
 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 

Dato: 27.10.2017 

Tidspunkt: 09:00 

 

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

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

 

Nordlaks v/ Tor Anders Elvegård vil gi en orientering til formannskapet kl. 10:00.  

 

Saker som ikke er tatt med på innkallingen vil ettersendes formannskapet i uke 43, deriblant 

budsjettet.  
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Saksliste 

Utvalgs-

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

PS 97/17 Godkjenning av møteprotokoll 27.09 og 03.10.17  2016/162 

PS 98/17 Referatsaker   

RS 45/17 Rådmannen orienterer   

RS 46/17 Orientering næringssaker   

RS 47/17 Vedrørende bosetting av flyktninger i 2018  2016/448 

RS 48/17 Forslag til budsjett fra Dyrøy kontrollutvalg  2012/268 

PS 99/17 Moan Auto- og Kjøleservice A/S - Søknad om tilskudd - 

Anke på vedtak 

 2017/426 

PS 100/17 Camillas Helhetsterapi og Massasje - Søknad om 

tilskudd 

 2017/516 

PS 101/17 Godkjenning av protokoller - lokale forhandlinger etter 

HTA kap 3.4.1,3.4.2, 5 og 4 

 2017/423 

PS 102/17 Søknad om byggetilskudd - Sten Ruben Erlandsen  2012/542 

PS 103/17 Nytt tak på Brøstad kirke og bårehus - tilleggsbevilgning  2017/524 

PS 104/17 Bevilgning til utredning av Astafjordlegene  2017/64 

PS 105/17 Vidar Karlsen - krav om erstatning - varsel om søksmål, 

jf tvl § 5-2(1) 

 2017/294 

PS 106/17 Foreldrebetaling barnehage - forslag satser 2018  2017/522 

PS 107/17 Påvirkbare egeninntekter - Kulturskole 2018  2017/472 

PS 108/17 Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021  2017/472 

 

 

 

Marit Alvig Espenes 

ordfører 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2016/162 

Saksbehandler: Øystein Rørslett 

Dato: 18.10.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning av møteprotokoll 27.09 og 03.10.17 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 97/17 27.10.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Møteprotokollene er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.  

http://www.dyroy.kommune.no/index.php?id=5944420  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Formannskapets møteprotokoller av 27.09.17 og 03.10.17 godkjennes. 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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PS�98/17�Referatsaker

RS�45/17�Rådmannen�orienterer

RS�46/17�Orientering�næringssaker



 

 
 

 

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  

 

Til kommunene:  

  
Vi ber om at brevet blir distribuert til: 

Ordfører 

Rådmann/ byrådsleder 
 

 
 

 

Deres ref:    Vår ref:  Dato: 02.10.2017 
 

Informasjon om bosetting av flyktninger i 2018 
På grunn av svært lave ankomster av asylsøkere til Norge, er det forventet at langt færre flyktninger skal 

bosettes i kommunene i 2018 sammenlignet med 2017. Derfor vil rundt halvparten av kommunene som har 

bosatt de siste årene bli bedt om å bosette flyktninger i 2018. De kommunene som blir spurt må også være 
forberedt på å bosette vesentlig færre flyktninger enn de gjør i 2017. 

 
Vi viser forøvrig til brevet fra IMDi og KS datert 23. juni 2017:  

https://www.imdi.no/om-imdi/aktuelt-na/farre-flyktninger-skal-bosettes/ 
 

Anmodning om bosetting for 2018 

Statlig sektor og kommunesektoren har blitt enig om at det skal tas utgangspunkt i noen felles kriterier ved 
vurdering av fordeling av flyktninger for 2018. Disse kriteriene inkluderer innbyggertall, sysselsettingsnivå og 

resultater i introduksjonsprogram over tid. Kommunene vil ikke bli bedt om å bosette færre enn 10 flyktninger. 
IMDi og KS er nå i ferd med å vurdere og fastsette fordeling av anmodningstall på kommunenivå.  

 

I følge de siste prognosene fra Beregningsgruppa for Utlendingsforvaltningen fra juni vil behovet for bosetting 
av flyktninger i 2018 være om lag 4 400 personer, inkludert 210 enslige mindreårige. Nye prognoser er klare 

i slutten av oktober. Aktuelle kommuner vil derfor motta anmodning fra IMDi første i uke 44. Kommuner som 
ikke blir bedt om å bosette flyktninger vil også bli informert. 

 
Rekordhøyt antall deltakere i introduksjonsprogram 

Det er forventet 27 000 deltakere i introduksjonsprogram mot slutten av 2017. Antallet er historisk høyt. 

Flyktningene skal raskt over i arbeid eller utdanning og bli aktive deltakere i deres lokalsamfunn. Skal vi lykkes 
i dette arbeidet har kommunene en helt sentral rolle. IMDi ser derfor fram til fortsatt godt samarbeid om 

bosetting og integrering av flyktninger. 
 

Med vennlig hilsen  

 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
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V e dl e gg 1.

D y r øy k o mm une
Kont r o llut va l ge t s f o r s l ag til bud s j e tt fo r k ont r o ll- o g til s y n s a r b e id.
Jf ko n t r o ll u t v a lg sf o r s k ri f t e n § 18.

B ud sj e tt 2018

K o mm un ere vi sj on en

Kj ø p f r a K o m R e v N OR D I K S 337 000

337 000

K on t r ollu t v a l g et

M ø t eg o d t g j ø r else f o l k e va lg te 20 200

T a p t a r beids f o r tj enes te 12 000

B e v e r t ning 500

O ppl æ ri ng , k u rs 20 000

S ky ss - o g k o s t g o d t g j ø r else 3 000

Se ls ka ps k o n t r o ll 0

55 700

S e k re ta r i at et

Se k r e ta ri at s tj enes t e r f r a H å l o g a l a nd R e v is j o n AS 80 800

T illeggs tj enes t e se k r e ta ri at 20 000

100 800

S u m k on t r ollu t v a l g e t / s e k re ta r i at e t o g k o mm un ere vi sj on en 493 500
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Saksfremlegg kommunestyret 

Budsjett 
 
 
Innstilling til kommunestyret fra kontrollutvalget: 

Kommunestyret vedtar kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2018 for kontroll- og 
tilsynsvirksomheten i Dyrøy kommune med en ramme på kr 493 500,-. 

 

Saksutredning: 

Kontrollutvalget har i sak 19/17 behandlet budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomhet i Dyrøy 
kommune for 2018. 
Kontrollutvalgets budsjett inneholder utgiftene til driften av utvalget, samt utgifter knyttet til 
kjøp av sekretariatstjenester og revisjonstjenester. Budsjettforslaget er basert på regnskapstall 
fra tidligere år, informasjon fra KomRev NORD IKS og Hålogaland Revisjon AS, som er 
partene kommunen kjøper tjenester fra.  

Kontrollutvalget vil knytte noen kommentarer til enkelte av postene:  

1. Opplæring av kontrollutvalget  

Det er viktig med tilstrekkelig ressurser slik at medlemmene får delta på ulike kurs og seminar 
for å holde seg oppdatert og få faglig påfyll. Det er viktig med god kontakt og 
erfaringsutveksling mellom kontrollutvalgsmedlemmer. Deltakelse på nasjonale og regionale 
samlinger er viktig i denne sammenhengen. Det må være rom for dette i kontrollutvalgets 
budsjett. Sekretariatet arrangerer med jevne mellomrom kurssamlinger for 
kontrollutvalgsmedlemmer. I tillegg har spesielt NKRFs årlige konferanse (i februar) blitt en 
«institusjon» for de som driver med kontroll og tilsyn. Denne er noe kostbar å delta på, men er 
en svært viktig faglig arena og nettverksskaper. 

2. Kjøp av tjenester 

Dyrøy kommune har valgt KomRev NORD IKS som sin eksterne revisor, og Hålogaland 
Revisjon AS er engasjert som kontrollutvalgets sekretariat. Det er innhentet budsjett for 
revisjonen for 2018 fra KomRev NORD IKS som er lagt til grunn i budsjettallene. 
Kostnadsnivået er omtrent som for foregående år. Prisøkning tilsvarer kommunal deflator på 
2,3%. Det faste honoraret omfatter ordinær regnskapsrevisjon og en gitt mengde 
forvaltningsrevisjon. Skulle det oppstå behov for mer forvaltningsrevisjon i løpet av 4-
årsperioden enn det som er avtalt må kommunen enten omprioritere prosjekter, eller kjøpe 
flere timer i tillegg.  

Hålogaland Revisjon AS har rammeavtale med Dyrøy kommune som leverandør av 
sekretariatstjenester til kontrollutvalget. Avtalen innebærer en fast timepris, og honorar vil 
følgelig variere med aktivitet i kontrollutvalget jf. tilbudsbeskrivelse. Det legges til grunn i 
budsjettet at det vil gjennomføres 4 årlige møter.  
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3. Tapt arbeidsfortjeneste/godtgjøring  

Denne posten påvirkes blant annet av aktiviteten i utvalget, hvilke godtgjørelser kommunen 
har, og om medlemmene har krav på/trenger å få dekt tapt arbeidsfortjeneste for å delta i det 
politiske arbeidet. Det er tatt høyde for 6 kontrollutvalgsmøter i året, samt deltakelse på andre 
kurs/møter. Det er lagt til grunn at kontrollutvalgets leder får møtegodtgjørelse på kr 16 000 
pr år, i tillegg til at alle medlemmene får kr 350 i godtgjørelse pr møte. Tapt arbeidsfortjeneste 
er estimert til kr 1 000 pr medlem/møte. 

 
Behandling i kontrollutvalget: 

Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomhet er behandlet i kontrollutvalget i sak 19/17, og 
budsjettet er enstemmig vedtatt fremmet som sak for kommunestyret med en ramme på  
kr 493 500,-. Budsjettet oversendes fra kontrollutvalget til formannskapet for innarbeidelse i 
formannskapets samlede budsjettforslag. Kontrollutvalgets vedtak om forslag til 
budsjettramme skal uendret følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til 
kommunestyret. 

 
 
 

Vedlegg: 

Detaljert budsjettforslag for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2018 
Særutskrift sak 19_17 kontrollutvalget Dyrøy kommune 
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Ko n t r o ll u t v alg e t i D y r ø y k o m m un e

S ær u ts k r i f t

F R A :
K O N T R OLL U T VA LGE T
S a k : 19 / 17

F ø l g e nd e me d l e m m e r :
P er G unn ar C r u i c ks h a nk ( l e d er )
To m E r i k F o r s å
A nn e L ar s en

SE K R ET AR I A TET :
Tho m a s J e ns en

Sa k n r. Sak D a to
1 9 /1 7 B ud sj ett 17 . o k t o b er 2 01 7
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Innstilling til vedtak: 
Kontrollutvalget fremmer sak til kommunestyret om å vedta forslag til budsjett for 2018 for 
kontroll- og tilsynsvirksomheten i Dyrøy kommune med en ramme på kr 493 500,-. 

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn 2018 bes innarbeidet i 
formannskapets samlede budsjettfremlegg, og kontrollutvalgets vedtak om forslag til 
budsjettramme skal uendret følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til 
kommunestyret. 

 
Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn jf. 
kontrollutvalgsforskriften § 18. 
Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen: ”Kontrollutvalget 
utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets 
forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets 
innstilling til kommunestyret”.  
Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme inneholder utgiftene til driften av kontrollutvalget, 
samt utgifter knyttet til kjøp av sekretariatstjenester og revisjonstjenester. Budsjettforslaget er 
basert på regnskapstall fra tidligere år, satser for møtegodtgjørelse, samt prisestimat fra 
KomRev NORD IKS og Hålogaland Revisjon AS, som er partene kommunen kjøper tjenester 
fra. 
 
Forslaget ble gjennomgått, og kontrollutvalget fattet så følgende 
 
VEDTAK: 
Kontrollutvalget fremmer sak til kommunestyret om å vedta forslag til budsjett for 2018 for 
kontroll- og tilsynsvirksomheten i Dyrøy kommune med en ramme på kr 493 500,-. 

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn 2018 bes innarbeidet i 
formannskapets samlede budsjettfremlegg, og kontrollutvalgets vedtak om forslag til 
budsjettramme skal uendret følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til 
kommunestyret. 
Enstemmig vedtak 

 
 
Kontrollutvalget Dyrøy kommune 17. oktober 2017 

 

 

Per Gunnar Cruickshank 

Kontrollutvalgets leder 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: U01 

Saksmappe: 2017/426 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 12.10.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Moan Auto- og Kjøleservice A/S - Søknad om tilskudd - Anke på vedtak 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret  07.12.2017 

Formannskapet 99/17 27.10.2017 
 

Vedlegg 

1 Moan Auto- og Kjøleservice A/S - søknad om tilskudd 

2 Avslag tilskudd 

 

Saksopplysninger 

I formannskapsmøte 27.09 17 sak 79/17, ble det fattet slikt vedtak.  

 

«Søknad datert 12.06 17 fra Moan Auto og kjøleservice om tilskudd til omstilling fra Best 

til YX avslås. Det vises i den forbindelse til vedtak i sak 66/12 der Moan Auto og 

Kjøleservice tidligere har fått innvilget tilskudd kr. 100.000,- til lignende omstilling. 

 

Moan Auto og Kjøleservice A/S innvilges 25% tilskudd inntil kr. 20.000,- i forbindelse med 

utbygging av uteplass/sittegruppe til kunder. 

 

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

 

Saksframlegg i sak 79/17 - formannskapets behandling, følger som vedlegg.  

 

I brev datert 3.10 17 klager Moan Auto- og Kjøleservice A/S på vedtaket. Klagen følger som 

vedlegg.  

Administrasjonens vurdering 

 

I Dyrøy kommunes næringsfondsvedtekter heter det:  

 

§12 Klage på vedtak  
Etter forvaltningslovens §28 annet ledd kan vedtak fattes av formannskapet påklages til 

kommunestyret. Når vedtak er truffet av kommunestyret som 1. instans, er fylkesmannen 

klageinstans. Klageberettiget er den som er part i saken eller annen med rettslig klageinteresse.  

Etter kommunelovens §59 kan tre eller flere medlemmer av kommunestyret sammen bringe 

avgjørelse truffet av formannskapet eller den kommunale administrasjon inn for fylkesmannen til 

kontroll av avgjørelsens lovlighet. 
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I Forvaltningsloven §28 heter det:  

§ 28. (vedtak som kan påklages, klageinstans). 

Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til det 

forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har 

truffet vedtaket (underinstansen). 

For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner 

og fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget, eller etter disses 

bestemmelse, formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere særskilte klagenemnder 

oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget. Departementet er likevel klageinstans når vedtak 

er truffet av kommunestyret eller fylkestinget. Vedkommende statlige organ er klageinstans når 

vedtak er truffet i henhold til myndighet delegert fra et statlig forvaltningsorgan. 

Med mindre Kongen bestemmer annerledes, kan klageinstansens vedtak i klagesak ikke 

påklages. Klageinstansens vedtak om å avvise klagen kan likevel påklages, unntatt: 

a) når også underinstansen traff vedtak om å avvise klagen, 

b) 

 

når underinstansen har prøvd avvisningsspørsmålet og kommet til at vilkårene for 

realitetsbehandling er til stede, 

c)  nårKongen vil være klageinstans, 

d) når klagen er avvist av en uavhengig klagenemnd. 

Er det klagerett over et vedtak om å avvise en klage som er truffet av et kommunalt eller 

fylkeskommunalt organ som klageinstans, går klagen til fylkesmannen. 

For særskilte saksområder kan Kongen fastsette klageregler som utfyller eller avviker fra reglene 

i dette kapittel. Forskrift som begrenser klageretten eller som ellers vesentlig endrer reglene til 

skade for partsinteresser, kan bare gis når tungtveiende grunner taler for det. 

 

Hvem kan det klages til: 
Klagen fremmes til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er overordnet det organ som fattet 

vedtaket(Forvaltningsloven § 28), men klagen skal imidlertid sendes til det organ som har fattet 

vedtaket (Forvaltningsloven § 32). Hvis dette organet ikke endrer sitt vedtak som følge av klagen, vil 

den bli sendt videre til klageinstansen for avgjørelse (Forvaltningsloven § 33). 

 

Rådmannen kan ikke se at klageren opplyser om vesentlig nye momenter. Rådmannen velger på 

dette grunnlag å opprettholde sitt forslag til vedtak i sak 79/17.   

Rådmannens forslag til vedtak: 

Rådmannen opprettholder sitt forslag til vedtak i sak 79/17.  

Klage på vedtak framsatt i brev datert 3.10 17 tas ikke til følge.  

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: U01 

Saksmappe: 2017/426 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 24.08.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Moan Auto- og Kjøleservice A/S - søknad om tilskudd 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 79/17 27.09.2017 
 

 

Saksopplysninger 

I søknad datert 12. juni -17 søker Moan Auto- og Kjøleservice A/S Dyrøy kommunes 

næringsfond om tilskudd i forbindelse med merkeskifte fra Best til YX. 

Administrasjonens vurdering 

I forbindelse med merkeskifte til YX har Moan Auto v/Maren Ann Hansen utarbeidet slikt 

kostnadsoverslag:  

 

Tiltak kr. 

1 Nye pumper inkl. fjernpeiling 280 000

2 Elektriker 50 000

3 Rør og kabler 19 000

4 Innredning/utstyr inne 95 000

5 Nye lys under pumpetak, nytt undertak 250 000

6 Utbygging av uteplass/sitteplass til kunder 75 000

Totalt 769 000  
 

Dyrøy kommune har tidligere henvendt seg til Innovasjon Norge med forespørsel om finansiell 

medvirkning. De gav negativ tilbakemelding, da dette var en problemstilling som gjaldt mange 

bensinstasjoner med samarbeidsavtaler. Det var i tillegg stasjoner i Sørreisa og Salangen, dvs i 

akseptabel radius fra Dyrøy, og de var redd for konkurransevridning ved at de gikk inn å støttet 

en stasjon 

Dyrøy kommune har ved ulike anledninger bidratt finansielt ved søknad fra Moan Auto. De siste 

årene har dette vært:  

2012 Omstilling   kr. 100.000,- 

2013 Tømmestasjon  kr.   35.000,- 

2015  LPG-anlegg  kr. 173.000,- 

2016 Vaskehall  kr.   58.750,- 

 

I tillegg innvilget formannskapet i 2016 kr. 115.000,- i forbindelse med asfaltering 

v/bobiltømmingen/LPG-anlegget. 
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Dyrøy kommune har gjennom ovennevnte vedtak synliggjort en positiv vilje til å bidra i 

selskapets utvikling.  I 2012 ble det bevilget kr. 100.000,- til omstilling (fra Statoil til Best). 

Rådmannen ser det ikke som naturlig at Dyrøy kommune igjen bidrar til slik skifte. Imidlertid vil 

pkt. 6 bidra til en ytterligere positiv utvikling av bedriften, og rådmannen er innstilt på at Moan 

Auto innvilges 25 % tilskudd til dette tiltaket.  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknad datert 12.06 17 fra Moan Auto og kjøleservice om tilskudd til omstilling fra Best til YX 

avslås. Det vises i den forbindelse til vedtak i sak 66/12 der Moan Auto og Kjøleservice tidligere 

har fått innvilget tilskudd kr. 100.000,- til lignende omstilling.  

 

Moan Auto og Kjøleservice A/S innvilges 25% tilskudd inntil kr. 20.000,- i forbindelse med 

utbygging av uteplass/sittegruppe til kunder.  

 

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

 

Ordførers innstilling: 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 

 

 

Formannskapets vedtak i møte 27.09 

 

«Søknad datert 12.06 17 fra Moan Auto og kjøleservice om tilskudd til omstilling fra Best 

til YX avslås. Det vises i den forbindelse til vedtak i sak 66/12 der Moan Auto og 

Kjøleservice tidligere har fått innvilget tilskudd kr. 100.000,- til lignende omstilling. 

 

Moan Auto og Kjøleservice A/S innvilges 25% tilskudd inntil kr. 20.000,- i forbindelse med 

utbygging av uteplass/sittegruppe til kunder. 

 

Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes næringsfondet» 
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MOAN AUTO OG KJØLESERVICE AS 

Espenesveien 75 

9311  BRØSTADBOTN    3/10 2017 

 

DYRØY KOMMUNE 

Kommunestyret 

Dyrøytunet 1 

9311 BRØSTADBOTN    

 

Klage på sak 2017/426. 

 

Viser til avslag vedrørende søknad om tilskudd. 

Deres begrunnelse var att vi hadde fått tilskudd til dette en gang tidligere. 

Den 30. juni i år gikk vår avtale ut med Statoil, som leverte drivstoff til oss. 

Det var da slik enten måtte vi skaffe oss en ny avtale, eller vi måtte legge ned. Det siste hadde 

Vell vært mest fornuftig. 

Vi har ikke søkt om tilskudd til det som var søkt om tidligere, altså reklame rundt pumpetak, søyle 

Og det som følger med på ett merkeskifte, kostet da flere hundre tusen, eksakt kr. 375000,- 

De pumpene vi hadde var fra 1988, sier en gang til 1988, og disse var moden for utskifting, vi måtte 

også ha fjernpeiling, dette var heller ikke søkt om tidligere. 

Alt det utstyret vi har inne/innredning er fra gamle stasjoner som vi har overtatt. Vi har vært med å 

revet dette, og transportert dette selv. Dette er også moden for utskifting. 

Så kommer vi til Nytt undertak/under pumpetak. Når dere kommer innom her så ta en titt opp å se 

hva dere mener. Dette ble malt for en del år siden, og nå ser det ikke ut. Lysene som er der er masse 

år gammel, og de er lite økonomisk å bruke. Vanlige lysrør. Det er også masse kondens som drypper 

ned. 

Så jeg ber dere vurdere dette på nytt. 

Med hilsen 

Moan Auto og Kjøleservice as 
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Maren-Ann Hansen 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/516 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 16.10.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Camillas Helhetsterapi og Massasje - Søknad om tilskudd 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 100/17 27.10.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Camillas Helhetsterapi og Massasje v/Camilla Utnes søker Dyrøy kommunes næringsfond om 

tilskudd, stort kr. 18.000,- i forbindelse med oppstart av egen virksomhet.  

Administrasjonens vurdering 

Camillas Helhetsterapi og Massasje v/Camilla Utnes ble etablert som et enkeltpersonforetak i 

juni -17, etter at hun hadde utdannet seg til helhetsterapeut (1 års utdannelse). Regnskap føres av 

Regnskap i Nor A/S.  

 

Virksomheten knytter seg til massasje, kroppspleie og fysisk velvære. 

 

Utnes har i høst etablert eget behandlingsrom hjemme, og hun ville i startfasen tilby sine 

tjenester 1 gang pr. uke. Pågangen av pasienter/kunder har imidlertid vært så stor, at hun har sett 

seg nødt til å utvide dette tilbudet til flere dager i uken. Utover dette arbeider hun i dag som vikar 

på sykehjemmet.  

 

Kundegruppen er iflg. Utnes alle som ønsker eller har behov for kroppspleie/massasje.   

 

Omsøkte tilskudd relaterer seg til behandlingsbenker og kurs, markedsføring etc. Evt. invest-

eringer i egen bolig omfattes ikke av søknaden.  

 

Rådmannen ser positivt på at dyrøyværinger ønsker å etablere egen virksomhet. Ihht. nærings-

fondsvedtektene skal kvinnelige arbeidsplasser prioriteres.  

 

Ihht. ovennevnte tilrår rådmannen at søknaden bifalles som omsøkt.  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Camillas Helhetsterapi og Massasje v/Camilla Utnes innvilges 25% investeringstilskudd stort kr. 

4.500,- og 50% bedriftsutviklingstilskudd stort kr. 13.500,- i forbindelse med etablering av egen 

virksomhet.  

 

Tilskuddet utbetales etter dokumenterte kostnader ihht. søknad, og belastes næringsfondet.  

Ordførers innstilling: 
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Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 515 

Saksmappe: 2017/423 

Saksbehandler: Elin Meleng Blomseth 

Dato: 16.10.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning av protokoller - lokale forhandlinger etter HTA kap 3.4.1,3.4.2, 

5 og 4 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 101/17 27.10.2017 
 

Vedlegg 

1 Signert protokoll kap. 4 

2 Signert protokoll kap. 3 og 5 

 

Saksopplysninger 

Det ble gjennomført lokale lønnsforhandlinger etter HTA kap. 3.4.1 (strategisk ledelse), kap. 

3.4.2 (enhetsledere) og kap. 5.1 (ansatt lokal lønn) den 25.09.17.  

Det ble gjennomført lokale forhandlinger for ansatte i HTA kap. 4.A.1 (pottforhandlinger) den 

11.10.17 og 13.10.17. 

Administrasjonens vurdering 

Ledere i HTA kap. 3.4.1 og 3.4.2 samt ansatte i HTA kap. 5.1 har lokal lønnsfastsetting.  

Ansatte i kap. 4 har fått sentralt tillegg i tillegg pr.01.07.17. Det er satt av 0,9% pott til lokale 

forhandlinger. Potten i kap. 4 er beregnet av KS og godkjent av partene lokalt til kr 386.311.  

 

Lokal lønnspolitikk for Dyrøy kommune: 

Alle som lønnes i henhold til HTA kap 3 og kap 5 (lønn fastsettes lokalt) skal ha minst samme 

lønnsutvikling som de i kap 4 (sentralt forhandlet), dog innenfor lønnsutviklingen i KS-området 

og kommunens totale situasjon. 

 

I kap. 4 er årslønnsvekstrammen for 2016-2017 beregnet til 2,4%. Dette kan brukes som et 

utgangspunkt for kostnadsberegningene.   

 

De innvilgede krav kap 4 utgjør totalt i kr 386.311 inkludert restpott til avrundinger og 

forhandlinger på kr 6.458 og tilbakeholdelse jf. Medlem Delta kr 10.000.  

 

De innvilgede krav i kap. 3.4.1, 3.4.2 og kap 5 med virkning 2017 er kr 170.865. 

           
 

Virkningstidspunkt for kap. 3.4.1, 3.4.2 og kap. 5 er 01.05.17. 

Virkningstidspunkt for kap. 4 pottforhandlinger er sentralt fastsatt til 01.08.17. 

 

Lokale forhandlinger er gjennomført med forbehold om formannskapets godkjenning av 

protokoller. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 

Formannskapet godkjenner protokoller fra de lokale lønnsforhandlinger mellom Dyrøy 

kommune og følgende fagforeninger: 

 

 HTA kap. 3.4.1 den 25.09.17 med Samfunnsviterne, NITO, Fagforbundet 

 HTA kap. 3.4.2 den 25.09.17 med Utdanningsforbundet, Fagforbundet,  

 HTA kap. 5.1 den 25.09.17 med Fagforbundet, NITO, Naturviterne. 

 HTA kap. 4.A.1 den 11.10.17 og 13.10.17 med Fagforbundet, NSF, 

Fysioterapeutforeningen, Delta, Utdanningforbundet, uorganisert.  

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Øystein Rørslett 

ordfører Rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 223 

Saksmappe: 2012/542 

Saksbehandler: Håkon Einar Haug 

Dato: 09.10.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Søknad om byggetilskudd - Sten Ruben Erlandsen og Helene Killi Tvenning 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 102/17 27.10.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Sten Ruben Erlandsen og Helene Killi Tvenning søker 22.08.17 om tilskudd til renovering av 

eldre bolig. Paret har nylig flyttet tilbake til Dyrøy fra Nordland. De har kjøpt gnr 14, bnr 13 i 

Dyrøy, Brøstadveien 674.  

 

Boligen er bygd i 1952 og det er ikke gjort nevneverdige vedlikehold på boligen etter det, slik at 

tilstanden må karakteriseres som dårlig, noe som også framgår av bilder som er vedlagt 

søknaden. Søker planlegger å skifte yttertak, skifte kledning og vinduer på hele huset, skifte 

bæring i gulv i første etasje, innvendig oppussing av de fleste rom, Isolasjon av loft, avretting etc 

av gulv i kjeller, skifte av ytterdør, nytt kjøkken, drenering skiftes, oppgradering av elektrisk 

anlegg, fornying av bad og røropplegg i hele boligen. Søker har anslått dette til å koste over kr 

700.000,-. 

 

Retningslinjene for byggetilskudd er: 

 

1. Dyrøy kommune viderefører ordningen med byggetilskudd til de som bygger nytt 

bolighus i Dyrøy. Størrelsen på tilskuddet fastsettes av kommunestyret. 

2. Formannskapet kan i særlige tilfeller der restaurering/ombyggingsarbeider skjer 

sammenhengende og er så omfattende at det tilnærmet svarer til nybyggingspris og huset 

fremstår som nytt, innvilge inntil 50% av gjeldende byggetilskudd. 

3. For nybygget fritidsbolig som innvilges omgjort til helårsbolig kan det innvilges inntil 

50% byggetilskudd. For eldre fritidsbolig som innvilges omgjort til helårsbolig og som 

for øvrig oppfyller kravene i pkt. 2, kan det innvilges inntil 50% byggetilskudd. 

4. I forbindelse med gjenoppbygging i Dyrøy kommune etter brann eller lignende kan 

kommunen gi et byggetilskudd tilsvarende 1/3 av helt tilskudd. 

5. Innvilget tilskudd utbetales etter følgende regler: 

a. Fullfinansiering må bekreftes 

b. 50% utbetales når mur står byggeferdig, og vei, vann og kloakk er tilført. 

c. 50% ved ferdigstillelse av boligen og boligbygger er bosatt/blitt registrert i 

folkeregistret i Dyrøy kommune. 

d. Boliger med byggetilskudd kan ikke omgjøres fra helårsboliger til fritidsboliger 

før 10 år etter at tilskuddet er innvilget. 

6. Resterende tomter i Bjørkebakk, Skaubu og Kastnes boligfelt og kommunal eiendom på 

Dyrøya som er egnet til boligformål, stilles gratis til rådighet for byggeinteresserte.  
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7. For boliger utenom kommunale boligfelt som ikke har mulighet til å knytte seg til 

kommunalt vann- og kloakkanlegg (inkl. privat anlegg der kommunen dekker 

driftsunderskudd) gis et tilskudd på kr 6000,- for vann og kr 6000,- for kloakk. 

Maksimalt tilskudd kr 12.000,-. 

8. Rådmannen bemyndiges til å avgjøre enkeltsøknader for delvis dekning av flytteutgifter 

til familier som flytter til kommunen hvor byggetilskuddet ikke kommer til anvendelse. 

9. Reglene skal gjelde fra 01.01.2010.  

 

Byggetilskuddet er pr d.d. på kr 100.000,- 

Administrasjonens vurdering 

Ut fra de arbeiderne som søker planlegger å utføre, er rådmannen i tvil om at 

kostnadsberegningen på kr 700.000,- kommer til å holde. En finner derfor at det 

restaureringsarbeidet vil bli så omfattende at det vil tilsvare nybyggerpris og dermed komme inn 

under pkt. 2 i retningslinjene for byggetilskudd. For søkerne synes det viktig å komme raskt i 

gang med restaureringsarbeidet En vil derfor anbefale at kr 25.000,- utbetales når 

restaureringsarbeidet starter og søkerne kan dokumentere utgifter til dette på kr 25.000,- og de 

resterende kr 25.000,- utbetales når søkerne kan dokumentere utgifter som overskrider kr 

50.000,-  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Sten Ruben Erlandsen og Helene Killi Tvenning innvilges kr 50.000,- i byggetilskudd til 

renovering av Brøstadveien 674, gnr 14, bnr 13 i Dyrøy. Kr 25.000,- utbetales når 

restaureringsarbeidet starter og søkerne kan dokumentere utgifter til dette på kr 25.000,- og de 

resterende kr 25.000,- utbetales når søkerne kan dokumentere utgifter på over kr 50.000,- 

Boligen kan ikke omgjøres fra helårsbolig til fritidsbolig før 10 år etter at tilskuddet er utbetalt.  

Ordførers innstilling: 

Som rådmannens forslag til vedtak.  

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/524 

Saksbehandler: Øystein Rørslett 

Dato: 19.10.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Nytt tak på Brøstad kirke og bårehus - tilleggsbevilgning 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 103/17 27.10.2017 
 

 

Saksopplysninger 

I kommunens investeringsbudsjett for 2017 er det bevilget kr 400 000 nytt tak på Brøstad kirke 

og bårehus. Anbudsprosessen for prosjektet er nå gjennomført og kontrollregnet, og det er klart 

for å inngå kontrakt med Hamco Entreprenør as som vant konkurransen med et bud på  

kr 626.570,80. (ekskl. mva.). 

 

Plan-Evo as har bistått kommunen med å utarbeide anbudsgrunnlag samt forestå 

anbudsprosessen. Inkl. kostnader til dette og en liten reserve til uforutsette kostnader, gir et 

samlet kostnad til prosjektet på kr 700 000.-   

 

Det innebærer behov for tilleggsbevilgning på kr 300 000. 

Administrasjonens vurdering 

Taket på Brøstad kirke og bårehus opplyses å ha lekkasjer, og renovering av kirketaket er høyt 

prioritert fra kirkeverge og kirkelig fellesråd sin side.  

 

Etter rådmannens vurdering er et tett tak en vesentlig forutsetning for å unngå forfall på gamle 

bygninger – mange andre tiltak kan man «skyve på». Rådmannen går derfor inn for at det gis en 

tilleggsbevilgning slik at tiltaket kan gjennomføres nå. 

 

Rådmannen tør også be om at formannskapet vurderer å bruke «hasteparagrafen» slik at 

arbeidene kan starte så snart som mulig. Det kan ha mange fordeler i hvert fall å få startet opp før 

vinteren setter inn for alvor. Entreprenøren opplyser å være klar så fort kontrakten er 

underskrevet.  

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Bevilgning i kommunens investeringsbudsjett 2017, ansvar 151 Kirkelig administrasjon, 

økes med en tilleggsbevilgning på kr 300 000 til kr 700 000. Beløpet skal brukes til nytt 

tak på Brøstad kirke og bårehus. 

2. Beløpet finansieres med låneopptak. 

3. Vedtaket er gjort i hht kommunelovens § 13 (hasteparagrafen). Melding om bruk av 

hasteparagrafen forelegges kommunestyret i førstkommende møte. 
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Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes  

ordfører  
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/64 

Saksbehandler: Marit Alvig Espenes 

Dato: 19.10.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Bevilgning til utredning av Astafjordlegene 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 104/17 27.10.2017 
 

 

Saksopplysninger 

I kommunestyret 27.4.2017, sak 13/17, ble det vedtatt at Dyrøy kommune skal delta i utredning 

vedrørende etablering av «Astafjordlegene»; et samarbeid om felles legetjeneste med Salangen, 

Lavangen og Ibestad kommuner. 
 

I kommunestyrets vedtak pkt 2 bes om iverksetting av fase 2 i prosjektet som omhandler 

detaljplanleggingen, utarbeide organisasjonsmodeller, foreta økonomiske beregninger og 

klargjøre for rekruttering og implementering. 

 

Det ble imidlertid ikke bevilget nødvendige midler til utredningen. Utredningsarbeidet 

forutsettes gjennomført med prosjektlederstøtte fra Astafjord Utredning AS prissatt til kr 

422 000, en utgift som antas delt likt mellom de deltakende kommuner – det vil si ca kr 106 000 

pr kommune. 

 

Formannskapet bes ta stilling til bevilgning av beløpet. Saken legges fram uten 

administrasjonens vurdering og forslag til vedtak. Saken legges fram av ordføreren fordi 

fungerende rådmann erklærer seg inhabil som medlem av kommunestyret i Sørreisa som Dyrøy i 

dag har legesamarbeid med. 

 

Administrasjonens vurdering 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

Ordførers innstilling: 
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Marit Alvig Espenes  

ordfører  
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: M37 

Saksmappe: 2017/294 

Saksbehandler: Øystein Rørslett 

Dato: 04.10.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Vidar Karlsen: Krav om erstatning - varsel om søksmål, jf tvl § 5-2(1) 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 105/17 27.10.2017 
 

Vedlegg 

1 Krav om erstatning - varsel om søksmål, jf. tvl § 5-2 (1) 

 

Saksopplysninger 

Vi viser til vedlagte brev med vedlegg fra advokatfirma Haagensen & Bakkelund as på vegne av 

klient Vidar Karlsen. Saken gjelder krav om erstatning i forbindelse med to klager til 

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA): 

 

- KOFA-sak 2017/76.  

Her fremmes det krav om erstatning for fortjenestetap kr 90.606,56, samt dekning av 

advokatutgifter kr 55.345,25. 

 

Klagenemndas konklusjon: 

Dyrøy kommune har i konkurransen om maskinarbeid brutt forskriften § 12-1 ved å la 

valgte leverandør få levere et nytt tilbud etter tilbudsfristens utløp. 

Dyrøy kommune har i konkurransen om levering av ny pumpestasjon brutt forskriften 

§11-11(1) bokstav a ved å unnlate å avvise det for sent innkomne tilbudet fra valgte 

leverandør. 

Klagers anførsel om innsyn er avvist som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, 

jf klagenemndforskriften §9. 

Klagers anførsel om uriktig angivelse av tilbudssum er for sent fremsatt, og er derfor ikke 

behandlet. 

 

- KOFA-sak 2016/81. 

Her fremsettes det krav om dekning av advokatutgifter kr 63.750,- 

 

Klagenemndas konklusjon: 

Dyrøy kommune har ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser. 

 

Administrasjonens vurdering 

I KOFA-sak 2017/76 gis klageren (Vidar Karlsen) i all vesentlighet medhold, jfr. klagenemndas 

konklusjon som er sitert foran. Det vises for øvrig til vedlagte kopi av klagenemndas vurderinger 

og begrunnelser for den gitte konklusjon. 
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KOFA har således konstatert brudd på regelverket for offentlige anskaffelser ved Dyrøy 

kommunes gjennomføring av anbudskonkurranse som gjaldt rivning/sanering av eksisterende 

pumpestasjon og levering/montering av ny pumpestasjon. 

 

Etter rådmannens vurdering gir refererte brudd på regelverket, grunnlag for klagerens krav om 

erstatning. Kravet om dekning av advokatutgifter kr 55.345,25 er dokumentert med kopi av 

faktura. Kravet om erstatning av fortjenestetap kr 90.606,56 er beregnet med 10 % av tilbudssum 

for levering av pumpestasjon. Dette er i og for seg ikke dokumentert, men et påslag i denne 

størrelsesorden anses rimelig. Rådmannen vil foreslå at kravet imøtekommes. 

 

I KOFA-sak 2016/81 er det som nevnt klagenemndas konklusjon at Dyrøy kommune ikke har 

brutt regelverket for offentlige anskaffelser i noen av de saker som klageren har meldt inn for 

behandling i nemnda.  

 

Dermed faller naturligvis grunnlaget for kravet om erstatning bort. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Vidar Karlsen ytes en samlet erstatning på kr 145.952,- i hht framsatte krav for 

kommunens brudd på regelverket om offentlige anskaffelser jfr. KOFA-sak 2017/76. 

 

2. Krav om erstatning vedrørende KOFA-sak 2016/81 imøtekommes ikke. 

 

 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes  

ordfører  
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/522 

Saksbehandler: Øystein Rørslett 

Dato: 18.10.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Foreldrebetaling barnehage - forslag satser 2018 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 106/17 27.10.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Rådmannen har forsøkt å gjennomføre behandling av betalingssatser for påvirkbare 

egeninntekter på de respektive driftsområder i PNU og OPOM. For bl a foreldrebetaling i 

barnehage klarte vi ikke å få fram sak til møtet 17.10.17 i OPOM, og derfor bes saken behandlet 

i Formannskapet. 

Administrasjonens vurdering 

Innspill fra enhetsleder barnehage Nina Bolle: 

 

Foreldrebetaling pr i dag i Dyrøy kommune er på det maksimale beløpet som Stortinget har 

vedtatt på kr 2 730,-. Kommunen har søskenmoderasjon på 30% for barn nr 2. Kommunen følger 

også barnehageloven med 50% søskenmoderasjon fra og med barn nr 3. 

I statsbudsjettet er det foreslått økt maksimalsats for heltids plass barnehage på kr 2 910,-.  

Det foreslås at kommunen følger maksimal foreldrebetalingssats også i 2018. 

Matpenger reguleres etter selvkost og foreslås videreført med kr 320,-. 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Foreldrebetaling i barnehage 2018 fastsettes i samsvar med Stortingets fastsatte maksimalsats. 

Nåværende regler for søskenmoderasjon videreføres med 30 % for barn nr 2 og 50 % fra og med 

barn nr 3. 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes  

ordfører  
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 151 

Saksmappe: 2017/472 

Saksbehandler: Unn-Tove Bakkevoll 

Dato: 19.10.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Påvirkbare egeninntekter - Kulturskole 2018 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 107/17 27.10.2017 
 

 

Saksopplysninger 

forbindelse med budsjettarbeid for 2018-2021, har fagleder for kulturskolen vurdert påvirkbare 

egeninntekter tilknyttet ansvar 251 – kulturskole. Fagleder legger frem følgende forslag til økte 

priser i kulturskolen for budsjettåret 2018:  

 

 
 

Administrasjonens vurdering 

Med bakgrunn i forventet prisøkning på varer og tjenester i 2018 som beregnes til 3 %, foreslår 

fagleder økning på dette på utvalgte påvirkbare egeninntekter i kulturskolen. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Prisene i kulturskolen økes for 2018 som følgende: 
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Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 151 

Saksmappe: 2017/472 

Saksbehandler: Unn-Tove Bakkevoll 

Dato: 19.10.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 108/17 27.10.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Rådmannen og administrasjonen har arbeidet med forslag til balansert årsbudsjett 2018 og 

økonomiplan for perioden 2018-2021 siden våren 2017. Enhetsledere har gjennomgått kurs, samt 

økonomiavdelingen har bistått enhetenes arbeid gjeldende dette, hvor det har vært ønskelig. 

Rådmannen legger frem rådmannens forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021, 

med bakgrunn i helhetlig vurdering av innkomne drifts- og investeringsforslag fra enhetene, i 

balanse med kommunens økonomiske handlingsrom. Videre er det tatt hensyn til fylkesmannens 

råd og veiledning i forhold til positivt netto driftsresultat og avsetning til frie fondsmidler.  

Administrasjonens vurdering 

Dyrøy kommune vil, slik Stortinget har vedtatt tilknyttet Kommunereformen, få mindre statlige 

rammeoverføringer enn hva kommunen mottok i 2017. Dette reduserer kommunens 

handlingsrom. Kommunens påvirkbare egeninntekter er blitt vurdert, hvorav flere av disse 

foreligger som egne saker til ulike utvalg for gjennomgang i oktober 2017. 

Telemarksforskningens forslag til innsparingstiltak blir lagt frem som forslag til driftstiltak. Med 

bakgrunn i en totalvurdering av kommunens økonomiske situasjon, fremlegger rådmannen et 

forslag konsekvensjustert forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021, til vedtak. 

Forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 blir ettersendt i uke 43.  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Rådmannens forslag til konsekvensjustert årsbudsjett for 2018, samt økonomiplan for 2018-2021 

tas til etterretning.  

Ordførers innstilling: 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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