
 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 

Dato: 23.08.2017 

Tidspunkt: 09:00 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 

 

Dyrøy Boligstiftelse og Dyrøy Utleiebygg inviteres til møtet kl.10:00.  

 

Regional næringsplan representert av prosjektledelsen i Senja 

Næringshage/Byregionprogrammet inviteres til møtet kl.14:00.  

 

Det settes av tid i møtet til en gjennomgang av valgrutiner.  
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Saksliste 

Utvalgs-

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

PS 64/17 Godkjenning av møteprotokoll 07.06.17  2016/162 
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RS 33/17 Rådmannen orienterer   
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RS 35/17 19-17-011- Søknad om prosjektsskjønnsmidler - 

Forprosjekt digitalisering; kartlegging og strategi 

 2017/364 

RS 36/17 Tjenestetilbudet i Troms politidistrikt - oppdatert 

orientering 

 2016/320 

RS 37/17 Nordavind Utvikling Dyrøy KF - Uavhengig revisors 

beretning 2016 

 2017/217 

RS 38/17 Informasjon om busetting av flyktningar i 2017 og 2018  2016/448 

PS 66/17 20/12 - Behandling av søknad om kommunalt tilskudd til 

utbedring av privat vannledning 

 2016/453 

PS 67/17 Solkroken kafe - søknad om tilskudd  2017/385 

PS 68/17 ASTAFJORD VEKST - SØKNAD OM KOMMUNAL 

GARANTI VED LÅNEOPPTAK 

 2016/350 

PS 69/17 Ansettelse av kommunalsjefer - intervjugruppe  2017/383 
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Marit Alvig Espenes 

ordfører 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2016/162 

Saksbehandler: Erla Sverdrup 

Dato: 16.08.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning av møteprotokoll 07.06.17 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 64/17 23.08.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Møteprotokollen er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.  

http://www.dyroy.kommune.no/getfile.php/3871793.296.apscwyvpcf/FS_Protokoll_170607.pdf 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Formannskapets møteprotokoll av 07.06.17 godkjennes.  

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 

 

-�3�-

http://www.dyroy.kommune.no/getfile.php/3871793.296.apscwyvpcf/FS_Protokoll_170607.pdf


-�4�-

PS�65/17�Referatsaker

RS�33/17�Rådmannen�orienterer

RS�34/17�Orientering�næringssaker



-�5�-



-�6�-



Fra: Børre Walquist (borre.walquist@politiet.no)
Sendt: 30.06.2017 12:40:13
Til: 'postmottak@dyroy.kommune.no'; 'postmottak@lenvik.kommune.no'; 
'postmottak@tromso.kommune.no'; 'post@balsfjord.kommune.no'; 'post@kafjord.kommune.no'; 
'post@kvanangen.kommune.no'; 'post@lavangen.kommune.no'; 'post@lyngen.kommune.no'; 
'post@skanland.kommune.no'; 'post@skjervoy.kommune.no'; 'post@storfjord.kommune.no'; 
'postmottak@bardu.kommune.no'; 'postmottak@berg.kommune.no'; 
'postmottak@harstad.kommune.no'; 'postmottak@ibestad.kommune.no'; 
'postmottak@karlsoy.kommune.no'; 'postmottak@kvafjord.kommune.no'; 
'postmottak@malselv.kommune.no'; 'postmottak@nordreisa.kommune.no'; 
'postmottak@salangen.kommune.no'; 'postmottak@sorreisa.kommune.no'; 
'postmottak@torsken.kommune.no'; 'postmottak@tranoy.kommune.no'
Kopi: Postmottak PDI Troms

Emne: Tjenestetilbudet i Troms politidistrikt - oppdatert orientering
Vedlegg: Tjenestetilbud - oppdatert orientering.pdf

Vedlagt følger oppdatert orientering om tjenestetilbudet i Troms politidistrikt. Det vises for øvrig 
til politimesterens høringsutkast, politimesterens tilrådning datert 15.12.17, politidirektoratets 
beslutning datert  13.01.17 og Troms politidistrikts informasjonsbrev av 27.01.17.

I vedlagte brev supplerer vi informasjon gitt i vårt brev av 27.01.17.

Det vises for øvrig til vedlegg.

Med hilsen

Børre Walquist
Leder for stab for virksomhetsstyring

Troms politidistrikt
borre.walquist@politiet.no

7779 7660/9077 5687

Page 1 of 1
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Fra: Hulda Strokkenes (hulda.strokkenes@komrevnord.no)
Sendt: 03.07.2017 14:41:44
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: tah@halogalandrevisjon.no; Thomas Jensen; Ragnvald Storvoll; Erla Sverdrup

Emne: Nordavind Utvikling Dyrøy KF - Uavhengig revisors beretning 2016
Vedlegg: Uavhengig revisors beretning 2016.pdf
Vedlagt oversendes revisors beretning for 2016.

Vi ber om at beretningen oversendes øvrige kopimottakere.

Med vennlig hilsen
Hulda B. Strokkenes
KomRev Nord IKS
Tlf.: 77600504
Tlf.: 91894150
Postadresse: Postboks 77, 9355  Sjøvegan
Besøksadresse:  Kommunehuset
E.Post:  hbs@komrevnord.no
Internett:  www.komrevnord.no

Page 1 of 1
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li

KOMREV

NORD

KomRev NORD
Interkommunalt selskap V/skapertrygghet

Til kommunestyret i DyrØy kommune Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet/Kommunestyret
Rådmannen
Styret

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av særregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert særregnskapet for Nordavind Utvikling Dyrøy KF som viser et netto driftsresultat på

kr 315 863 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 160 863. Særregnskapet består av balanse per

31. desember 2016 og driftsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til

årsregnskapet.

Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt

vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Nordavind Utvikling Dyrøy KF per 31.

desember 2016, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov,

forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder

de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse

standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregnskapet. Vi er uavhengige

av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre Øvrige etiske plikter i samsvar med disse

kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag

for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for Øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets
årsmelding, men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende

inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen

inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.

Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

Beseks- og postadresse: Avdelingskontor: Telefon: Organisasjonsnummer:

Sjøgt. 3 Tromsø, Finnsnes, Narvik, Sortiand, Storslett og 77 04 14 00 986 574 689
9405 HARSTAD Sjøvegan
potkomrevnord.no w.komrevnord.no
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regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å
kunne utarbeide et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

Norge, herunder SA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på særregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
www.nkrf.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i
særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og
fo rskrifte r.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at
ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Harstad, 3. juli 2017

Elsa Saghaug
Oppdragsansvarlig revisor

Side 2 av 2
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IMDi  Postboks 8059 Dep. 0031 Oslo  I  Tollbugata 20, 0031 Oslo  I  Telefon: 24 16 88 00  I  Telefaks: 24 16 88 01 

E-post: post@imdi.no  I  Organisasjonsnummer: 987 879 696  I  www.imdi.no  

 

 

Ber om at brevet vert distribuert til: 

Ordførar 

Rådmann/ byrådsleiar 

 

 

 

 

Dykkar ref:    Vår ref:  Dato: 23.06.2017 

 

 

Informasjon om busetting av flyktningar i 2017 og 2018  

Norske kommunar har dei siste åra gjort ein formidabel innsats når det gjeld busetting og 

kvalifisering av flyktningar. Det er viktig at kommunane held fram dette arbeidet for at 

flyktningar raskt skal kunne busette seg. 2016 vart eit rekordår med over 15 000 busette 

flyktningar. 1 600 av desse var einslege mindreårige flyktningar. Busettinga held eit høgt nivå 

også i 2017 og oppdaterte prognosar for busettingsbehov frå UDI tilseier at behovet vil vere om 

lag 11 080 personar inkludert 820 einslege mindreårige. Samstundes vil den låge innkomsten 

av asylsøkjarar føre til eit langt lågare busettingsbehov i 2018. 

 

Basert på oppdaterte prognosar for busettingsbehov frå UDI, ser det no ut til at behovet for 

busetting av flyktningar i 2018 vil vere om lag 4 440 personar. Dette er om lag ein tredel av 

busettingsbehovet for inneverande år. Det er venta at 210 av dei vil vere einslege mindreårige 

flyktningar og av desse vil i underkant av halvparten av dei vere under 15 år. Det er vanskeleg 

å seie om desse tala vil endre seg, vi kan berre slå fast at uvissa er stor. 

 

Dersom busettingsbehovet for 2018 blir som noverande prognosar syner, vil ikkje alle kommunar 

som i år buset verte oppmoda for neste år. Dei kommunane som vert oppmoda, må vere 

førebudde på stor reduksjon. IMDi og KS er klar over at dette kan skape utfordringar for noen 

kommunar.    

 

Kor mange flyktningar som skal busettast kan vere vanskeleg å talfeste på førehand. Det har 

alltid vore variasjon i talet på asylsøkjarar som kjem til Noreg, men aldri så store svingingar som 

no. Trass dei mange flyktningane i verda, er det no få som kjem til Noreg. Det er nødvendig at 

kapasiteten for busetting vert tilpassa behovet. 

 

IMDi vil, i samarbeid med UDI, følgje utviklinga nøye utover sommaren og hausten. På grunn av 

den store uvissa knytt til talet på nye asylsøkjarar, vil oppmodinga om busetting i den einskilde 

kommune først gå ut i fjerde kvartal i år. Slik sett vil oppmodinga vere basert på dei siste 

tilgjengelege prognosane.  

 

Ta gjerne kontakt med IMDi sine regionkontor dersom de ønskjer meir informasjon.  

Informasjon om busetting og nedgangen i busettingsbehov finst også på IMDi sine heimesider 

www.imdi.no 

 

Med helsing 

 
Libe Rieber-Mohn                                                                  Lasse Hansen 

direktør, IMDi                                                                       administrerande direktør, KS 
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Fra: Dinka Bektesevic (dbe@imdi.no)
Sendt: 23.06.2017 11:55:56
Til: 
Kopi: 

Emne: Informasjon om busetting av flyktningar i 2017 og 2018
Vedlegg: Imdi-logo_c7ca68c8-d136-4efe-ab45-e3718272fe80.png;Informasjon om busetting av 
flyktningar i 2017 og 2018 (5).pdf

Informasjon om busetting av flyktningar i 2017 og 2018

Vedlagt følgjer informasjon om busetting av flyktningar i 2017 og 2018. 

Vi ber om at brevet vert distribuert til ordførar og rådmann/ byrådsleiar

Med helsing

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

Med vennlig hilsen

Dinka Bektesevic
Seniorrådgiver
IMDi Nord

dbe@imdi.no
+47 94784019

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
post@imdi.no
www.imdi.no

Page 1 of 1
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: M21 

Saksmappe: 2016/453 

Saksbehandler: Kjell-Rune Marthinsen 

Dato: 14.06.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

20/12 - Behandling av søknad om kommunalt tilskudd til fornying av privat 

vannledning 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 66/17 23.08.2017 
 

Vedlegg 

1 Søknad om tilskudd/støtte til fornying av vannledning - Faksfjord vannverk 

 

Saksopplysninger 

Harald Martin Hansen søker om kommunalt tilskudd til fornying av privat vannledning.  

Eiendommen til Hansen får vannforsyning fra Faksfjord vannverk, og det er et ønske fra Hansen 

om å flytte stoppekranen nærmere huset samt øke dimensjonen på sin private stikkledning siden 

det ifølge Hansen er for lite vanntilførsel til huset. 

Administrasjonens vurdering 

Det har tidligere vært innvilget kommunalt tilskudd til utbedring av private stikkledninger der 

abonnenten blir påført uforholdsmessige store utgifter til etablering av stikkledning. En lignende 

sak ble behandlet i 2015, og der ble kommunestyrevedtak fra sak 74/90 benyttet som grunnlag 

for vedtak i saken.  I kommunestyrevedtaket fra 1990 heter det at det kan søkes om 

utgiftsfordeling med inntil 50% dersom abonnenten blir påført uforholdsmessige store utgifter til 

etablering av stikkledning. 

I tillegg er det tilskuddsordning for boligbygging utenfor kommunale boligfelt, og her er 

tilskuddet på kr. 6.000,-. 

 

Hansen ønsker å bytte ledning siden han mener at eksisterende ledning har for liten kapasitet.  I 

tillegg ønskes stoppekranen plassert nærmere boligen.  Han har selv estimert en kostnad for 

utbedringsarbeidene til omkring kr. 20.000,-. Dette er ikke dokumentert gjennom innkommet 

tilbud fra egnet entreprenør.   

 

Det må i denne saken vurderes hva som skal tolkes som «uforholdsmessig store utgifter til 

etablering av stikkledning». En totalkostnad på ca kr. 20.000,- for beskrevet arbeid er å anse som 

moderat, arbeidets art tatt i betraktning.  Tilskudd som har vært innvilget tidligere har hatt langt 

høyere kostnadsbilde enn det som det her søkes om støtte til. 

 

Tilskudd til boligbygging utenfor kommunale boligfelt er myntet på nybygg og ikke 

rehabilitering av eksisterende ledninger.   
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Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknaden fra Harald Martin Hansen om tilskudd til utbedring/fornying av privat stikkledning 

avslås. 

 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/385 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 12.07.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Solkroken kafe - søknad om tilskudd 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 67/17 23.08.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Det vises til redegjørelse i formannskapsmøte vedr. salg av Frk. Nilsen til nye eiere – Solkroken 

Kafe. Bak Solkroken kafe står aksjonærene Frank og Solfrid Rasmussen. Total aksjekapital er kr. 

30.000,-.  

 

Solkroken har i samarbeid med Dyrøy kommune og Dyrøy Utleiebygg A/S utarbeidet kostnads-

overslag for de investeringer og bedriftsutviklingstiltak som måtte gjennomføres i forbindelse 

med overtakelsen. Investeringene er hovedsak mindre tilrettelegginger/utstyr - kostnadsberegnet 

til kr. 65.000,-  

 

Bedriftsutviklingstiltak er registrering, profilering, div.  - kostnadsberegnet til kr. 10.000,-. 

 

Ihht. retningslinjene for næringsfondet, kan investeringer støttes med inntil 25%, dvs. inntil kr. 

16.250,- og bedriftsutvikling med 50% dvs. inntil kr. 5.000,-. 

Administrasjonens vurdering 

Rådmannen stiller seg positiv til søknaden, da det for Dyrøy er viktig å ha et slikt tilbud. Etter at 

Frk. Nilsen har valgt å legge ned/selge bedriften, er det gledelig at Solkroken ønsker åsatse på å 

drive kafeen videre.  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Solkroken A/S innvilges 25 % investeringstilskudd inntil kr. 16.250,- og 50 % bedrifts-

utviklingstilskudd inntil kr. 5.000,- i forbindelse med etablering av Solkroken A/S.  

Ordførers innstilling: 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 256 

Saksmappe: 2016/350 

Saksbehandler: Unn-Tove Bakkevoll 

Dato: 17.07.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

ASTAFJORD VEKST - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI VED 

LÅNEOPPTAK 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 68/17 23.08.2017 

Kommunestyret  12.10.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Dyrøy kommune har i brev datert 20. mai fra Astafjord Vekst AS mottatt søknad om kommunal 

garanti for lån tilsvarende 10. millioner kr. Lånet skal benyttes til  

 Refinansiering av gjeld i selskapet 

 Nødvendig renovasjon av bygningsmassen på Tennevoll i Lavangen kommune 

 Investering i nye maskiner til vaskeriet i Gratangen kommune 

 Utvikle transporttilbudet og innovasjonsarbeidet i forbindelse med utvikling av nye 

arbeidsoppgaver i Dyrøy kommune. 

 Investeringer i bygningsmassen i Salangen kommune 

 

Låneopptaket vil føre til en øket gjeldsbelastning tilsvarende kr 4. millioner i forhold til dagens 

situasjon. Låneopptaket vil til tross for økningen innebære en innsparing i årlige kostnader til 

renter og avdrag på kr 160.000,-. Dette avhenger av at de 4 eierne, kommunene Dyrøy, 

Gratangen, Lavangen og Salangen, gir garantier til å ta opp et slikt lån. 

 

Styret i selskapet har i denne sammenheng fattet følgende vedtak: 

 

Regnskapet er gjennomgått av styret og en finner ingen grunn til å iverksette tiltak ut over 

vedtatte budsjett når det gjelder drift. 

 I forhold til finansiering gir styret administrasjonen fullmakt til å søke eierkommunene 

om kommunal garanti på et lån på totalt kr 10. millioner hvor hver av kommunene garanterer 

for 2.5 millioner kr.  

 Dersom alle kommunene godkjenner en slik søknad, gjennomføres finansieringen. Ved 

negativ tilbakemelding fra en eller flere av kommunene settes saken opp for ny behandling i 

styret. 

 

Av søknaden fremgår det videre at Astafjord Vekst AS har en velordnet økonomi og at en 

garanti for et låneopptak som omsøkt, ikke vil utgjøre en risiko for eierkommunene. Det legges i 

denne sammenheng vekt på at låneopptaket vil føre til en årlig besparelse på kr 160.000,-.  
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Administrasjonens vurderinger: 

Astafjord Vekst AS er en 100 % kommunalt eid virksomhet som også ivaretar viktige behov i 

eierkommunene ved sitt tilbud om arbeid til personer med restarbeidsevne i tillegg til avklaring 

av restarbeidsevne og opplæring for personer med spesielle behov. 

 

Dyrøy kommune har pr 31.12.15 kr 6.868.645,- i kommunale garantier. Av disse kommunale 

garantiene, inngår ingen garanti tilknyttet Astafjord Vekst As pr i dag. Kommunelovens § 51 

regulerer kommunale garantier og pantsettelser for andres økonomiske forpliktelser. Kommuner 

og fylkeskommuner kan stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomheter som 

drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv. 

Vedtak om å stille kausjon/økonomisk garanti skal godkjennes av Kommunal- og 

regionaldepartementet, dersom maksimumsansvaret er større enn kr 500.000 (delegert til 

fylkesmannen). Det kan ikke stilles garanti knyttet til næringsvirksomhet som ikke drives av 

kommunen selv. Kommunen har en anledning til å gi garanti i slike tilfeller som omsøkt av 

Astafjord Vekst AS. 

 

Å stille kausjon for andre innebærer en risiko. Kommunen bør både vurdere risikoen for at 

garantien må innfris og om man i så fall har tilstrekkelig økonomisk bæreevne. 

Om en garanti må innfris må den finansieres i driftsregnskapet. Det er således ikke mulig 

å låne penger til utgiften. Det synes derfor som den eneste reelle finansierings-formen er bruk av 

disposisjonsfond. En «gylden regel» er at en kommune bør minimum kunne innfri ca 50 % av 

sine garantier ved bruk av frie fondsmidler til enhver tid.  

Av garantiforskriftens § 3 fremgår det at vedtak om garantistillelse skal alltid angi 

garantiens varighet. Dyrøy kommune kan ikke se at det fremgår av søknad fra Astafjord Vekst 

AS hvilken varighet slik omsøkt garanti vil ha. Ei heller har Dyrøy kommune mottatt dette etter 

særlig forespørsel til daglig leder av Astafjord Vekst AS.  

 

Regnskapene viser at Dyrøy kommunes disposisjonsfond pr utgangen av 2015 var kraftig 

redusert. Ved utgangen av juni 2016, og før fordeling av årsoverskudd 2015, har Dyrøy 

kommune en liten beholdning av disponibelt i frie fondsmidler (disposisjonsfond og driftsfond), 

når også ulike vedtatte kommunestyrevedtak er tatt hensyn til for 2016. Dyrøy kommunens 

økonomiske bæreevne er med bakgrunn i dette kraftig svekket.  

 

Etter rådmannens vurdering vil Dyrøy kommune ikke være i stand til å innfri nåværende 

kommunale garantier, og endog ei heller 50 % av disse garantiene, ved bruk av frie fondsmidler/ 

disposisjonsfond når årsoverskuddet for 2015 er fordelt.  

 

Med bakgrunn i et helhetlig vurdering av kommunens økonomiske situasjon og nåværende 

garantiansvar, anbefaler ikke rådmannen at slik garanti gis som omsøkt.  

 

Dersom kommunestyret går inn for innvilgelse av omsøkt garanti, bes det om at følgende 

forutsetning legges til grunn for slik innvilgelse: 

Det forutsettes at de øvrige eierkommunene garanterer for tilsvarende beløp. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Det vises til søknad om kommunal garanti for opptak av lån på kr. 2.500.000,- fra Astafjord 

Vekst AS 

1. Dyrøy Kommune innvilger selvskyldnergaranti for hovedstol kr 2.250.000,- med tillegg 

på 10% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

omkostninger. 
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2. Garantien reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år med tillegg 

av inntil 2 år jf. garantiforskriftens § 3.  

3. Det forutsettes likelydende vedtak i de øvrige eierkommunene. 

4. Det forutsettes at det lages en avtale mellom kommunen der eventuelle krav fra långiver 

på grunn av mislighold fordeles likt mellom kommunene. 

5. Garantien stilles under forutsetning av at lån på til sammen kr 3.650.000,- innfries og at 

eventuelle garantier gitt av en eller flere eierkommuner for disse lånene slettes. 

6. Dyrøy kommune krever halvårige rapporter fra Astafjord Vekst AS ift. Fremdrift når det 

gjelder kjøp og investering i bygg og driftsmidler. 

7. Dyrøy kommune søker fylkesmannen om godkjenning for å gi garantien. 

 

Dyrøy kommune krever pant i bygg tilsvarende kr 2.475.000, fortrinnsvis i Salangen kommune. 

 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 410 

Saksmappe: 2017/383 

Saksbehandler: Elin Meleng Blomseth 

Dato: 14.08.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Ansettelse av kommunalsjefer - intervjugruppe 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 69/17 23.08.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Viser til kommunestyrets vedtak av 20.-21.06.2017 – drifts- og organisasjonsgjennomgang. 

Styringsgruppa (formannskapet) hvor styringsgruppen skal godkjenner utlysningstekstene til 

kommunalsjefstillingene. 

 

Utlysningsteksten ble utarbeidet av rådmann og sendt på høring til tillitsvalgte og 

styringsgruppen før utlysning. 

 

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

innen 01.01.2018. I Kommunestyret opprinnelige vedtak ble det lagt til grunn at tilsetting i 

kommunalsjefstillingene og de aktuelle enhetslederstillingene skulle skje i 

administrasjonsutvalget 14.09.17.   

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

fra årsskiftet 2017/18. 

  

Administrasjonens vurdering 

Leder av forvaltningsgren ansettes av administrasjonsutvalget. Jf. Delegasjonsreglement. 

Rådmannens hensikt er å oppfylle kravet til vedtak som innebærer ansettelse i adm.utv . 

Søknadsfristen ble utsatt til 18.08 opprinnelig 14.08 etter avtale med styringsgruppa. 

 

Når søknadsfristen ble utsatt er det hensiktsmessig og nødvendig å endre dato for begandling i 

administrasjonsutvalget. 

 

Saken legges fram for styringsgruppa for oppnevning av intervjugruppe.  

 

Rådmannen anbefaler at intervjugruppa bør bestå av: 

- 1 medlem fra formannskapet(styringsgruppen)  

- 2 tillitsvalgte.  

Dette tilsvarer adm.utv.  

I tillegg bør rådmann som den øverste leder for den samlede kommunale administrasjonen 

delta.  
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Rådmann ser det også hensiktsmessig og nødvendig at leder av personalenheten som også vil 

være sekretær for utvalget deltar, samt at leder av økonomienheten inngår i intervju gruppen. 

 

De nye kommunalsjefene vil inngå i den strategiske ledergruppen til rådmann sammen med 

leder av personal og økonomi. Den strategiske ledergruppen vil utgjøre et team som er 

gjensidig avhengige av hverandre for å bidra til gode resultat.  

 

 

Framdriftsplan: 

Rådmannen har lagt opp følgende framdriftsplan. 

- Søknadsfrist 18.08.2017 

- Administrasjonen utarbeider søkerlister. Disse oversendes fagforeningene og 

styringsgruppa til høring med frist 23.08 kl. 1500. 

- Styringsgruppa (formannskapet) – oppnevner intervjugruppe den 23.08.  

- Utvelgelse av søkere til intervju gjennomføres av rådmannen 

 

Rådmannen foreslår at intervjugruppas mandat er:  

- Gjennomføre intervju 

- Innstilling til adm.utv. 

 

Intervjugruppa utarbeider tidsplan for utvelgelse og gjennomføring av intervju. 

Referanseinnhenting etter intervju gjennomføres av rådmann. 

Utsending av sak til adm.utv. 14.09. 

Adm.utv. ansetter kommunalsjefer – 21.09 (møtet flyttes fra 14.09). 

 

Rådmann gjør oppmerksom på at det kan skje endringer i tidsplan all den tid søknadsfristen ikke 

er utgått. Framdriften vil være avhengig av antall søkere, deres mulighet til å stille til intervju,  

tid og kvalitetssikring til innhenting av referanser,  samt behov for annengangs intervju  mm. 

  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Styringsgruppa oppnevner 1 representant til intervjugruppa. 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 223 

Saksmappe: 2016/19 

Saksbehandler: Helene Sætherskar 

Dato: 16.08.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Diverse tilskudd - formannskapets post 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 70/17 23.08.2017 
 

Vedlegg 

1 Søknad fra Senja Mållag 

 

Saksopplysninger 

Kommunen mottar gjennom året en rekke søknader om støtte pr. telefon eller brev. Rådmannen 

avslår de fleste søknader direkte. De søknader med direkte relevans for vår kommune, region og 

noen tilfeller søknader fra nasjonale organisasjoner legges fram for politisk behandling. 

 

Til dette formannskapsmøtet legges det fram 1 søknad til behandling: 

 

1. Søknad om støtte til Senjamållag. Det søkes om et åpent beløp.  

(Senja Mållag ble innvilget kr. 500.- i formannskapsmøte 23.08.2016.) 

 

Administrasjonens vurdering 

Administrasjonen ber formannskapet ta stilling til søknaden. Under følger en oversikt over 

vedtak på ansvar 172 formannskapet har innvilget så langt i år. Budsjett for 2017 er på kr. 

30.570,-. 

 

Ansvar 172 – Formannskapets tilleggsbevilgningspost 

 

Vedtaksdato Saksnr. Søker Beløp Utbetalt 

     

18.01.17 2016/19-42 John Bruvoll Kr. 8000.-  

22.02.17 2016/19-45 Norges Blindeforbund Kr. 1000.-  

15.03.17 2016/19-54 BIL-volleyball U19 Kr. 5000.-  

15.03.17 2016/19-54 Lions Club Dyrøy Kr. 1000.-  

15.03.17 2016/19-54 Årskull 2003 Elvetun skole Kr. 5000.-  

26.04.17 2016/19-62 Dyrøy Menighet Kr. 1000.-  

10.05.17 2016/19-64 Dyrøy Historielag Kr. 2300.-  

 

 

Avsatt i budsjett:      Kr. 30 570.- 

Hittil bevilget beløp:      Kr. 23 300.- 
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Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Seniamflllaget
Svartfiellvegen 741
9372 Gibostad
Tlf.: 991 50 3O5
Bank'. 4776 18 95865
E-post:@

DYROY KOMMUNE
Dyroytunet 1

9311 BROSTADBOTN

SE'KNAD OM TILSKOTT

Vi viser til fjorErets soknad om tilskott til lagets aktivitetar og foremSl og

takkar for det vi fekk. Vi till6t oss ogsE i tr 3 soke om stotta trl Oyray
kommune.

Sia sist har vi gjennomfgrt den seniamtlhelga som dt var nemn! vi er
nokolunde i ruta med ei ny senjam8lhelg til hausten 20L7, og med litt hell

skal vi kunne materialisere m8lstrevet vtrt i form av ei <Sprtklara for
senpmtlet> ein gong for jul i 3r. Ein kortfatta presentasjon av
SenjamElbget ligg ved.

Det er v8r tanke at den nemnte Spr8klara skal kunne delast ut pB

ungdomssteget og brukast i norskfaget der. Vi sikar ogst pA spreiing til
lag og foreiningar, institusjonar og sal til interesserte i kommunen'

Til det og anna vi har lare till6t vi oss 5 be kommunen om pengestotta i

form av eit tilskott etter gjevaren sitt eige tykke. Ei slik stgtta vil vere

med pE t dekke utlegg til trykking m.m.; utgifter som mE dekkast for vi
har hatt inntekter ved sal.

Vi er takksame for alle bidrag.

Senja, den 8. juni 2017

For SenjamAlbget

Steinar Nymo

Styreleiar

Vedlegg: Kort info om SenjamSlhget
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Seniamflllaget
Svartfiellvegen ,41
9372 Gibostad
Tlf.: 991 50 306
E-post: Seniamallaoet@omail.com
Bankr 4776 la 95865

Ein presentasjon: Kva er SML? Kor finst vi? Kva held vi pi med?

SML er eit (d:alekt- og mlllag>, ein (sjolvstendig sprtkpolitisk aktor,t
innanfor Noregs MSllag. Laget har ikkje geografiske grenser; det organiserer SM-
talande og -interesserte over heile landet, men med hovudtyngda i Midt- q Sar-
Troms <fr3 Malangen til Ballangenr vestom dei dolamBltalande bygdene.

SprSt<tig sett finst f3, men markerte forskjellar pE senjam8let og nabodialektane.
Senjam8let er rekna for 3 vere den norske dialekten som ligg nerast opp til
normert nynorsk skrivemSte. <Rikspolitisk> og langsiktig arbeider vi innanfor
Noregs MSllag for 3 styrke lokale talem8l og norsk sprSk i skrift og tale.

Pi riksplanet.
Stortinget har bestemt at tilnermingslinja mellom *mSlformene, bokmal og
nynorsk (samnorsklinja) ikkje gjeld lenger; dei skal fritt uwikle seg kvar for seg.
Dermed uWida bokm8let seg slik at det romma heile riksm8let, og riksmSlet,
godt organisert som det er, tok d3 over styringa av det heile. Riksm8let heiter no
<moderat bokm8l> og 80-90 o/o av dei bokm8lsskrivande brukar det. Det som er
bra med det, er at dansken (iem kltrare fram. Hokjonnsord og -former er no
blitt borte. I lydmedia har NRK innfort <standard ostnorsk> (vestkantspr8 ket i

Oslo, ogst kalla talt bokm8l/riksm8l) som uoffisiell talenorm. Dei storste avisene
i Oslo slepp ikkje norskskrivande tit p3 redaksjonell plass.

I det offentlige er det skapt ein monokuttur der OslosprSk og -meiningar
skal gjelde for heile landet. Sentraliseringa verkar same vegen. Slik tapar vi det
nodvendige mangfaldet, og det er liten tvil om at vi blir dummare pA det. SErlig
byane og flatlandet i Soraust-Noreg har hatt problem med 3 st8 imot det
hogstatus talem8let fr3 hovudstaden. (NRK og Akersgata)

Men frisleppet g:r oss ogsA mutigheiter til 3 utvikle v8r spr8klige, norske og
skandinaviske eigenart. Her er (Hastorisk A> eit ngkkelord. Svensk og Norsk
har beva rt Historisk (germansk) A, ogs8 der han i kontinenta lgerma nske sprSk er
redusert til ein E eller, retta re sagt, til ein lyd utan vokalkvalitet, men som blir
skriven E. A-en gir spr8ka nordom Skagerrak ein heilt annan d8m; klangrikare
enn andre. Det hoyrer vi ekstra godt om vi samanliknar Italiensk og Spansk
eller Svensk og Nynorsk med t.d. dansk eller lSgtysk.

I leivningane etter det statlige sprtkbyrtkratiet (SprSkr8det og Norsk
Ordbok) er det framleis lik i lasta. Ved siste normeringa av skrivem8ten for

-�32�-



Nynorsk (NN2O12) blei norsk A avskaffa til fordel for bokm8ls-E i 2 tilfelle.
(Svake hokjonnsord som ei jenta er no blitt ei iente, og i staden for dei gamle

adjektivda nnande endingane -at/-it og -ut skal vi no skrive -efe.) Vi vil altsA ha

ei rutat skjorta, men skal i ei wangstroya som heiter ei rutete skiorte. Hos oss,

som i Skandinavia elles, heiter det denna, detta, des*, gierna,*lelna,
allereia, atlikavel ++++. <Alle> seier dei med A, ikkje med E. Men om vi kan
gjere som svenskane, t skrive dei med A, det blir spennande'

Noko annleis stillar det seg med (halogismane> (h8lsygske ord og uttrykk
som ikkje finst i andre dialektar). Det blir v8r plikt 3 naHe dei fram i lyset.
Korleis dei blir mottekne, det rar vi lite med. Vil dei ikkje ha dei, si blir ikkje det
v8r skam og skade. Viss det oppskrytte 12-bindsverket med 330 000 ord ikkje
har plass til vSre ord, s3 m3 vi ta konsekvensen av det'

Vi <kokar dA i v8r eiga gryta> og brukar dei uansett. Kanskje mA vi gje ut eit
<Supplement og korrektiv til Norsk Ordbok>? Eit par eksempel:

I sjrmat- og fiskerinasjonen Noreg er det ganske mange som har <hatt sl69
pB stovlane>. Det er blitt ein metafor for det 3 ha erfaring med flsk og fiske' Men

Norsk Ordbok har i Hordaland og Rogaland funne noko som heiter sl6. Sl6get
har ikkje f8tt plass, heller ikkje som ein variant. Berre nordafiells og p3 Island
har vi framleis gamalnorsk <sl6g>. ggt same har Alf Torp si ordbok fr8 1919.

I Norsk Ordbok finst heller ikkje <rorv6r>, sE kva tid bStane skal f3 gdort eit
<sjovCD, blir uvisst. Ifolge boka er forresten <sjov€r> helst eit <hovelig v€r til 3

fare pB sjoen>. Dumt? Ja, enno. Men etter kvart som stadig farre far innblikk i

fiske, sB blir det nok rett ein gong. Toskeskapen er tolmodig og seigliva.

Det Ivar Aasen hadde med seg etter 70 reisem8nader landet rundt, derav 1 i

tt8logaland (2- 3 veker verfast pB Sor-Helgeland, ei god veka i Lofoten og ein
midnattssoltur med dampb8ten mellom Svolvar og Tromso, utan 3 vere i land

undervegs), var rundt 1 o/o av dei 27 5OO orda i Norsk Ordbog. Mykje kan vere
bott pA etter hans tid, men nar ei enkel ordsamling kan romme fleire hundre <U-

ord> (som ikkje er med i 12-bindsverket), sB fortel det at det enno finst meir
som mB fram i lyset om det ikkje skal gE tapt for ettertida. Og kven skal gjere
den jobben om ikkje sprakinteresserte dialektbrukarar gjer det?

... og vankunna ljoset ggymde. Det er ur8d 3 nemne <halogismar> utan 3 ta
med dei hEloygske <nasjonalskattane> som <a na-preposisjona ne> er. Siste
leddet tydar -ifr3. Generasjonar av hSloygar har fr8 boklard hald f8tt hoyre at
det vi seier, eigentlig er <slurveformer> der ein -v (i av) er blitt borte. Dei mest
kjente er: utana, innana, ovana, nedanat unnana, bortana,heimana, austana,
vestana, synnana og nordana.

NBr vi finn dei att i germansk, gamalhogtysk og angelsaksisk, s3 m3 det vere lov
til 3 wile pi <slurveteorien >. NEr dei har overlevd alle freistnader pE spr8ktukt,
s3 skulle det tyde pB ei uvanlig livskraft? Det er rett nok berre i talemAlet vi finn
dei, men SML vil oppmode alle som har dei, til 3 bruke dei ogsS i skrift. Om vi
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vinn diskusjonar med lerdommen i institusjonane, sA har det mindre 3 seie enn
om dei gjennom praktisk bruk kjem inn i skriftsprtket vtrt.

Kamp om mllsjelene. Norsk spr8kpolitikk er ingen sondagsskole, men ytre sett
g5r det ganske pyntelig for seg. Frontane g3r mellom norsktalande som vil skrive
norsk (nynorsk) og dei som i skrift og ofte ogs8 itale held seg til dansken (bok-
/riksm8l) og har eine beinet sitt pA kontinentet. Dei 2 <mAlformene> er gjensidig
forst8elige, men skilnaden er storre enn mellom tsjekkisk og slovakisk, 2 folk
som ikkje held ut 3 leve i same staten. OgsS her handlar mSlstriden djupast sett
om identitet og er ein kamp om <den norske folkesjela>. Det er sagt at eit
bokm8lstalande Noreg for lengst ville ha vore i EU. Og ser du pE ka rtet fr8
avroystingane, st stemmer det bra. F.t. er storste folkeauken i grupper som ved
neste korsveg vil vere JA-menneske. Korleis det d3 g3r?

PA heimebane - Lokalt, fore- og oppbyggande arbeid.
SM har, som dei fleste andre norske dialektane, ingen skrifttradisjon. Det finst
ein god del litteratur pB <eit slags> eller, rettare sagt: fleire slags SM. Felles for
dei er at dei p3 ulike vis orienterer seg i hove til talem8let. Det kan bli noko
eksotiske skrivemStar ut av det, o9 ofte pB kostnad av leseligheita. Alle som har
provd 3 skrive dialekt, veit kor vanskelig og slitsamt det kan vere. I heldig fall er
skriftspr8ket den raskaste og mest effektive mSten 3 formidle eit innhald p3.

Talemtlet var tidligare (eineberar)t av dialekten. Han var ein stafettpinne
du fekk utlevert i vogga og gav vidare til nye generasjonar. Oppvekstmiljoet var
aldersblanda, slik at du heile tida fekk korrektiv fr8 eldre til m8ten du sa ting p3.

Bokmtlstvangen Skolen spela stort sett ei negativ rolle i hove til talem8let. Der
fekk du ofte hoyre (at det heiter ikkje slik, men slik>. Bl6m f. eks. skulle heite
<bregne>. Og bokm8lsord og -former, det var det som var rett <norsk>. Dei

eldre blant oss har gjerna 7 8rs skolegang, 3 dagar i veka. Men dei yngre har no
oftast 13 3r skolegang og med fulle veker. KlSrt at det har hatt noko 3 seie for
det spr8ket vi bruker. Talem8let er no ofte forvist til dei inste, private krokane.
Viss du jobbar i eit publikumsretta yrke, blir det gjema til at du brukar eit
<skriftsprSkorientert,D talem8l pA jobben, noko som i klSrtekst er det same som
bokm8l eller - i beste? fall - ein svErt <skjemt dialekt>.

Er det bra t kunne diatet<ten sin? RMF (Riksm8lforbundet) hevdar hardnakka
at (di mindre (ekte) norsk du laerer, di flinkare blir du i RMF sin <norsk>. Men
forsgk i Oslo og andre stader viser at elevar som har dialektbakgrunn ogleller f3r
sidemSlsopplaring, gjer det skarpare bSde i norsk og alle andre fag, inklusive
bokm8l. Elevar fr8 nynorskfolket Sogn og Fjordane dankar ut resten av landet.

Erfaringar frt Sveits viser ogs8 at elevar som har ein trygg <indre
grammatikk> med seg fr8 heimem8let, profitterer pB det ogs8 iomgang med
riksnorma - og andre spr3k. Leseopplaringa fareglr pB dialekten, og all bruk av
riksmAl (hogtysk) er forbode i 1. klasse. SprS kforska ra r kallar det ein <2-
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spr8 kligheitsfordel>, det som d3 skjer. Men det er neppe meir mystisk ved det
enn det vi finn i Sogn og Fjordane. Eller det som vi <bondestudentaD hadde med

oss heimana?

Dei av oss som ser verdiar i talemttet, vil ta vare pA det ved 3 stimulere til
bruk av det pA fleire arenaer, gje det fleire, ogs8 skriftlige bein 3 st8 p3. Moderne
kommunikasjonsteknikk og sosiale media gjer det nodvendig. <Use it or lose it>,
som det heiter p3 <ny-norsk>. ilen ofte kan vi bli i Wil om kva som er <rett>
SM, kva ikkje. SML arbeider derfor med 3 f3 tit noko som kan bli ein felles
skrivemtte for SM-skrivande, til bruk i alle slags tekstar der den landsgyldige
norma ikkje er naturlig eller nodvendig. Det skal bli ei <spr8klera> som elevar,
lararar, artistar, forfattarar, journalistar, ja alle sprSkbrukarar, kan ha nytte av.

Tilfanget er no samla og til dels opparbeidd. Det som dE stSr igjen, er i hovudsak
<didaKisering> for ulike grupper, trykking, distribusjon - og flnansiering. Her

trengst folk bSde til hovud-, hand- og fotarbeid. Alle som vil, kan vere til nytte.

Viss du vil vere med og sto tiltak som Senjam8let og det NORSKE skriftspr8ket,
s3 er det fleire m8tar 3 gjere det p3.

r FULLMEDLEM Du kan bli medlem i Senjamallaget og Noregs M8lhg. Send

SMs-tekst <NYNORSK> til 2490. D3 g3r resten av seg sjolv, og du blir
trekt forsteArskontingenten, 200 kr, p3 telefonrekninga. Kan ogs8 gjerast
pe nettet: www. nm. no/innmeldino.cfm) eller vende seg til Senjam8llaget.

. STOTTEMEDLEI{ i SML ved 3 gje minst 100 krl8r til konto 4776.18.95865
i Sparebankl. (Hugs e-postadresse og telefonnummer pA nettgiroen.)
Stottemedlemskap blir rekna som ei g8ve til SML og g8r uavkorta til lagets
forem8l. Du blir adressat for all informasjon fr8 laget og kan gradere opp
medlemskapen til fullmedlemskap kva tid du m8tte onske.

. GRASROTANDEL av det du spelar for i Norsk Tipping. Kan gjerast ved 3

sende SMS med (Grasrotandelen 916506899) til 2020. Kan ogs8 guerast
pB nettet: httos://www. norsk-tipping. no/g rasrota ndelen.

o SKATTEFRI GAVE ved belop mellom 500 og 30 000 kr til laget sin konto
4776 l8 95865. Organisasjonsnummeret er 916 506 899. (For private
gjeld skattefritak for belop mellom 500 og 30 000 kr.) Foretak kan fore til
utgift alt fra fgrste krona av og i praksis utan noka avgrensing oppover.

Er du kanskje interessert og vil ha kontakt?

Eg kan kontaktast slik:

Namn, postadresse:

Telefon num mer E-postadresse:

Ja, takk eg vil gjerna
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DYRØY UTLEIEBYGG AS - SØKNAD 2017 - LIKVIDITETSTILSKUDD 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 71/17 23.08.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Generalforsamling i Dyrøy Utleiebygg A/S 2017 ble avholdt 21.06. I innkallingen, sak 

9/17, fremgår følgende under avsnittet “Likviditet”: 

 

“Selskapet er på nytt I likviditetsvansker selv om leieinntektene er økt. Styret 

samarbeider med regnskapskontoret – som har vært behjelpelig med å arbeide med 

likviditetsbudsjett. Regnskapskontoret konkluderer med et behov for tilførsel av midler 

på kr 300.000 pr nå og ytterligere kr 200.000 pr 01.01.18. Tallene må imidlertid 

gjennomgås med regnskapskontoret for analyse – både av inntektssiden og ikke minst 

av utgiftssiden. Ubetalte regninger er nå på ca. kr 100.000. 

 

Styret søker umiddelbart et nytt likviditetslån på kr 200.000, og samtidig ha en noe 

fastere hand om driften i det kommende år.  

 

Den løpende kommunikasjonen med regnskapskontoret – og dermed løpende 

økonomisk kontroll – har vært noe mangelfull i innkjøringsfasen for det nye styret (som 

har overtatt gamle rutiner), men dette har nå forbedret seg betraktelig.» 

 

Generalforsamlingen vedtok følgende jfr. protokoll: 

«Styreleder redegjorde for selskapets likviditet. Viser også til framlagte redegjørelser 

strekpkt. «Likviditet» under sak 6. Vedtaket enstemmig: Rådmannen utreder sak til 

formannskapsmøte 23.08.17». Jfr. protokollen tok generalforsamlingen styrets rapport ble 

enstemmig tatt til orientering.  

Administrasjonens vurdering 

Den 23. Juni 2016 mottok Rådmannen en søknad fra Dyrøy Utleiebygg A/S hvor selskapet søker 

om driftskapital for videre drift av selskapet etter vedtak i generalforsamling 16.06.16, på kr 

500.000 basert på en oversikt som viste dette beløpet som ubetalte regninger. Saken ble bedt om 

avgjort etter hasteparagraf § 13 i kommuneloven. Dyrøy Utleiebygg AS ble innvilget i sak av 

Formannskapet pr 01.07.16 – sak 55/16, innvilgelse av et kortsiktig likviditetslån på kr 200.000. 

Lånebetingelsene ble gitt med nedbetalingstid på 2 år, hvorav 1. året med rente- og avdragsfrihet, 

som serielån.  

 

Opplysninger gitt i innkalling til generalforsamlingen  den 21.6. 2017 viser at Dyrøy Utleiebygg 
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AS har pr juni ubetalte regninger på størrelsesorden kr 100.000, med behov til kapitaltilførsel på 

ytterligere kr 200.000 i 2017 og kr 300.000 i 2018, stiller rådmannen spørsmål med Dyrøy 

Utleiebygg AS evne til å betjene allerede innvilget serielån i 2016. Renter og avdrag vil påløpe 

fra oktober 2017.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Dyrøy Utleiebygg AS har på nytt akutte likviditetsproblemer, og søker i sin søknad et akutt 

likviditetslån. Rådmannen har gjennomgått vedlagt budsjett for 2017 for. Slik rådmannen 

forstår søknaden, er ikke kapitalbehovet forbigående på kort sikt, hvorav det stilles spørsmål 

med firmaets videre evne til tilbakebetaling av kortsiktige likviditetslån til Dyrøy kommune, 

da kommunen i seg selv har meget høy gjeld, og med økende investeringer også redusert 

økonomisk handlingsrom. Ved bruk av tilgjengelige fondsmidler vil kommunens soliditet og 

bæreevne i forhold til påløpte drifts- og investeringskostnader reduseres, samt kommunen er 

kjent med fremtidige mindre rammeoverføringer fra staten.  

 

Rådmannen kan ikke i lys av Dyrøy Utleiebygg AS sin økonomiske situasjonen anbefale 

formannskapet å imøtekomme søknaden på nytt likviditetslån.  

Rådmann foreslår i stedet at eier vurdere hvordan selskapet skal kunne utvide og øke sin 

kapital, ut i fra overnevnte behov, annet enn ved søknad til moderselskapet/kommunen. 

 

Rådmannens innstilling: 

- Dyrøy kommune imøteser ikke søknad fra Dyrøy Utleiebygg AS på likviditetslån på kr 

200.000 i 2017.  

- Styret drøfter ulike tiltak for å styrke Dyrøy Utleiebygg AS sin egenkapital.  

 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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