
 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 

Dato: 10.05.2017 

Tidspunkt: 09:00-15:20  

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Marit Alvig Espenes Ordfører AP 

Kjell-Sverre Myrvoll Medlem SP 

Knut Arne Johansen Medlem FLD 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Stig Stokkland NESTL AP 

Haavard Danielsen MEDL FRP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Terje Johansen Stig Stokkland AP 

Bjørn-Inge Samuelsen Haavard Danielsen FRP 

 

Merknader 

Ingen merknader til innkallingen. Godkjent.  

 

Til sakslisten legges PS 49/17 til. 

 

Marit Alvig Espenes (AP)  erklæres inhabil i PS 49/17. Tone Sørensen (AP) tiltrer i saken som 

varamedlem.  

 

Formannskapet gjennomførte bedriftsbesøk hos Solkroken kafe og Lava.  

 

Astrid Fjose fra VSP ga orientering til sak PS 45/17. 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Erla Sverdrup 

Marlin Antonsen 

Geir Fjellberg 

Unn-Tove Bakkevoll 

rådmann 

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 Espenes                  Erla Sverdrup 

______________________ ______________________  

ordfører rådmann 

 

  



Saksliste 

Utvalgs-

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

PS 43/17 Godkjenning av møteprotokoll  2016/162 

PS 44/17 Referatsaker   

RS 24/17 Rådmannen orienterer   

RS 25/17 Orientering næringssaker   

RS 26/17 Ros-analyse med Fylkesmannen 12.mai  2012/62 

PS 45/17 Kommuneplanens arealdel - orientering og status  2016/318 

PS 46/17 Søknad om tilskudd - Mobilfikseren  2017/231 

PS 47/17 Søknad kr 100.000 i vekslepenger - 17. mai feiring 2017  2013/190 

PS 48/17 Diverse tilskudd - formannskapets post  2016/19 

PS 49/17 Salg av stein fra Laukeberget  2013/582 

 

 

 

Marit Alvig Espenes 

ordfører 

 

  



PS 43/17 Godkjenning av møteprotokoll 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Formannskapets møteprotokoll av 26.04.17 godkjennes. 

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.05.2017  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  

Vedtak i Formannskapet - 10.05.2017 

Formannskapets møteprotokoll av 26.04.17 godkjennes. 

 

PS 44/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.05.2017  

Rådmannen orienterer fra enhetene.  

 

Formannskapet til spørsmål: 

 

Kjell-Sverre Myrvoll (SP): informasjon om omstillingsprogrammet, status tjenestetilbud 

helsesøster. 

 

Knut-Arne Johansen (FLD) oppfordrer til våropprydding. Budsjett 2017, system for sms-

varsling, deltakelse fra adm. i plankomite utleiebygget.  

 

Marit Alvig Espenes (AP) Stauts/organisering av Arctic Race. Grønne konsesjoner.  

 

Omforent forslag til vedtak: 

 

Formannskapet ber om en egen skriftlig orientering om bruk av vederlag for grønne konsesjoner, 

og hvordan kommunen kan disponere midlene.  

 

Legges fram v/ tertialrapportering til FS 7/6 og KS 20/6. 

 

Enst. vedtatt.  

 

Referatsakene tas til orientering.  

Vedtak i Formannskapet - 10.05.2017 

Formannskapet ber om en egen skriftlig orientering om bruk av vederlag for grønne konsesjoner, 

og hvordan kommunen kan disponere midlene.  

 

Legges fram v/ tertialrapportering til FS 7/6 og KS 20/6. 

 

Referatsaker tas til orientering. 

 



RS 24/17 Rådmannen orienterer 

RS 25/17 Orientering næringssaker 

RS 26/17 Ros-analyse med Fylkesmannen 12.mai 

  



PS 45/17 Kommuneplanens arealdel - orientering og status 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Orienteringen tas til etterretning. 

 

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.05.2017  

Arbeidsgruppa ved Astrid Fjose, Ragnvald Tollefsen og Kjell-Rune Marthinsen deltar i saken. 

Astrid Fjose gir en orientering.  

 

Enst. vedtatt som rådmannens forlag til vedtak. 

Vedtak i Formannskapet - 10.05.2017 

Orienteringen tas til etterretning. 

 

PS 46/17 Søknad om tilskudd - Mobilfikseren 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Mobilfikseren v/Krister Turøy innvilges 25 % investeringstilskudd inntil kr. 5.000,- og 50 % 

bedriftsutviklingstilskudd inntil kr. 16.000,- i forbindelse med etablering av Mobilfikseren.  

 

Tilskuddene utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes næringsfondet 

Ordførers innstilling: 

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.05.2017  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  

Vedtak i Formannskapet - 10.05.2017 

Mobilfikseren v/Krister Turøy innvilges 25 % investeringstilskudd inntil kr. 5.000,- og 50 % 

bedriftsutviklingstilskudd inntil kr. 16.000,- i forbindelse med etablering av Mobilfikseren.  

 

Tilskuddene utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes næringsfondet 

 

 

PS 47/17 Søknad kr 100.000 i vekslepenger - 17. mai feiring 2017 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dyrøy kommune innvilger vekslepenger på inntil kr 25.000 til dette formålet.  

 

.  

Ordførers innstilling: 

 



Saksprotokoll i Formannskapet - 10.05.2017  

Omforent forslag til vedtak:  

 

Dyrøy kommune innvilger lån av vekslepenger på inntil kr. 25 000,- til formålet arrangement 

17.mai tilstelning i sentrum.  

 

Enst. vedtatt.  

Vedtak i Formannskapet - 10.05.2017 

Dyrøy kommune innvilger lån av vekslepenger på inntil kr. 25 000,- til formålet arrangement 

17.mai tilstelning i sentrum. 

 

PS 48/17 Diverse tilskudd - formannskapets post 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.05.2017  

Omforent forslag til vedtak: 

 

Formannskapet imøtekommer søknaden fra Dyrøy historielag med kr. 2.300 tilsvarende 1/1 sides 

annonse.  

 

Enst. vedtatt.   

Vedtak i Formannskapet - 10.05.2017 

Formannskapet imøtekommer søknaden fra Dyrøy historielag med kr. 2.300 tilsvarende 1/1 sides 

annonse. 

 

PS 49/17 Salg av stein fra Laukeberget 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1.Dyrøy kommune inngår en avtale om salg av steinmasse til Finnlandsnes Eiendom AS.  

 

2.Godtgjørelse for masseuttaket fastsettes av Formannskapet til: 

 

3 Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendommer utarbeides og legges 

frem til politisk behandling.  

Ordførers innstilling: 

 



Saksprotokoll i Formannskapet - 10.05.2017  

Saken legges fram som en bordsak.  

 

Geir Fjellberg (enhetsleder teknisk) deltar i saken.  

 

Marit Alvig Espenes (AP) erklæres inhabil i saken. Tone Sørensen (AP) stiller som varamedlem. 

Enst. godkjent. 

 

Kjell-Sverre Myrvoll (SP) velges som setteordfører.  

Enst. godkjent. 

 

Forslag til vedtak Knut-Arne Johansen (FLD): 

 

Det vises til at rådmannen i Dyrøy har avhendet ca 4.000 m3 stein til Finnlandsnes Eiendom AS 

til en pris av kr 5,- pr m3 – uten politisk godkjenning.  

 

1. Kommunestyret konstaterer at rådmannen med denne handlingen har gått ut over sine 

fullmakter.  

2. Salgsprisen for steinmassene fastsettes tilsvarende markedsverdi. 

3. Dyrøy kommune inngår avtale om salg av stein til Finnlandsnes Eiendom AS. 

 

Det stilles motforslag fra Terje Johansen (AP):  

 

1. Dyrøy kommune inngår en avtale om salg av steinmasse til FE A/S. 

2. Godtgjørelse for masseuttaket fastsettes av formannskapet til kr 5,- pr. m3 

3. Retningslinjer for avhending av kommunale eiendommer og eiendeler utarbeides og 

legges fram til politisk behandling.  

 

Forslagene stemmes mot hverandre. Forslaget til Knut-Arne Johansen bifalt, 3 mot 2 stemmer.  

 

Vedtak i Formannskapet - 10.05.2017 

Det vises til at rådmannen i Dyrøy har avhendet ca 4.000 m3 stein til Finnlandsnes Eiendom AS 

til en pris av kr 5,- pr m3 – uten politisk godkjenning.  

 

1. Kommunestyret konstaterer at rådmannen med denne handlingen har gått ut over sine 

fullmakter.  

2. Salgsprisen for steinmassene fastsettes tilsvarende markedsverdi. 

3. Dyrøy kommune inngår avtale om salg av stein til Finnlandsnes Eiendom AS. 

 

 

 


