
 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Arvid Hanssen - huset 

Dato: 20.06.2017 og 21.06.2017 

Tidspunkt: 09:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Marit A. Espenes 

Stig Stokkland 

Knut Arne Johansen 

Ordfører 

Varaordfører (dag 1) 

MEDL 

AP 

AP 

FLD 

Trine Sørensen 

Terje Johansen 

Karl Johan Olsen 

Tone Sørensen 

Haavard Danielsen 

Tom Erik Forså 

Bjørn Inge Samuelsen 

Kristoffer Molund 

Kjell Sverre Myrvoll 

Kine Mari Hanssen 

 

MEDL 

MEDL  (dag 1) 

MEDL  (dag 1) 

MEDL   

MEDL 

MEDL 

MEDL 

MEDL 

MEDL 

MEDL  (dag 1)   

                        

AP 

AP 

SV 

AP 

FrP 

FrP 

FrP 

H 

SP 

SP 

 

 

 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Terje Johansen MEDL  dag 2 AP 

Karl Johan Olsen MEDL  dag 2 SV 

Stig Stokkland NESTL  dag 2 AP 

Kine Mari Hanssen MEDL  dag 2 SP 

Per Jensen MEDL H 

Levi Jensen MEDL FRP 

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Ørjan Thomassen  (dag 1) 

Lise Nordahl  dag 2        

Siv Irene Larsen   dag 2           

Kurt Ole Johansen dag 1 og 2    

Leif Hermod Jenssen  dag 2     

Kjell J. Lillegård  dag 2 

Levi Jensen 

Terje Johansen 

Stig Stokkland 

Per Jensen 

Kine Mari Hanssen 

Karl Johan Olsen 

FrP 

AP 

AP 

H 

SP 

SV 

   

 



Merknader 

Innkalling godkjennes. Enst.  

Saksliste – noen endringer på sakslista og tilleggssaker godkjennes enstemmig. 

Underskrift protokoll velges Ørjan Thomassen (dag 1) og Trine Nygård enstemmig.  

Underskrift protokoll velges (dag 2) Kjell J. Lillegård. Enst. 

 

Orientering Midt-Troms Friluftsråd dag 2. 

Som setteordfører dag 2 velges Kjell Sverre Myrvoll. Enstemmig. 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Erla Sverdrup 

Unn-Tove Bakkevoll 

Elin M. Blomseth 

Rådmann 

Enhetsleder økonomi 

Enhetsleder personal 

Geir Fjellberg 

Bjørn Kittelsen 

May Elin Hals                              

Enhetsleder teknisk 

Rådgiver VAR 

Enhetsleder skole – orientering dag 1 

Midt Troms Friluftsråd – orientering dag 2 

 

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 Espenes                              Ørjan Thomassen                       Trine Nygård 

_____________________ ______________________ _______________________ 

 

 

 

____________________ 

Kjell J. Lillegård 

____________________  



Saksliste 

Utvalgs-

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

PS 23/17 Godkjenning av møteprotokoll 27.04.17  2016/162 

PS 24/17 Referatsaker   

RS 15/17 Rådmannen orienterer   

RS 16/17 Høring og offentlig ettersyn av forslag til til regional 

transportplan for Troms 2018-2029 

 2016/157 

RS 17/17 Protokoll Omstillingstyre 08.05.17  2017/319 

RS 18/17 Protokoll - Generalforsamling 2017 - Studiesenteret 

Finnsnes AS 

 2013/237 

RS 19/17 Endring av partitilhørighet  2015/120 

RS 20/17 Årsregnskap/Årsrapport skatteoppkrever og 

arbeidsgiverkontroll for 2016 

 2017/273 

RS 21/17 Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 

2016 

 2016/160 

PS 25/17 Salg av stein fra Laukeberget  2013/582 

PS 26/17 KOMMUNALE AVGIFTER - 2 TERMIN 2017  2017/292 

PS 27/17 ÅRSRAPPORT OG ÅRMELDING 2016  2017/6 

PS 28/17 TERTIALRAPPORT 1 - 2017  2017/113 

PS 29/17 Bruk av  grønne  konsesjoner  til omstillingsprogrammet  2012/167 

PS 30/17 FORDELING AV ÅRSOVERSKUDD DRIFT I 2016  2017/6 

PS 31/17 FORDELING UDISPONERT BELØP 

INVESTERINGSREGNSKAP 2016 

 2017/6 

PS 32/17 Delegeringsreglement for Dyrøy kommune med 

høringsuttalelser 

 2016/671 

PS 33/17 Drifts og organisasjonsgjennomgang  - ny 

organisasjonsmodell 

 2016/236 

PS 34/17 Tilstandsrapport for grunnskolen i Dyrøy 2017  2013/134 

PS 35/17 43/35 - Behandling av forslag til reguleringsplan for 

Steinnesberget hyttefelt 

 2016/32 

PS 36/17 Lokalfinansiering "Midt-Tromspakke"  2016/313 

PS 37/17 Søknad om fritak fra politiske verv  2015/120 

PS 38/17 Lokal lønnspolitikk - rullering  2016/67 

PS 39/17 Delegasjon til prosjektstyret i omstillingsprogrammet 

Dyrøy kommune 

 2016/216 

PS 40/17 Dyrøyprosjektet - leiligheter - Dyrøy Utleiebygg AS og 

Dyrøy Boligstiftelse 

 2012/119 

 

 



Marit Alvig Espenes 

ordfører 

 

PS 23/17 Godkjenning av møteprotokoll 27.04.17 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunestyrets møteprotokoll av 27.04.17 godkjennes. 

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2017  

Forslag til vedtak fra rådmannen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Kommunestyret - 20.06.2017 

Kommunestyrets møteprotokoll av 27.04.17 godkjennes. 

 

PS 24/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2017  

Rådmannen orienterte. 

Enhetsleder teknisk orienterte. 

 

Kjell Sverre Myrvoll – spørsmål vedr. døgnmulkt fra Mattilsynet. 

Knut Arne Johansen – spørsmål status omsorgsboliger. 

Terje Johansen – orienterte PNU veier. 

Karl Johan Olsen – spørsmål feil vannverk. 

Tom Erik Forså – spørsmål Norgeshus. 

 

Tillegg ref.sak 22 og 23. 

Referatsakene tas til orientering. Enst. 

 

Vedtak i Kommunestyret - 20.06.2017 

Referatsakene tas til orientering. 

 



RS 15/17 Rådmannen orienterer 

RS 16/17 Høring og offentlig ettersyn av forslag til til regional transportplan for Troms 

2018-2029 

RS 17/17 Protokoll Omstillingstyre 08.05.17 

RS 18/17 Protokoll - Generalforsamling 2017 - Studiesenteret Finnsnes AS 

RS 19/17 Endring av partitilhørighet 

RS 20/17 Årsregnskap/Årsrapport skatteoppkrever og arbeidsgiverkontroll for 2016 

RS 21/17 Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2016 

PS 25/17 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. 

 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2017  

Ordfører Marit Espenes er inhabil i saken.  

Tom Erik Forså er inhabil i saken. 

For AP tiltrer Berit Jakobsen i saken. 

Varaordfører Stig Stokkland leder møtet. 

 

Stig Stokkland foreslår som settevaraordfører i saken velges Kjell Sverre Myrvoll. Enst. 

 

Tone Sørensen fremmet slikt forslag til vedtak: Saken utsettes i påvente av politisk behandling 

av retningslinjer av forvaltning og avhending av kommunale eiendommer og verdier. Viser til 

sak FS 26.04.2017 vedtak «PS 30/17 pkt. 1 FS ber om at det legges frem sak til politisk 

behandling som drøfter følgende: 

      -     forvaltning/avhending av kommunale eiendommer/verdier. 

- Skillelinjer mellom admin. Og politisk ledelse jfr fullmakter.» 

 

Tone Sørensens forslag falt med 5 mot 9 stemmer. 

 

Sp/FrP/H/FLD/SV fremmet slikt forslag til vedtak:  

F.o.m. pkt. 2: 

2. Salgsprisen for steinmassene fastsettes til selvkost for uttrekkmasse, jamfør innkjøpssum  

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

4. Dyrøy kommune ønsker å tilrettelegge for å finne løsninger mellom Dyrøy kommune og 

kjøper, jfr næringspolitisk virkemiddel som kommunen rår over. 

5. Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom utarbeides og legges fram 

til politisk behandling.  

 

Sp/FrP/H/FLD/SV ble vedtatt med 9 mot 5 stemmer. 

 

 



Vedtak i Kommunestyret - 20.06.2017 
 

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

fullmakter. 

2. Salgsprisen for steinmassene fastsettes til selvkost for uttrekkmasse, jamfør innkjøpssum  

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

4. Dyrøy kommune ønsker å tilrettelegge for å finne løsninger mellom Dyrøy kommune og 

kjøper, jfr næringspolitisk virkemiddel som kommunen rår over. 

5. Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom utarbeides og legges fram 

til politisk behandling.  

 

 

 

PS 26/17 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. 

 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2017  

Bjørn Kittelsen orienterte. 

 

Omforent forslag til vedtak: 



1. Som FS innstilling: Termingebyrene for termin 2 for 2017 tilsendes kommunens 

innbyggere med bakgrunn i vedtatte årsgebyr for 2017. 

2. Kommunestyret vedtar å gå over til innkreving av termingebyrene kvartalsvis for andre 

halvår 2017 og minimum 4 terminer i 2018. 

 

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Kommunestyret - 20.06.2017 

1. Termingebyrene for termin 2 for 2017 tilsendes kommunens innbyggere med bakgrunn i 

vedtatte årsgebyr for 2017. 

2. Kommunestyret vedtar å gå over til innkreving av termingebyrene kvartalsvis for andre 

halvår 2017 og minimum 4 terminer i 2018. 

 

 

 

PS 27/17 ÅRSRAPPORT OG ÅRMELDING 2016 

 

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. 

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. 

 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2017  

Enhetsleder økonomi orienterte. 

Vedtak kontrollutvalget ettersendt. 

 

Enstemmig vedtatt som innstillinga. 



Vedtak i Kommunestyret - 20.06.2017 

1. Kommunestyret godkjenner framlagte årsrapport og årsregnskap for 2016. 

 

PS 28/17 TERTIALRAPPORT 1 - 2017 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Tertialrapport 1 – 2017 tas til orientering. 

 

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. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2017  

Enhetsleder økonomi orienterte. 

Rådmannen orienterte. 

 

Enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling. 

Vedtak i Kommunestyret - 20.06.2017 

Tertialrapport 1 – 2017 tas til orientering. 

 

 

PS 29/17 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. 

 

 

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. 

 



Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2017  

FLD fremmet slikt forslag til vedtak: 

Når statens regler foreligger, utarbeides det retningslinjer for sikring og bruk av disse midlene. 

 

FLD forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Kommunestyret - 20.06.2017 

Når statens regler foreligger, utarbeides det retningslinjer for sikring og bruk av disse midlene. 

 

 

PS 30/17 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  

 

 

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. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2017  

Enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling. 

Vedtak i Kommunestyret - 20.06.2017 

Rådmannens forslag til disp. av regnskapsoverskudd 2016: 

- Avsetning til pensjonsfond reduseres med kr. 200.000. 

- Overføring til udisponert disposisjonsfond + kr. 200.000. 

 

 



PS 31/17 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.  

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017  

Saken utsettes.  

 

Enst. vedtatt. 

Vedtak i Formannskapet - 07.06.2017 

Saken utsettes.  

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2017  

Enstemmig vedtatt som rådmannens innstilling pkt. 1. 

 

Vedtak i Kommunestyret - 20.06.2017 

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

følgende: 

3. Beløpet avsettes på konto 2530000 - Ubundne investeringsfond. 

 

 

PS 32/17 Delegeringsreglement for Dyrøy kommune med høringsuttalelser 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2017  

Rådmannen orienterte. 

 

SP fremmet slikt forslag til vedtak: 

1. Saken utsettes. 

2. Det settes ned partssammensatt utvalg mellom gruppeledere i kommunestyret, 

tillitsvalgte og administrasjon. 

3. Administrasjonen innkaller til første møte. 

 

SP forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Kommunestyret - 20.06.2017 

 

1. Saken utsettes. 



2. Det settes ned partssammensatt utvalg mellom gruppeledere i kommunestyret, 

tillitsvalgte og administrasjon. 

3. Administrasjonen innkaller til første møte. 

 

PS 33/17 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. 

 

 

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. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2017  

Rådmannen orienterte. 

Enhetsleder økonomi orienterte. 

 

Omforent forslag til vedtak: 

Kommunestyret vedtar en ny administrativ organisasjonsstruktur med tre sektor-

/kommunalområder (oppvekst og kompetanse, helse og omsorg, samfunnsutvikling og 

infrastruktur) og tilhørende kommunalsjefer. 

 

Sektorområdet oppvekst og kompetanse får tre enheter; barnehage, familie og velferd samt 

grunnskole, SFO og voksenopplæring. 

 

Sektorområdet helse og omsorg får tre enheter; rehabilitering og mestring, hjemmebaserte 

tjenester samt sykehjem.  

 

Sektorområdet samfunnsutvikling og infrastruktur får tre enheter; teknisk drift og eiendom, plan 

og næring samt kultur.  

 

Stab og støtte organiseres med to avdelinger; økonomi og organisasjon og service ledet av hver 

sin avdelingsleder. Organisasjon og service vil ha to fagledere, hvorav den ene avdelingsleder i 

tråd med anbefalingene i rapporten fra Telemarksforskning.  

 

Rådmannen avklarer hvilke enheter som skal ha enhetsleder, hva som er riktig 

stillingsbenevnelse og hvilken stillingsstørrelse som forbeholdes ledelse. Telemarksforsknings 

anbefalinger som ble vedtatt som førende modell av kommunestyret, ligger til grunn. 



 

Kommunestyret ønsker med dette vedtaket å gi presisering av rammer for det videre arbeidet 

med omstilling av organisasjonen. Rådmannen bes jobbe videre med innholdet i modellen og 

implementering i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte. Framdrift og status av arbeidet legges 

fram for styringsgruppa i møte 23.8.17. 

 

 

2 

Ny administrativ organisering trer i kraft fra 1.1.2018.  

 

Alle de tre kommunalsjef-stillingene lyses ut eksternt (i 1. utlysningsrunde) sommeren 2017, 

mens ledige enhetslederstillinger – inkl. avdelingsleder-stillingen på organisasjon og service, 

besettes etter en søknadsrunde eksternt, der det er hensiktsmessig. Lov og avtaleverk skal følges. 

 

Styringsgruppa (formannskapet) godkjenner utlysningstekstene til kommunalsjefstillingene.  

 

Kommunestyret legger til grunn at personer i alle de aktuelle stillingene er på plass og operative 

innen 1.1.2018. Kommunestyret legger til grunn at tilsetting i kommunalsjef-stillingene og de 

aktuelle enhetslederstillingene skjer i administrasjonsutvalget 14.9.17. 

 

Tilsettinger og fastsetting av lønnsnivå forutsettes å skje i samme sak, der ny lønn da vil gjelde 

fra årsskiftet 2017/18.  

 

Første avstemning: 

Tone Sørensen fremmet slikt forslag til vedtak: 

Hver kommunalsjef får inntil 3 enheter. 

Tone Sørensen forslag falt med 3 mot 10 stemmer. 

 

Andre avstemning: 

Omforent helhetlig forslag vedtatt med 10 mot 3 stemmer. 

 

 

Kristoffer Molund innvilges permisjon kl. 1435. 

 

Vedtak i Kommunestyret - 20.06.2017 

Kommunestyret vedtar en ny administrativ organisasjonsstruktur med tre sektor-

/kommunalområder (oppvekst og kompetanse, helse og omsorg, samfunnsutvikling og 

infrastruktur) og tilhørende kommunalsjefer. 

 

Sektorområdet oppvekst og kompetanse får tre enheter; barnehage, familie og velferd samt 

grunnskole, SFO og voksenopplæring. 

 

Sektorområdet helse og omsorg får tre enheter; rehabilitering og mestring, hjemmebaserte 

tjenester samt sykehjem.  

 

Sektorområdet samfunnsutvikling og infrastruktur får tre enheter; teknisk drift og eiendom, plan 

og næring samt kultur.  

 

Stab og støtte organiseres med to avdelinger; økonomi og organisasjon og service ledet av hver 

sin avdelingsleder. Organisasjon og service vil ha to fagledere, hvorav den ene avdelingsleder i 

tråd med anbefalingene i rapporten fra Telemarksforskning.  

 



Rådmannen avklarer hvilke enheter som skal ha enhetsleder, hva som er riktig 

stillingsbenevnelse og hvilken stillingsstørrelse som forbeholdes ledelse. Telemarksforsknings 

anbefalinger som ble vedtatt som førende modell av kommunestyret, ligger til grunn. 

 

Kommunestyret ønsker med dette vedtaket å gi presisering av rammer for det videre arbeidet 

med omstilling av organisasjonen. Rådmannen bes jobbe videre med innholdet i modellen og 

implementering i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte. Framdrift og status av arbeidet legges 

fram for styringsgruppa i møte 23.8.17. 

 

 

2 

Ny administrativ organisering trer i kraft fra 1.1.2018.  

 

Alle de tre kommunalsjef-stillingene lyses ut eksternt (i 1. utlysningsrunde) sommeren 2017, 

mens ledige enhetslederstillinger – inkl. avdelingsleder-stillingen på organisasjon og service, 

besettes etter en søknadsrunde eksternt, der det er hensiktsmessig. Lov og avtaleverk skal følges. 

 

Styringsgruppa (formannskapet) godkjenner utlysningstekstene til kommunalsjefstillingene.  

 

Kommunestyret legger til grunn at personer i alle de aktuelle stillingene er på plass og operative 

innen 1.1.2018. Kommunestyret legger til grunn at tilsetting i kommunalsjef-stillingene og de 

aktuelle enhetslederstillingene skjer i administrasjonsutvalget 14.9.17. 

 

Tilsettinger og fastsetting av lønnsnivå forutsettes å skje i samme sak, der ny lønn da vil gjelde 

fra årsskiftet 2017/18.  

 

 

 

PS 34/17 Tilstandsrapport for grunnskolen i Dyrøy 2017 

 

Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 14.06.2017  

Utvalgsleders forslag: 

Tilstandsrapporten er tatt til orientering. Enst. Omforent. 

 

Opom ønsker at administrasjonen utarbeider et saksframlegg som beskriver deltagelse i 

organisasjonen MOT til politisk behandling i kommunestyret i juni. Dette skal være et tiltak for å 

forbedre oppvekstvilkår i Dyrøy kommune. Enst. Vedtatt. 

Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 14.06.2017 

Tilstandsrapporten er tatt til orientering. 

 

Opom ønsker at administrasjonen utarbeider et saksframlegg som beskriver deltagelse i 

organisasjonen MOT til politisk behandling i kommunestyret i juni. Dette skal være et tiltak for å 

forbedre oppvekstvilkår i Dyrøy kommune. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2017  

Enhetsleder skole/SFO May Elin Hals orienterte. 

 



Vedtak OpOm 14.06.2017 – vedtak ettersendt. 

 

Rapporten er unntatt offentlighet. 

 

AP fremmet slikt forslag til vedtak: 

Pkt. 1 som OpOm innstilling. 

Pkt. 2: KS ber skolen jobbe videre med å fremme en plan for relasjonsbygging, 

holdningsskapende og trivselsfremmende arbeid i samarbeid med elever og foresatte. 

 

AP forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Kommunestyret - 20.06.2017 

Pkt. 1 som OpOm innstilling. 

Pkt. 2: KS ber skolen jobbe videre med å fremme en plan for relasjonsbygging, 

holdningsskapende og trivselsfremmende arbeid i samarbeid med elever og foresatte. 

 

 

PS 35/17 43/35 - Behandling av forslag til reguleringsplan for Steinnesberget 

hyttefelt 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Framlagte forslag til reguleringsplan for Steinnesberget hyttefelt godkjennes.  Dette 

gjelder følgende dokumenter: 

a) Planbeskrivelse datert 29.11.16, sist revidert 15.03.17. 

b) Reguleringsbestemmelser av 23.06.16, sist revidert 05.01.17 

c) Reguleringsplankart av 23.06.16, sist revidert 05.01.17. 

2. Planen oversendes til kommunestyret for endelig vedtak og ikrafttreden. 

 

 

Saksprotokoll i Plan og naturutvalget - 05.04.2017  

Utvalgsleder la fram rådmannens forslag til vedtak som innstilling. 

 

Enst. vedtatt. 

Vedtak i Plan og naturutvalget - 05.04.2017 

3. Framlagte forslag til reguleringsplan for Steinnesberget hyttefelt godkjennes.  Dette 

gjelder følgende dokumenter: 

d) Planbeskrivelse datert 29.11.16, sist revidert 15.03.17. 

e) Reguleringsbestemmelser av 23.06.16, sist revidert 05.01.17 

f) Reguleringsplankart av 23.06.16, sist revidert 05.01.17. 

4. Planen oversendes til kommunestyret for endelig vedtak og ikrafttreden. 

 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2017  

Kjell Sverre Myrvoll ledet møtet. 

 

Myrvoll la fram rådmannens forslag til vedtak som innstilling. 

 



Enst. vedtatt. 

Vedtak i Kommunestyret - 20.06.2017 

5. Framlagte forslag til reguleringsplan for Steinnesberget hyttefelt godkjennes.  Dette 

gjelder følgende dokumenter: 

g) Planbeskrivelse datert 29.11.16, sist revidert 15.03.17. 

h) Reguleringsbestemmelser av 23.06.16, sist revidert 05.01.17 

i) Reguleringsplankart av 23.06.16, sist revidert 05.01.17. 

 

PS 36/17 Lokalfinansiering "Midt-Tromspakke" 

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. 

 

 

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. 

 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2017  

Kjell Sverre Myrvoll ledet møtet. 

 

Myrvoll la fram rådmannens forslag til vedtak som innstilling. 

 

Enstemmig vedtatt som innstillinga. 

Vedtak i Kommunestyret - 20.06.2017 

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 37/17 Søknad om fritak fra politiske verv 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2017  

Enstemmig vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 

 

Vedtak i Kommunestyret - 20.06.2017 

Nina Bolle trer endelig ut av politiske verv som varamedlem av kommunestyret og som 

varamedlem av plan- og naturutvalget (PNU), fra tiltredelse i stillingen som enhetsleder 

barnehage i Dyrøy kommune 01.05.17. Jf. kommuneloven §15-1. 

 

Det velges evt. nytt varamedlem til kommunestyret fra AP, dersom antall varamedlemmer er blitt 

utilstrekkelig. Jf. valgloven §14-2. 

 

Det velges evt. nye varamedlem til PNU fra AP dersom antall varamedlemmer er blitt 

utilstrekkelig. Jf. kommuneloven §16-5 og §16-6.  

 

 

PS 38/17 Lokal lønnspolitikk - rullering 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Rullering av lokal lønnspolitikk for 2017-2018 godkjennes. 

 



Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 12.06.2017  

Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak med slik endring s. 15: Det er ikke ønskelig at ansatte i 

NU har spesielle fordeler på bakgrunn av budsjett, men følger tilsvarende lønnsutvikling som for 

ansatte i Dyrøy kommune. 

Vedtak i Administrasjonsutvalget - 12.06.2017 

Rullering av lokal lønnspolitikk for 2017-2018 godkjennes. 

Endring s. 15: Det er ikke ønskelig at ansatte i NU har spesielle fordeler på bakgrunn av budsjett, 

men følger tilsvarende lønnsutvikling som for ansatte i Dyrøy kommune. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2017  

Enstemmig vedtatt som i innstillinga fra administrasjonsutvalget. 

Vedtak i Kommunestyret - 20.06.2017 

Rullering av lokal lønnspolitikk for 2017-2018 godkjennes. 

Endring s. 15: Det er ikke ønskelig at ansatte i NU har spesielle fordeler på bakgrunn av budsjett, 

men følger tilsvarende lønnsutvikling som for ansatte i Dyrøy kommune. 

 

 

PS 39/17 Delegasjon til prosjektstyret i omstillingsprogrammet Dyrøy 

kommune 

Ordførers innstilling: 

Kommunestyret delegerer myndighet til prosjektstyret for ansettelse av leder i 

omstillingsprogrammet. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2017  

Ettersendt sak, vedtatt som ekstrasak. 

 

Enstemmig vedtatt som innstillinga fra ordfører. 

Vedtak i Kommunestyret - 20.06.2017 

Kommunestyret delegerer myndighet til prosjektstyret for ansettelse av leder i 

omstillingsprogrammet. 

 

 

PS 40/17 Dyrøyprosjektet - leiligheter - Dyrøy Utleiebygg AS og Dyrøy 

Boligstiftelse 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2017  

Ettersendt dokument, vedtatt som ekstrasak. 

Tom Erik Forså, Håvard Danielsen og Knut Arne Johansen er inhabile i saken. 

 

Knut Arne Johansen, som styreleder i Dyrøy Utleiebygg AS, orienterte i saken. 

 



Kjell Sverre Myrvoll fremmet forslag. Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Kommunestyret - 20.06.2017 

1. Dyrøy kommunestyre ber om at rådmann legger frem sak om Dyrøy kommunes 

medvirkning på bakgrunn av tidligere vedtak og dokumenter fra Dyrøy Utleiebygg AS og 

Dyrøy Boligstiftelse til formannskapsmøtet den 23.08.2017. 

 

2. Dyrøy kommunestyre ber administrasjonen om å oppnevne et medlem til plan- og 

byggekomiteen for byggeperioden. 

  

 

 


