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PS 64/17 Godkjenning av møteprotokoll 07.06.17 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Formannskapets møteprotokoll av 07.06.17 godkjennes.  

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.08.2017  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  

Vedtak i Formannskapet - 23.08.2017 

Formannskapets møteprotokoll av 07.06.17 godkjennes.  

 

PS 65/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.08.2017  

 

Rådmannen orienterer fra enhetene. 

 

Kjell-Sverre Myrvoll (SP) stiller spørsmål om rådmannens håndtering av varslingssaker og status 

for nærvær kultur/helsesøster.  

 

Marit Alvig Espenes (AP) stiller spørsmål om høring for arealplanen, vedtak fra KS i juni om 

omorganisering, status for stilling avd.leder for organisasjon og service.  

 

Rådmannen vil presentere sak i AMU knyttet til varslinger. 

 

Øvrige referatsaker tas til orientering.  

Vedtak i Formannskapet - 23.08.2017 

Formannskapet tar referatsakene til orientering. 

 

RS 33/17 Rådmannen orienterer 

RS 34/17 Orientering næringssaker 

RS 35/17 19-17-011- Søknad om prosjektsskjønnsmidler - Forprosjekt digitalisering; 

kartlegging og strategi 

RS 36/17 Tjenestetilbudet i Troms politidistrikt - oppdatert orientering 

RS 37/17 Nordavind Utvikling Dyrøy KF - Uavhengig revisors beretning 2016 

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

  



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

av privat vannledning 

Rådmannens forslag til vedtak: 

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

avslås. 

 

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.08.2017  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  

Vedtak i Formannskapet - 23.08.2017 

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

avslås. 

 

PS 67/17 Solkroken kafe - søknad om tilskudd 

 

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.08.2017  

Omforent forslag til vedtak: 

 

Solkroken AS innvilges 25% investeringstilskudd inntil kr. 26 250 ,- og 50% 

bedriftsutviklingstilskudd inntil 5000,- i forbindelse med etablering av Solkroken AS.  

 

Enst. vedtatt.  

Vedtak i Formannskapet - 23.08.2017 

Solkroken AS innvilges 25% investeringstilskudd inntil kr. 26 250 ,- og 50% 

bedriftsutviklingstilskudd inntil 5000,- i forbindelse med etablering av Solkroken AS. 

 

PS 68/17 ASTAFJORD VEKST - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI 

VED LÅNEOPPTAK 

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. 

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: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.08.2017  

Kjell-Sverre Myrvoll erklæres inhabil i saken.  

 

Omforent forslag til vedtak: 

 

Som RM forslag til vedtak. Saken behandles i medhold av KL. §13 som gir utvidet myndighet i 

hastesaker.  

 

Enst. vedtatt.  

Vedtak i Formannskapet - 23.08.2017 

 

Saken behandles i medhold av KL. §13 som gir utvidet myndighet i hastesaker.  

 

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

Vekst AS 

8. 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. 

9. Garantien reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år med 

tillegg av inntil 2 år jf. garantiforskriftens § 3.  

10. Det forutsettes likelydende vedtak i de øvrige eierkommunene. 

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

på grunn av mislighold fordeles likt mellom kommunene. 

12. 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. 

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

gjelder kjøp og investering i bygg og driftsmidler. 

14. 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. 

 

 



PS 69/17 Ansettelse av kommunalsjefer - intervjugruppe 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Styringsgruppa oppnevner 1 representant til intervjugruppa. 

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.08.2017  

Forslag til vedtak Knut Arne Johansen (FLD): 

 

Ansettelse av kommunalsjef 

 

Intervjugruppe består av: 

Rådmann 

2 tillitsvalgte  

2 fra styringsgruppa: Ordfører og Knut Arne Johansen 

Personalleder bistår som sekretær. 

 

Enst. vedtatt.  

Vedtak i Formannskapet - 23.08.2017 

Ansettelse av kommunalsjef 

 

Intervjugruppe består av: 

Rådmann 

2 tillitsvalgte  

2 fra styringsgruppa: Ordfører og Knut Arne Johansen 

Personalleder bistår som sekretær. 

 

PS 70/17 Diverse tilskudd - formannskapets post 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.08.2017  

Omforent forslag til vedtak:  

 

1. Søknad fra Senja Mållag imøtekommes med kr 500,- 

 

Beløpet dekkes av ansvar 172 Formannskapets tilleggsbevilgninger.  

 

Enst. vedtatt. 



Vedtak i Formannskapet - 23.08.2017 

1. Søknad fra Senja Mållag imøtekommes med kr 500,- 

 

Beløpet dekkes av ansvar 172 Formannskapets tilleggsbevilgninger. 

 

PS 71/17 DYRØY UTLEIEBYGG AS - SØKNAD 2017 - 

LIKVIDITETSTILSKUDD 

 

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: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.08.2017  

Knut Arne Johansen erklæres inhabil i saken.  

 

Omforent forslag til vedtak:  

 

- Dyrøy kommune imøteser søknad fra Dyrøy Utleiebygg AS på kr 200.000 i 

likviditetslån. Beløpet belastes disp.fond. Lånet innvilges med samme betingelser som 

lån gitt i 2016. 

- Dyrøy kommune ber styret i Dyrøy Utleiebygg AS innkalle til ekstraordinær 

generalforsamling, der tema vil være utbygging av boliger og renovering av utleiebygget.  

 

Herunder fremlegges forslag til 

- Forretningsplan 

- Aksjekapitalutvidelse 

 

- Dyrøy formannskap ber Dyrøy Utleiebygg AS og adm. i Dyrøy kommune i fellesskap 

utrede modellen for gjennomføring og finansiering av prosjektet.  

 

Enst. vedtatt.  

Vedtak i Formannskapet - 23.08.2017 

- Dyrøy kommune imøteser søknad fra Dyrøy Utleiebygg AS på kr 200.000 i 

likviditetslån. Beløpet belastes disp.fond. Lånet innvilges med samme betingelser som 

lån gitt i 2016. 

- Dyrøy kommune ber styret i Dyrøy Utleiebygg AS innkalle til ekstraordinær 

generalforsamling, der tema vil være utbygging av boliger og renovering av utleiebygget.  

 

Herunder fremlegges forslag til 

- Forretningsplan 

- Aksjekapitalutvidelse 

 



- Dyrøy formannskap ber Dyrøy Utleiebygg AS og adm. i Dyrøy kommune i fellesskap 

utrede modellen for gjennomføring og finansiering av prosjektet.  

 

PS 72/17 KOMMUNENS MEDVIRKNING TIL FINANSIERING - 

UTLEIEBYGG 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dyrøy kommune bidrar med kr 5.5 millioner til finansiering av utbygging av 2. etasje og 

renovering av Utleiebygg AS sin eiendom, jfr. vedtak KS-24/13. Dette finansieres med følgende: 

1. Kr 4.240.731 dekkes ved bruk av ubundne investeringsfondsmidler, deriblant avsatt fond til 

investeringer boliger.  

2. Kr 1.259.269 dekkes ved bruk av frie fondsmidler/disposisjonsfond 

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.08.2017  

Knut Arne Johansen erklæres inhabil i saken. 

 

Omforent forslag til vedtak:  

 

Dyrøy kommunestyre står fast på at Dyrøy kommune vil bidra med 5,5 mill. kr til finansiering av 

utbyggingen av 2 etasje og renovering av Dyrøy Utleiebygg AS sin eiendom jfr. vedtak KS - 

24/13.  

 

Dyrøy kommune utreder sammen med Dyrøy Utleiebygg AS modellen for finansiering, 

aksjekapitalutvidelse etc. jfr vedtak i sak 71/17 jfr. likviditetslån til Dyrøy Utleiebygg AS.  

 

Enst. vedtatt.  

Vedtak i Formannskapet - 23.08.2017 

Dyrøy kommunestyre står fast på at Dyrøy kommune vil bidra med 5,5 mill. kr til finansiering av 

utbyggingen av 2 etasje og renovering av Dyrøy Utleiebygg AS sin eiendom jfr. vedtak KS - 

24/13.  

 

Dyrøy kommune utreder sammen med Dyrøy Utleiebygg AS modellen for finansiering, 

aksjekapitalutvidelse etc. jfr vedtak i sak 71/17 jfr. likviditetslån til Dyrøy Utleiebygg AS.  

 

PS 73/17 Oppnevning av forhandlingsutvalg lokale forhandlinger 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Formannskapet oppnevner 2 politikere til forhandlingsutvalg etter HTA kap. 3 pkt. 3.4.1. 

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.08.2017  

Saken legges fram i møtet.  

 



Omforent forslag til vedtak: 

 

Formannskapet oppnevner 2 politikere til forhandlingsutvalget etter HTA kap. 3 pkt. 3.41.  

1. Ordfører 

2. Knut Arne Johansen 

 

Enst. vedtatt.  

Vedtak i Formannskapet - 23.08.2017 

Formannskapet oppnevner 2 politikere til forhandlingsutvalget etter HTA kap. 3 pkt. 3.41.  

1. Ordfører 

2. Knut Arne Johansen 

 

 

 


