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PS 50/17 Godkjenning av møteprotokoll 10.05.17 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Formannskapets møteprotokoll av 10.05.17 godkjennes.  

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  

Vedtak i Formannskapet - 07.06.2017 

Formannskapets møteprotokoll av 10.05.17 godkjennes.  

 

PS 51/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017  

Rådmannen orienterer fra enhetene.  

 

Formannskapet stiller spørsmål.  

Kjell-Sverre Myrvoll (SP), Dyrøy vannverk brev på postliste, konsekvenser. Status avtale 

Norges Hus. Sykefravær på enheter. 

 

Stig Stokkland (AP), Omgjøring av institusjonsplasser. Avtale Astafjord vekst.  

 

Knut-Arne Johansen (FLD), Pålegg ref. lovbrudd.  

 

Referatsakene tas til orientering.  

Vedtak i Formannskapet - 07.06.2017 

Formannskapet tar referatsakene til orientering. 

 

RS 27/17 Rådmannen orienterer 

RS 28/17 Orientering næringssaker 

RS 29/17 17/3054 Svar på klage om ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten 

RS 30/17 Veiuttalelse fra Midt-Troms regionråd ved behandling av NTP. 

RS 31/17 Uttalelse fra Midt-Troms regionråd vedr behandling av NTP, kapittel Havn, 

innspill vedr Senjahopen fiskerihavn. 

RS 32/17 SalMar satser på Nord-Norge - inviterer til samarbeid 

  



PS 52/17 Søknad Dyrøy kommunes næringsfond - Dyrøymat A/S 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1.Dyrøymat A/S innvilges 25% investeringsstilskudd, inntil kr. 125.000,- i forbindelse med 

gjennomføring av energiøkonomiskeringstiltak i bedriften.  

 

2.Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes næringsfondet.  

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017  

Stig Stokkland (AP) erklæres inhabil i saken.  

 

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  

Vedtak i Formannskapet - 07.06.2017 

1.Dyrøymat A/S innvilges 25% investeringsstilskudd, inntil kr. 125.000,- i forbindelse med 

gjennomføring av energiøkonomiskeringstiltak i bedriften.  

 

2.Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes næringsfondet.  

 

 

PS 53/17 Lokalfinansiering "Midt-Tromspakke" 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017  

Saksfremlegget korrigeres. Forslaget til vedtak i saksfremlegget er rådmannens forslag til vedtak. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret viser til forslag til tiltak i Midt- Tromspakken, og slutter seg til disse. 

Kommunestyret ber Statens vegvesen i samarbeid med kommunene i Midt- Troms, 

fylkeskommunen og Midt- Troms Regionråd gjennomfører en utredning om delvis lokal 

medfinansiering for realisering av tiltakene som ligger i «Samlet oversikt over tiltak Midt- 

Tromspakken». Utredningen gjennomføres i tråd med gjeldende retningslinjer lokal 

medfinansiering av vegprosjekter. 

Når utredningen foreligger, oversendes saken over til kommunene og fylkeskommunen får ny 

behandling og endelig avgjørelse. 

Utredningen skal blant annet inneholde forslag til: 

 Innhold i Midt- Tromspakken (hvilke tiltak som skal gjennomføres) 



 finansieringsplan (lokal medfinansiering, offentlige midler og eventuelle andre 

midler), samt forslag til tiltak og evt. takstnivå for å sikre finansieringsplanen. 

 Det etableres en styringsgruppe i forbindelse med utredningsarbeidet med 

representanter fra kommunene, fylkeskommunen og Statens vegvesen. 

Styringsgruppa ledes av leder i regionrådet. 

Troms fylkeskommune oppfordres om å fatte likelydende vedtak. 

 

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  

Vedtak i Formannskapet - 07.06.2017 

 

Kommunestyret viser til forslag til tiltak i Midt- Tromspakken, og slutter seg til disse. 

Kommunestyret ber Statens vegvesen i samarbeid med kommunene i Midt- Troms, 

fylkeskommunen og Midt- Troms Regionråd gjennomfører en utredning om delvis lokal 

medfinansiering for realisering av tiltakene som ligger i «Samlet oversikt over tiltak Midt- 

Tromspakken». Utredningen gjennomføres i tråd med gjeldende retningslinjer lokal 

medfinansiering av vegprosjekter. 

Når utredningen foreligger, oversendes saken over til kommunene og fylkeskommunen får ny 

behandling og endelig avgjørelse. 

Utredningen skal blant annet inneholde forslag til: 

 Innhold i Midt- Tromspakken (hvilke tiltak som skal gjennomføres) 

 finansieringsplan (lokal medfinansiering, offentlige midler og eventuelle andre 

midler), samt forslag til tiltak og evt. takstnivå for å sikre finansieringsplanen. 

 Det etableres en styringsgruppe i forbindelse med utredningsarbeidet med 

representanter fra kommunene, fylkeskommunen og Statens vegvesen. 

Styringsgruppa ledes av leder i regionrådet. 

Troms fylkeskommune oppfordres om å fatte likelydende vedtak. 

 

 

PS 54/17 Kommunale avgifter - 2 termin 2017 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Termingebyrene for termin 2 for 2017 tilsendes kommunenes innbyggere med bakgrunn i 

vedtatte årsgebyr for 2017.   

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017  

Forslag til vedtak Knut-Arne Johansen (FLD): 

 

Termingebyrene for termin 2 for 2017 tilsendes kommunenes innbyggere med bakgrunn i 

vedtatte årsgebyr for 2017.   

 



Formannskapet ber administrasjonen orientere om muligheter/konsekvenser i neste 

kommunestyremøte om  

- Kvartalsvise innkrevinger av avgifter. 

- Grunnlaget for avgiftsnivået. 

 

Enst. vedtatt.  

Vedtak i Formannskapet - 07.06.2017 

Termingebyrene for termin 2 for 2017 tilsendes kommunenes innbyggere med bakgrunn i 

vedtatte årsgebyr for 2017.   

 

Formannskapet ber administrasjonen orientere om muligheter/konsekvenser i neste 

kommunestyremøte om  

- Kvartalsvise innkrevinger av avgifter. 

- Grunnlaget for avgiftsnivået. 

 

 

PS 55/17 Orientering vedrørende status investeringer pr. 31.05.17 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Formannskapet tar orienteringen til etterretning. 

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017  

Omforent forslag til vedtak: 

 

FS tar status vedrørende investeringer til orientering. 

 

Enst. vedtatt.  

Vedtak i Formannskapet - 07.06.2017 

FS tar status vedrørende investeringer til orientering. 

 

PS 56/17 ÅRSRAPPORT OG ÅRMELDING 2016 

Saksopplysninger 

Rådmannen legger med dette frem Årsrapport og Årsregnskap for 2016. Videre legges det 

frem revisjonsberetning fra KomRev Nord IKS. Merknader og vedtak foretatt av 

kontrollutvalgets behandling av Dyrøy kommunes regnskap 2016 foreligger ikke på 

nåværende tidspunkt pr 01.06.17, og vil bli ettersendt eller lagt frem tilknyttet denne sak i 

forbindelse med Formannskapsmøtet. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Revidert årsregnskap for 2016 tas til etterretning. 

2. Revidert årsrapport for 2016 tas til etterretning. 



3. Revisjonsberetningen og Dyrøy kontrollutvalg sine merknader og vedtak forutsettes fulgt 

opp. 

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017  

Formannskapet har fått tilsendt uttalelse fra kontrollutvalget.  

 

Omforent forslag til vedtak: 

 

1. Dyrøy formannskap tilrår at kommunestyret godkjenner framlagte årsrapport og årsregnskap 

for 2016.  

 

2. FS viser til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets merknader som forutsettes fulgt opp.  

 

Enst. vedtatt.  

Vedtak i Formannskapet - 07.06.2017 

1. Dyrøy formannskap tilrår at kommunestyret godkjenner framlagte årsrapport og årsregnskap 

for 2016.  

 

2. FS viser til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets merknader som forutsettes fulgt opp. 

 

PS 57/17 Tertialrapport 1 - 2017 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Tertialrapport 1 – 2017 tas til orientering. 

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  

Vedtak i Formannskapet - 07.06.2017 

Tertialrapport 1 – 2017 tas til orientering. 

 

PS 58/17 Bruk av grønne konsesjoner til omstillingsprogrammet 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1 Salgsinntekter fra de grønnes konsesjonene  benyttes ikke som egenkapital i 

omstillingsprogrammet. 

2 Egenandelen på kr 1. million tilknyttet omstillingskommuneprogrammet blir dekket ved bruk 

av udisponert driftsoverskudd fra regnskapsåret 2016. 

 



Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017  

Forslag til vedtak Knut-Arne Johansen (FLD): 

 

Dyrøy kommune forespør KMD om eventuelle begrensninger på kommunal bruk av vederlag for 

grønne konsesjoner.  

 

Enst. vedtatt.  

Vedtak i Formannskapet - 07.06.2017 

Dyrøy kommune forespør KMD om eventuelle begrensninger på kommunal bruk av vederlag for 

grønne konsesjoner. 

 

PS 59/17 Fordeling av årsoverskudd drift i 2016 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Rådmannen foreslår følgende fordeling av årsoverskuddet fra 2016:  

 

Forslag til fordeling årsoverskudd drift 2016  Beløp  

Årsoverskudd drift 2016                    3 392 204  

Avsetning til bundne fond, viltfond                         64 104  

Avsetning til egenandel omstillingskommune                    1 000 000  

Pensjonsfond                    1 200 000  

Rentefond                       500 000  

Sum overføres til udisponert disposisjonsfond                       628 100  

 

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017  

Forsalg til vedtak Knut-Arne Johansen (FLD): 

 

Rådmannens forslag til disp. av regnskapsoverskudd 2016: 

- Avsetning til pensjonsfond reduseres med kr. 200.000. 

- Overføring til udisponert disposisjonsfond + kr. 200.000. 

 

Enst. vedtatt.  

Vedtak i Formannskapet - 07.06.2017 

Rådmannens forslag til disp. av regnskapsoverskudd 2016: 

- Avsetning til pensjonsfond reduseres med kr. 200.000. 

- Overføring til udisponert disposisjonsfond + kr. 200.000. 

 



PS 60/17 Fordeling udisponert beløp investeringsregnskap 2016 

Rådmannens innstilling: 

Udisponert beløp i kommuneregnskapet for Dyrøy kommune på kr 1.078.584,- blir fordelt som 

følgende: 

1. Beløpet på avsettes på konto 2530000 - Ubundne investeringsfond 

2. Alternativt at beløpet blir brukt til finansiering av et eller flere av vedtatte 

investeringstiltak for 2017.  

 

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017  

Saken utsettes.  

 

Enst. vedtatt. 

Vedtak i Formannskapet - 07.06.2017 

Saken utsettes.  

 

PS 61/17 Drifts og organisasjonsgjennomgang  - ny organisasjonsmodell 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Organisering gjennomføres slik modell B er beskrevet. 

2. Kommunestyre ber rådmann iverksette og implementere modell B iht lov og avtaleverk. 

3. Rådmannen orienterer KS fortløpende om prosessen. 

 

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017  

Omforent forslag til vedtak: 

 

Styringsgruppa anbefaler fortsatt en modell med tre sektorområder, og ber administrasjonen om 

å kvalitetssikre de økonomiske beregningene som foreligger av den modellen. 

 

Enst.vedtatt.  

Vedtak i Formannskapet - 07.06.2017 

Styringsgruppa anbefaler fortsatt en modell med tre sektorområder, og ber administrasjonen om 

å kvalitetssikre de økonomiske beregningene som foreligger av den modellen. 

 



PS 62/17 Sykkelsommer i Dyrøy og Arctic Race of Norway 2017 

Rådmannens forslag til vedtak: 

«Dyrøy kommune bevilger inntil kr. 50.000,- til gjennomføring av «Sykkelsommer i Dyrøy og 

Arctic Race of Norway 2017.  

 

Midlene disponeres av rådmannen, utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. framlagt 

redegjørelse og belastes næringsfondet» 

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  

Vedtak i Formannskapet - 07.06.2017 

«Dyrøy kommune bevilger inntil kr. 50.000,- til gjennomføring av «Sykkelsommer i Dyrøy og 

Arctic Race of Norway 2017.  

 

Midlene disponeres av rådmannen, utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. framlagt 

redegjørelse og belastes næringsfondet» 

 

PS 63/17 Anmodning om å opprette kommunekomité for TV-aksjonen NRK 

2017 

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017  

Saksopplysninger legges fram i møtet.  

 

Saksopplysninger: 

TV-aksjonen 2017 går til UNICEF. Sammen skal vi skal gi barn i Colombia, Mali, Syria, 

Pakistan og Sør-Sudan tilgang på læring. Aksjonen arrangeres søndag 22. oktober. 

Kommunekomiteen er avgjørende for å mobilisere organisasjoner, skoler, næringsliv, foreninger, 

idrettslag og bøssebærere. Vi håper kommunen vil medvirke til at årets TV-aksjon blir en 

knallsuksess ved å opprette kommunekomiteen i Dyrøy kommune.  

Komiteen bør bestå av ressurspersoner fra kommune, skole, foreninger og næringsliv som kan 

bidra til å engasjere frivillige og bøssebærere til årets aksjon. 

Når kommunekomiteen er utnevnt, ber vi om at medlemmene registrerer seg på vårt elektroniske 

registreringsskjema innen 2. juni. 

Aksjonskomiteen lokalt har bestått av 3 medlemmer oppnevnt av formannskapet, pluss sekretær.   

I samme møte er det blitt bevilget en sum fra Dyrøy kommune til TV-aksjonen.  

 

  

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Til kommunekomite for TV-aksjonen, NRK og UNICEF 2017, oppnevnes. 

2. Som kommunekomite oppnevnes Berit Nikolaisen, Robert Digre og Krister Turøy 

3. Som sekretær for kommunekomiteen oppnevnes leder for Frivilligsentralen i Dyrøy, 

Hans Bakkejord. 

4. Dyrøy kommune bevilger kroner firetusen / 4000,- til TV-aksjonen for 2017 

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  



 

Vedtak i Formannskapet - 07.06.2017 

1. Til kommunekomite for TV-aksjonen, NRK og UNICEF 2017, oppnevnes. 

2. Som kommunekomite oppnevnes Berit Nikolaisen, Robert Digre og Krister Turøy 

3. Som sekretær for kommunekomiteen oppnevnes leder for Frivilligsentralen i Dyrøy, 

Hans Bakkejord. 

4. Dyrøy kommune bevilger kroner firetusen / 4000,- til TV-aksjonen for 2017 

 

 

 


