisk avkryssing i manntallet benyttes ikke ved valget i Dyrøy kommune 2017.  

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.01.2017  

Valgstyret som er FS, settes etter sakene til FS er behandlet. Det skal opprettes et eget utvalg for 

«Valgstyret» for å skille sakene. Saken legges fram i møtet.  

 

Enst.vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 

Vedtak i Formannskapet - 18.01.2017 

Elektronisk avkryssing i manntallet benyttes ikke ved valget i Dyrøy kommune 2017.  

 

 


