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samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 

 

 

______________________ ______________________  

Marit Alvig Espenes Geir Fjellberg 

______________________ ______________________  

ordfører tiltredende rådmann 
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PS 10/17 Godkjenning av møteprotokoll 18.01.17 og 27.01.17 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Formannskapets møteprotokoll av 18.01.17 og 27.01.17 godkjennes.  

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.02.2017  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  

Vedtak i Formannskapet - 22.02.2017 

Formannskapets møteprotokoll av 18.01.17 og 27.01.17 godkjennes.  

 

 

PS 11/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.02.2017  

Tiltredende rådmann orienterer. 

 

Formannskapet stiller spørsmål om:  

- Budsjettvedtak, effektuert til enhetene? 

- Rådmannens fravær, fullmakter til stedfortreder? 

- Innsynskrav, hvordan behandles det av administrasjonen?  

- Hvor står sak knyttet til Demas – tomt? 

 

Ordfører legger fram på papir forslag til klage fra Dyrøy Kommune, knyttet til RS 10/17: 

 

«Klage på endring i inndelingen i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenesteleder i 

Troms».  

 

Viser til brevene «Orientering om tjenestetilbudet til innbyggerne i Troms Politidistrikt» fra 

politimesteren i Troms (datert 27.1.17) der kommunen orienteres om resultatet av arbeidet med 

nærpolitireformen  

og  

 

«Endringer i inndeling av lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Troms 

politidistrikt» fra Politidirektoratet (datert 13.1.17). Her opplyses om klageadgangen for berørte 

kommuner. Denne ble fastsatt av justis- og beredskapsdepartementet 22.06.16.  

 

Av orienteringen fra politimesteren i Troms fremgår det at Finnsnes lensmannsdistrikt med 

tjenestested Finnsnes lensmannskontor, videreføres uten endringer. Lensmannsdistriktet dekker 

politimessige og sivilrettslige gjøremål for kommunene Lenvik, Sørreisa, Berg, Torsken, Tranøy 

og Dyrøy. 

 

Samtidig opplyses det om sammenslåing av lensmannsdistriktene Balsfjord, Målselv, Bardu, 

Salangen og Ibestad til Midt-Troms lensmannsdistrikt. Lensmannsdistriktet har følgende 

tjenestesteder: Balsfjord lensmannskontor, Målselv lensmannskontor, Bardu lensmannskontor og 

Ibestad lensmannskontor. Administrasjonssted er lagt til Setermoen (Bardu lensmannskontor). 



Lensmannsdistriktet vil dekke politimessige og sivilrettslige gjøremål for kommunene Balsfjord, 

Målselv, Bardu, Salangen, Lavangen, Gratangen og Ibestad. 

 

Selv om vi ikke er en del av Midt-Troms lensmannsdistrikt, er Salangen lensmannskontor som 

foreslås nedlagt, vårt nærmeste lensmannskontor rent fysisk. Ordfører i Salangen er leder for 

politirådet for Salangen lensmannsdistrikt som i dag omfatter kommunene Gratangen, Lavangen 

og Salangen. Hun har på vegne av medlemmene i politirådet skrevet en klage på den 

beslutningen som har kommet som et resultat av det arbeidet som er gjennomført.  

 

Dyrøy kommunestyre støtter klagen på endringer i inndelingen i lensmanns- og 

politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Troms politidistrikt, skrevet av lederen i politirådet for 

Salangen lensmannskontor. 

 

Dyrøy kommune viser også til tidligere høringsuttalelse fra Dyrøy kommunestyre angående 

nærpolitireformen, vedtatt i kommunestyremøte 24.11.16, der vi uttrykte klar skepsis til 

nedleggelse av nok et lensmannskontor i en av våre nabokommuner. Vi viser også til Dyrøy 

kommunes støtte til Salangen kommunes innsendte klage, sendt fra Dyrøy kommune til 

politidirektoratet (datert 14.2.17). 

 

Endringene i politidistriktets lokale struktur skulle baseres på forutgående lokale prosesser med 

involvering av kommuner og organisasjoner lokalt. Det er gitt føringer i reformen og nedsatt 

styringsgrupper med representasjon fra noen få ordførere som hadde ansvar for å gjennomføre 

gode, lokale prosesser. Det er gjennomført høring og høringskonferanse der det kunne gis 

innspill til organisering og innhold i politiets tjenestetilbud. Dyrøy kommunestyre hadde i tillegg 

ett besøk av fungerende lensmann 6.10.16.  

 

Etter vår oppfatning har lokale politikere og interessenter hatt få muligheter eller arenaer til å 

drøfte og debattere organisering og innholdet i politiets tjenestetilbud. Kommunen har ikke 

mottatt referater fra styringsgruppens arbeid, og saken har kun vært oppe i ett regionrådsmøte i 

oktober 2016 (for høringsuttalelse). Det er ikke gjennomført ett eneste ordinært politirådsmøte i 

Dyrøy (og Sørreisa) i 2015 eller 2016, dette ville også vært en naturlig arena for å ta opp saken. 

Kravet om innsyn og medvirkning i prosessen kan derfor ikke sies å være oppfylt. 

 

 

Formannskapet gjør redaksjonelle endringer. Enst. vedtatt.  

 

Referatsakene tas til orientering. Enst. vedtatt.    

Vedtak i Formannskapet - 22.02.2017 

Formannskapet tar referatsakene til orientering.  

 

RS 10/17 Klage på endring i inndelingen i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og 

tjenestesteder i Troms.   

 

Viser til brevene «Orientering om tjenestetilbudet til innbyggerne i Troms Politidistrikt» fra 

politimesteren i Troms (datert 27.1.17) der kommunen orienteres om resultatet av arbeidet med 

nærpolitireformen  

 

og  

 

«Endringer i inndeling av lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Troms 

politidistrikt» fra Politidirektoratet (datert 13.1.17). Her opplyses om klageadgangen for berørte 

kommuner. Denne ble fastsatt av justis- og beredskapsdepartementet 22.06.16.  



 

Av orienteringen fra politimesteren i Troms fremgår det at Finnsnes lensmannsdistrikt med 

tjenestested Finnsnes lensmannskontor, videreføres uten endringer. Lensmannsdistriktet dekker 

politimessige og sivilrettslige gjøremål for kommunene Lenvik, Sørreisa, Berg, Torsken, Tranøy 

og Dyrøy. 

 

Samtidig opplyses det om sammenslåing av lensmannsdistriktene Balsfjord, Målselv, Bardu, 

Salangen og Ibestad til Midt-Troms lensmannsdistrikt. Lensmannsdistriktet har følgende 

tjenestesteder: Balsfjord lensmannskontor, Målselv lensmannskontor, Bardu lensmannskontor og 

Ibestad lensmannskontor. Administrasjonssted er lagt til Setermoen (Bardu lensmannskontor). 

Lensmannsdistriktet vil dekke politimessige og sivilrettslige gjøremål for kommunene Balsfjord, 

Målselv, Bardu, Salangen, Lavangen, Gratangen og Ibestad. 

 

Selv om vi ikke er en del av Midt-Troms lensmannsdistrikt, er Salangen lensmannskontor som 

foreslås nedlagt, vårt nærmeste lensmannskontor rent fysisk. Ordfører i Salangen er leder for 

politirådet for Salangen lensmannsdistrikt som i dag omfatter kommunene Gratangen, Lavangen 

og Salangen. Hun har på vegne av medlemmene i politirådet skrevet en klage på den 

beslutningen som har kommet som et resultat av det arbeidet som er gjennomført.  

Dyrøy kommunestyre støtter klagen på endringer i inndelingen i lensmanns- og 

politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Troms politidistrikt, skrevet av lederen i politirådet for 

Salangen lensmannskontor. 

 

Dyrøy kommune viser også til tidligere høringsuttalelse fra Dyrøy kommunestyre angående 

nærpolitireformen, vedtatt i kommunestyremøte 24.11.16, der vi uttrykte klar skepsis til 

nedleggelse av nok et lensmannskontor i en av våre nabokommuner. Vi viser også til Dyrøy 

kommunes støtte til Salangen kommunes innsendte klage, sendt fra Dyrøy kommune til 

politidirektoratet (datert 14.2.17). 

 

Endringene i politidistriktets lokale struktur skulle baseres på forutgående lokale prosesser med 

involvering av kommuner og organisasjoner lokalt. Det er gitt føringer i reformen og nedsatt 

styringsgrupper med representasjon fra noen få ordførere som hadde ansvar for å gjennomføre 

gode, lokale prosesser. Det er gjennomført høring og høringskonferanse der det kunne gis 

innspill til organisering og innhold i politiets tjenestetilbud. Dyrøy kommunestyre hadde i tillegg 

ett besøk av fungerende lensmann 6.10.16.  

 

Etter vår oppfatning har lokale politikere og interessenter hatt få muligheter eller arenaer til å 

drøfte og debattere organisering og innholdet i politiets tjenestetilbud. Kommunen har ikke 

mottatt referater fra styringsgruppens arbeid, og saken har kun vært oppe i ett regionrådsmøte i 

oktober 2016 (for høringsuttalelse). Det er ikke gjennomført ett eneste ordinært politirådsmøte i 

Dyrøy (og Sørreisa) i 2015 eller 2016, dette ville også vært en naturlig arena for å ta opp saken. 

På bakgrunn av ovennevnte momenter mener Dyrøy kommunestyre at kravet om innsyn og 

medvirkning i prosessen derfor ikke kan sies å være oppfylt, og vil derfor klage på prosessen. 

 

 



RS 5/17 Rådmannen orienterer 

RS 6/17 Orientering næringssaker 

RS 7/17 Ordfører orienterer om grønne konsesjoner og omstillingskommune 

RS 8/17 Protokoll fra møte i RR 30.januar i Lenvik 

RS 9/17 Tjenestekjøpsavtalen 2017 

RS 10/17 Beslutninger om endringer i lokal struktur - Troms politidistrikt 

RS 11/17 Samarbeidsavtale Sjøvegan Videregående 

RS 12/17 Prioritering av søknader til nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2017 

  



PS 11/17 Kommunalt næringsfond - årsrapport 2016 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Formannskapet tar redegjørelsen til etterretning.  

2. For 2017 bevilges kr. 80.000,- til kommunalt tiltaksarbeid for div. løpende utgifter i  

kommunens arbeid med næringssaker.  

 

 

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.02.2017  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  

Vedtak i Formannskapet - 22.02.2017 

1. Formannskapet tar redegjørelsen til etterretning.  

2. For 2017 bevilges kr. 80.000,- til kommunalt tiltaksarbeid for div. løpende utgifter i  

kommunens arbeid med næringssaker.  

 

 

PS 12/17 Dyrøy Energi A/S - Bruk av tiltakskonsulenten 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dyrøy formannskap som næringsutvalg gir sin aksept til at tiltakskonsulenten kan inneha vervet 

som forretningsfører/daglig leder i Dyrøy Energi.  

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.02.2017  

 

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak med tilleggspunkt:  

 

Forslag til vedtak som tilleggspunkter, Knut-Arne Johansen (FLD): 

 

2. Dyrøy Formannskap forventer seg forelagt et avtaleutkast om samarbeid mellom Dyrøy 

Energi AS og Dyrøy kommune. Avtalen bør bl.a inneholde: 

- Varighet (Fra – til) 

- Inhabilitet som saksbehandler 

- Omfang: Reg. av tidsforbruk/økonomi. 

 

3. Medvirkning fra teknisk avdeling registreres på samme måte m.h.t 

tidsforbruk/kostnadsberegning.  

 

Enst. vedtatt.  

Vedtak i Formannskapet - 22.02.2017 

1. Dyrøy formannskap som næringsutvalg gir sin aksept til at tiltakskonsulenten kan inneha 

vervet som forretningsfører/daglig leder i Dyrøy Energi.  



2. Dyrøy Formannskap forventer seg forelagt et avtaleutkast om samarbeid mellom Dyrøy 

Energi AS og Dyrøy kommune. Avtalen bør bl.a inneholde: 

- Varighet (Fra – til) 

- Inhabilitet som saksbehandler 

- Omfang: Reg. av tidsforbruk/økonomi. 

3. Medvirkning fra teknisk avdeling registreres på samme måte m.h.t 

tidsforbruk/kostnadsberegning 

 

PS 13/17 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. 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.02.2017  

Johnny Sagerup (kommunalsjef Salangen) og May-Elin Hals (enhetsleder skole) deltar i saken. 

 

Omforent forslag til vedtak: 

 

Dyrøy kommune godkjenner den fremlagte innstillingen og vedtar ny organisasjonsform PPT, 

beskrevet i punktene 1-8. 

 

1. Likelydende innstilling og saksframlegg fremmes for kommunestyrene i Dyrøy, Lavangen og 

Salangen. Dette vedtakets gyldighet forutsetter likelydende vedtak i samtlige tre kommuner. 

 

2. Kommunene Dyrøy, Lavangen og Salangen godkjenner styret i PPT sitt vedtak i styresak 

27/2016 om å organisere driften av PPT etter kommunelovens §28-1  b administrativt 

vertskommunesamarbeid. 

 

3. Salangen kommune blir vertskommune for den felles interkommunale PP tjenesten. De to 

andre deltakerkommunene har rolle som samarbeidskommuner. 

 

4. Alternativt punkt for henholdsvis vertskommune og samarbeidskommunene. 

 

- Som vertskommune tar Salangen kommune, ved administrasjonssjefen, på seg ansvaret 

for å utføre oppgaver som gjelder for den interkommunale PP tjenesten, delegert fra 

samarbeidskommunene. Oppgavene forutsettes videredelegert til leder for PP tjenesten.  



 

- Som samarbeidskommune pålegger kommunestyret rådmannen å overlate utførelsen av 

lovpålagte oppgaver for PP tjenesten til administrasjonssjefen i vertskommunen. 

Oppgavene til PP tjenesten som overlates er regulert i lov om grunnskolen og den 

videregående opplæringa (Opplæringslova) og i lov om barnehager (Barnehageloven) 

 

5. Salangen kommune leder prosessen med å organisere virksomheten PPT for Dyrøy, Lavangen 

og Salangen etter kommunelovens §28-1b som omhandler administrativt 

vertskommunesamarbeid.   

Det utarbeides en samarbeidsavtale som regulerer driften av PP tjenesten. Samarbeidsavtalen 

reguleres etter § 28-1 e i kommuneloven. 

 

Det  utarbeides nye vedtekter for PPT. 

 

6. De ansattes rettigheter ivaretas etter kapittel 16 i Arbeidsmiljøloven arbeidstakernes 

rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. 

 

7. Kostnadsfordelingen mellom kommunene for driften av PPT beholdes som de er i dag. 

 

8. Drift av PPT etter kommunelovens § 28-1b som administrativt vertskommunesamarbeid 

starter fra 01 mai 2017. 

 

Enst. vedtatt.  

 

Vedtak i Formannskapet - 22.02.2017 

Dyrøy kommune godkjenner den fremlagte innstillingen og vedtar ny organisasjonsform PPT, 

beskrevet i punktene 1-8. 

 

1. Likelydende innstilling og saksframlegg fremmes for kommunestyrene i Dyrøy, Lavangen og 

Salangen. Dette vedtakets gyldighet forutsetter likelydende vedtak i samtlige tre kommuner. 

 

2. Kommunene Dyrøy, Lavangen og Salangen godkjenner styret i PPT sitt vedtak i styresak 

27/2016 om å organisere driften av PPT etter kommunelovens §28-1  b administrativt 

vertskommunesamarbeid. 

 

3. Salangen kommune blir vertskommune for den felles interkommunale PP tjenesten. De to 

andre deltakerkommunene har rolle som samarbeidskommuner. 

 

4. Alternativt punkt for henholdsvis vertskommune og samarbeidskommunene. 

 

- Som vertskommune tar Salangen kommune, ved administrasjonssjefen, på seg ansvaret 

for å utføre oppgaver som gjelder for den interkommunale PP tjenesten, delegert fra 

samarbeidskommunene. Oppgavene forutsettes videredelegert til leder for PP tjenesten.  

 

- Som samarbeidskommune pålegger kommunestyret rådmannen å overlate utførelsen av 

lovpålagte oppgaver for PP tjenesten til administrasjonssjefen i vertskommunen. 

Oppgavene til PP tjenesten som overlates er regulert i lov om grunnskolen og den 

videregående opplæringa (Opplæringslova) og i lov om barnehager (Barnehageloven) 

 

5. Salangen kommune leder prosessen med å organisere virksomheten PPT for Dyrøy, Lavangen 

og Salangen etter kommunelovens §28-1b som omhandler administrativt 

vertskommunesamarbeid.   



Det utarbeides en samarbeidsavtale som regulerer driften av PP tjenesten. Samarbeidsavtalen 

reguleres etter § 28-1 e i kommuneloven. 

 

Det  utarbeides nye vedtekter for PPT. 

 

6. De ansattes rettigheter ivaretas etter kapittel 16 i Arbeidsmiljøloven arbeidstakernes 

rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. 

 

7. Kostnadsfordelingen mellom kommunene for driften av PPT beholdes som de er i dag. 

 

8. Drift av PPT etter kommunelovens § 28-1b som administrativt vertskommunesamarbeid 

starter fra 01 mai 2017. 

 

 

PS 14/17 Elvetun skolebasseng:  Utbedring/renovering av renseanlegg 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Renovering av renseanlegg basseng Elvetun skole gjennomføres snarest i hht innhentet tilbud. 

Akt. post på inv. budsjettet  2017 justeres fra kr. 350 000,- til kr. 480 000 ved økt låneopptak på 

kr. 130 000,- 

Ordførers innstilling: 

Som rådmannens 

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.02.2017  

Saken behandles etter kommunelovens § 13 – utvidet myndighet i hastesaker. 
 

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak, med tilleggspunkt: 

 

Omforent forslag til vedtak, tilleggspunkt 2: 

 

2. Dette vedtaket er gjort ihht kommuneloven § 13, og blir referert i kommunestyremøte 

9.3.2017.  

Vedtak i Formannskapet - 22.02.2017 

1. Renovering av renseanlegg basseng Elvetun skole gjennomføres snarest i hht innhentet 

tilbud. 

Akt. post på inv. budsjettet  2017 justeres fra kr. 350 000,- til kr. 480 000 ved økt låneopptak 

på kr. 130 000,- 

 

2. Dette vedtaket er gjort ihht kommuneloven § 13, og blir referert i kommunestyremøte 

9.3.2017. 

 

 

PS 15/17 Boliger for vanskeligstilte - fremforhandlet leieavtale 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Det vises til framlagte leieavtale. Leieavtalen for leiligheter med carporter/boder signeres 

mellom Dyrøy kommune og Norgeshus/Boligforvalteren Norge. 



2. Kommunal leie av 10 leiligheter i 20 år som vil bli utleid til vanskeligstilte tinglyses som 

heftelse på eiendommen. 

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.02.2017  

Kjell-Jostein Lillegård (integreringskoordinator) deltar i saken.  

 

Enst vedtatt som rådmannens forslag til vedtak, med tilføyelse til punkt 1: 

 

Forslag til vedtak Knut-Arne Johansen (FLD), tilføyelse punkt 1: 

 

FS ber om å bli orientert om korrigerte leiepriser når de foreligger. 

 

Enst. vedtatt.  

Vedtak i Formannskapet - 22.02.2017 

1. Det vises til framlagte leieavtale. Leieavtalen for leiligheter med carporter/boder signeres 

mellom Dyrøy kommune og Norgeshus/Boligforvalteren Norge. FS ber om å bli orientert 

om korrigerte leiepriser når de foreligger. 

2. Kommunal leie av 10 leiligheter i 20 år som vil bli utleid til vanskeligstilte tinglyses som 

heftelse på eiendommen. 

 

 

PS 16/17 Undervisningslokaler 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1 Formannskapet velger alternativ 2, ledige arealer i Elvetun skole. 

 

2 Rådmannen gis i oppdrag å foreta prosjektering, utarbeide konkurransegrunnlag, 

gjennomføre anbudskonkurranse for tiltaket med forbehold om finansiering/politisk 

behandling/godkjenning før evt. gjennomføring.  

Oppdraget gis økonomisk ramme på kr. 150 000 som finansieres ved bruk av 

Voksenopplæringsfondet. 

 

3 Resultatet av anbudskonkurransen med forslag til finansiering/gjennomføring forelegges 

formannskapet. 

Ordførers innstilling: 

Som rådmannens. 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.02.2017  

Kjell-Jostein Lillegård (integreringskoordinator) deltar i saken.  

 

Knut Arne Johansen vurderes som inhabil i saken. Enst. godkjent. 

 

Forslag til vedtak AP: 

 



FS ber administrasjonen utrede flytting av voksenopplæring til utleiebygget (sambruk med 

kontorhotellet/læringshagen) og knytte seg til pågående arbeid med prosjektering/finansiering av 

innhold i utleiebygget.   

 

Enst. vedtatt.  

Vedtak i Formannskapet - 22.02.2017 

FS ber administrasjonen utrede flytting av voksenopplæring til utleiebygget (sambruk med 

kontorhotellet/læringshagen) og knytte seg til pågående arbeid med prosjektering/finansiering av 

innhold i utleiebygget.   

 

PS 17/17 Anskaffelse - Lås-og alarmsystem kommunale bygninger 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Formannskapet gir rådmannen i oppdrag å gjennomføre ny konkurranse for anskaffelse av lås- 

og alarmsystem for adm.bygget inkl. ambulansestasjonen, Nordavindshagen og Utleibygg II 

(Aktivitetshuset).  Konkurransen gjennomføres med forbehold om politisk 

godkjenning/finansiering av tiltaket. 

 

Tiltaket finansieres med låneopptak med inntil kr. 2 000 000. 

 

Dersom foretrukne tilbud overstiger kr. 2 mill  skal anskaffelsen forelegges FS for ny 

behandling. 

 

 

 

Ordførers innstilling: 

 

Som rådmannens 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.02.2017  

 

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak, med endring av avsnitt 2. 

 

Omforent forslag til endring av avsnitt 2 i rådmannens forslag til vedtak:  

 

Formannskapet ber rådmannen legge fram finansiering som en del av budsjettregulering i KS 

9.3.2017.  

 

Enst. vedtatt. 

 

Vedtak i Formannskapet - 22.02.2017 

Formannskapet gir rådmannen i oppdrag å gjennomføre ny konkurranse for anskaffelse av lås- 

og alarmsystem for adm.bygget inkl. ambulansestasjonen, Nordavindshagen og Utleiebygg II 

(Aktivitetshuset).  Konkurransen gjennomføres med forbehold om politisk 

godkjenning/finansiering av tiltaket. 

 



Formannskapet ber rådmannen legge fram finansiering som en del av budsjettregulering i KS 

9.3.2017. 

 

Dersom foretrukne tilbud overstiger kr. 2 mill skal anskaffelsen forelegges FS for ny behandling. 

 

 

 

PS 18/17 Behandling av invitasjon til deltakelse i interkommunal rullering av 

Kystplan Midt- og Sør-Troms 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dyrøy kommune stiller seg positiv til å delta i rullering av kystsoneplanen som en interkommunal 

planprosess etter samme mal som ved forrige kystsoneplanprosess for Midt- og Sør- Troms. 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.02.2017  

I saken henvises det til et brev. Brevet legges fram på papir for FS.  

 

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  

Vedtak i Formannskapet - 22.02.2017 

Dyrøy kommune stiller seg positiv til å delta i rullering av kystsoneplanen som en interkommunal 

planprosess etter samme mal som ved forrige kystsoneplanprosess for Midt- og Sør- Troms. 

 

 

PS 19/17 Drifts og Organisasjonsgjennomgang 2017 - Handlingsplan 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Styringsgruppen ved formannskapet tar rådmannens orientering  til etterretning. 

Ordførers innstilling: 

 

  

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.02.2017  

Omforent forslag til vedtak: 

 

Styringsgruppa ber om at leder holdes løpende informert om pågående arbeid, og omkring 

kontakten/avtaler med Telemarksforskning. Tidligere vedtak om orientering i hvert 

formannskapsmøte står ved lag. 

Vedtak i Formannskapet - 22.02.2017 

Styringsgruppa ber om at leder holdes løpende informert om pågående arbeid, og omkring 

kontakten/avtaler med Telemarksforskning. Tidligere vedtak om orientering i hvert 

formannskapsmøte står ved lag. 

 



PS 20/17 Diverse tilskudd - formannskapets post 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.02.2017  

Omforent forslag til vedtak:  

 

Søknad nr 1 fra Norges blindeforbund imøtekommes med kr 1000,-. 

 

Søknad nr 2 BIL oversendes tiltakskonsulenten for bevilgning over tiltakskonsulentens 

brukskonto.  

Vedtak i Formannskapet - 22.02.2017 

Søknad nr 1 fra Norges blindeforbund imøtekommes med kr 1000,-. 

 

Søknad nr 2 fra BIL oversendes tiltakskonsulenten for bevilgning over tiltakskonsulentens 

brukskonto. 

 

 


