
 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 

Dato: 27.01.2017 

Tidspunkt: 11:00-11:15 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Marit Alvig Espenes Ordfører AP 

   

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Stig Stokkland NESTL AP 

Kjell-Sverre Myrvoll MEDL SP 

Haavard Danielsen MEDL FRP 

Knut Arne Johansen MEDL FLD 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Terje Johansen Stig Stokkland AP 

Kine Mari Hanssen Kjell-Sverre Myrvoll SP 

 

Merknader 

Ingen merknader til innkalling og saksliste. Enst. godkjent.  

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Geir Fjellberg tiltredende rådmann 

Marlin Antonsen fagleder servicetorg 

 

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 Espenes Geir Fjellberg 

______________________ ______________________  

ordfører tiltredende rådmann 

 



Saksliste 

Utvalgs-

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

PS 9/17 Kommunalt tiltaksarbeid - tilrettelegging for nyetablering  2017/39 

 

 

 

Marit Alvig Espenes 

ordfører 

 

  



PS 9/17 Kommunalt tiltaksarbeid - tilrettelegging for nyetablering 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Dyrøy kommune bevilger inntil kr. 200.000,- til fysisk tilrettelegging/opprusting av 

lokaler i utleiebygget for etablering av ny næringsvirksomhet.  

2. Midlene disponeres av Dyrøy Utleiebygg A/S, som ansvarlig for gjennomføring av 

opprustingstiltakene. 

3. Tilskuddet defineres som «kommunalt tiltaksarbeid – tilrettelegging for nyetablering», 

utbetales etter dokumenterte utgifter og dekkes over næringsfondet.  

4. Tilskuddet gjøres betinget av undertegnede leiekontrakter mellom partene før arbeidet 

oppstartes.   

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.01.2017  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  

Vedtak i Formannskapet - 27.01.2017 

1. Dyrøy kommune bevilger inntil kr. 200.000,- til fysisk tilrettelegging/opprusting av 

lokaler i utleiebygget for etablering av ny næringsvirksomhet.  

2. Midlene disponeres av Dyrøy Utleiebygg A/S, som ansvarlig for gjennomføring av 

opprustingstiltakene. 

3. Tilskuddet defineres som «kommunalt tiltaksarbeid – tilrettelegging for nyetablering», 

utbetales etter dokumenterte utgifter og dekkes over næringsfondet.  

4. Tilskuddet gjøres betinget av undertegnede leiekontrakter mellom partene før arbeidet 

oppstartes.   

 

 

 


