
 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Nordavindshagen 
Dato: 22.02.2018 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
 
Til sak PS 10/18 vil det bli delt ut en rapport fra Jobzone i møtet. 
 
Etter behandlet saksliste vil det gjennomføres ekstraordinær generalforsamling for Dyrøy 
Utleiebygg. Det vil sendes ut egen innkalling til saker som skal behandles der.  
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
Saksnr 

PS 1/18 Godkjenning av møteprotokoll 7.12.17  2018/51 

PS 2/18 Referatsaker   

RS 1/18 Rådmannen orienterer   

RS 2/18 Status og oppfølging av 
kommunestyrevedtak 

 2018/253 

RS 3/18 Protokoll RR 29. januar - Finnsnes  2017/1052 

RS 4/18 Protokoll omstillingsstyret 6.februar 2018  2017/1007 

RS 5/18 17/5047-6 Høring av rapport fra 
ekspertutvalget som har vurdert nye 
oppgaver til fylkeskommunene 

 2018/225 

RS 6/18 Høring NOU 2017: 17 På ein søndag? 
Reglane om søndagshandel og 
konsekvensane av endringar 

 2018/137 

RS 7/18 Takk for ditt høringssvar til Høring av 
forslag til endringer i vannforskriften og 
naturmangfoldloven 

 2017/1052 

PS 3/18 Søknad om fritak fra politiske verv  2018/84 

PS 4/18 Valg av varaordfører  2018/216 

PS 5/18 Valg av nytt styremedlem til 
Omstillingsstyret 

 2018/164 

PS 6/18 System for arbeid med elevenes 
psykososiale miljø 

 2018/169 

PS 7/18 43/59 - Revidering av reguleringsplan for 
Furstrand Holtebakken hyttefelt 

 2017/1003 

PS 8/18 Interpellasjon - Lokaler til voksenopplæring 
- økonomiske forpliktelser Dyrøy Utleiebygg 
A/S 

 2017/1306 

PS 9/18 Dyrøy Utleiebygg A/S Søknad om 
kommunal garanti 

 2017/1318 

PS 10/18 Ansettelse av rådmann X 2018/61 
 
 
 
 
 
ordfører/utvalgsleder 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/51 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 15.02.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

Godkjenning av møteprotokoll 7.12.17 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 1/18 22.02.2018 

 

Vedlegg 
1 KS_Protokoll_171207 

 

Saksopplysninger 
Møteprotokollen er tilgjengelig på kommunens hjemmeside 
https://www.dyroy.kommune.no/getfile.php/4011282.296.kmmpnniuinlbtq/KS_Innkalling_1712
07.pdf 
og som vedlegg til saken.  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunestyrets møteprotokoll av 07.12.17 godkjennes.  

Ordførers innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Nordavindshagen 
Dato: 07.12.2017 
Tid: 09:00-16:40 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Marit Alvig Espenes Ordfører AP 
Stig Stokkland Varaordfører AP 
Trine Nygård Medlem AP 
Terje Johansen Medlem AP 
Tone Sørensen Medlem AP 
Karl Johan Olsen Medlem SV 
Knut Arne Johansen Medlem FLD 
Kjell Sverre Myrvoll Medlem SP 
Kine Mari Hanssen Medlem SP 
Levi Jensen Medlem FRP 
Tom Erik Forså Medlem FRP 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Haavard Danielsen MEDL FRP 
Bjørn Inge Samuelsen MEDL FRP 
Kristoffer Molund MEDL H 
Per Jensen MEDL H 

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Kurt Ole Johansen Per Jensen H 
Ørjan Thomassen 
Dag Agnar Solbakk 
Thomas Rognli 

Bjørn Inge Samuelsen 
Marit A.E og Stig S 
Kine Mari Hanssen 

FRP 
AP 
SP 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Øystein Rørslett fungerende rådmann 
Marlin Antonsen fagleder servicetorg 

 
 
 
Ingen merknader til innkallingen. Enst. godkjent. 
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Til sakslisten tilføres en interpellasjon fra Dyrøy SV. 
 
Til å signere protokollen velges Stig Stokkland (AP) og Kurt Ole Johansen (H). 
 
Kine Mari Hanssen (SP) innvilges permisjon fra 10:15-12:00. Som varamedlem tiltrer 
Thomas Rognli.   
 
Kurt Ole Johansen (H) innvilges permisjon fra 16:10. 
 
Marit Alvig Espenes (AP) erklæres inhabil i sak 66/17, Dag Agnar Solbakk tiltrer som 
varamedlem.  
Tom-Erik Forså (FRP) og Terje Johansen (AP) erklæres også inhabil i saken. 
 
Stig Stokkland (AP) erklæres inhabil i sak 67/17, 72/17 og 73/17, Dag Agnar Solbakk 
tiltrer som varamedlem.   
 
Kjell-Sverre Myrvoll (SP) erklæres inhabil i sak 69/17.  
 
Knut-Arne Johansen (FLD) erklæres inhabil i sak FO 5/17.   
 
Fra 14:30 ble det utdelt æresbevisninger til ansatte.  
 
 

 
 
 
 
  

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert 
i møteboka er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.     
 
 
 
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland Kurt Ole Johansen 
 
ordfører AP H 
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Saksliste 

 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 59/17 Godkjenning av møteprotokoll 12.10.17  2017/1098 
PS 60/17 Referatsaker   
RS 29/17 Rådmannen orienterer   
RS 30/17 Særutskrift fra kontrollutvalget  2017/1236 
RS 31/17 Behandlet etter KL § 13 - Nytt tak på Brøstad kirke 

og bårehus - tilleggsbevilgning 
 2017/1067 

RS 32/17 Behandlet etter KL § 13 - Godkjenning av sluttavtale 
med Erla Sverdrup/ stedfortreder for rådmannen 

X 2017/1123 

PS 61/17 Konstituering av rådmann fra 01.01.18 X 2017/1237 
PS 62/17 Møteplan 2018  2017/1056 
PS 63/17 Rullering anleggsplan  2017/1255 
PS 64/17 Vidar Karlsen: Krav om erstatning - varsel om 

søksmål, jf tvl § 5-2 (1) 
 2017/1099 

PS 65/17 Moan Auto- og Kjøleservice A/S - Søknad om 
tilskudd - Anke på vedtak 

 2017/1252 

PS 66/17 Dyrøy Energi A/S - Søknad om kommunal bistand  2017/1250 
PS 67/17 Regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022  2017/1248 
PS 68/17 Interkommunalt plansamarbeid om kystsoneplan for 

Midt- og Sør-Troms 
 2017/1185 

PS 69/17 Budsjett 2018 - Nordavind Utvikling KF  2017/1004 
PS 70/17 Investeringsbudsjett 2017 - regulering  2017/1182 
PS 71/17 Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021  2017/1101 
PS 72/17 Instruks omstillingsleder Dyrøy Kommune  2017/1007 
PS 73/17 Instruks omstillingstyret i Dyrøy kommune  2017/1007 
 Interpellasjon   
FO 5/17 interpellasjon 7.12  2017/1306 

 
 
Marit Alvig Espenes 
ordfører 
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PS 59/17 Godkjenning av møteprotokoll 12.10.17 2017/1098 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunestyrets møteprotokoll av 12.10.17 godkjennes. 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
Godkjenning av møteprotokoll 12.10.17 
 
Behandling i Kommunestyret – 07.12.2017:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 07.12.2017  
 
Kommunestyrets møteprotokoll av 12.10.17 godkjennes. 
 
 

PS 60/17 Referatsaker / 

 
Referatsaker 
 
Behandling i Kommunestyret – 07.12.2017:  
 
Fungerende rådmann orienterer fra enhetene.  
 
Ordfører orienterer til RS 32/17. 
 
Karl-Johan Olsen (SV) ønsker sak utredet: 
 
Dyrøy SV krever en full redegjørelse omkring kommunens økonomiske forpliktelser og investeringer i 
prosjektet med utbyggingen av Dyrøy Utleiebygg. Redegjørelsen skal belyse eventuelle behov for 
renovering av dagens bygningsmasse, med kalkyler på kostnader og hvordan disse finansieres. Dersom 
prosjekteringen av prosjektet er kommet så langt at det er utredet momenter som kan påføre prosjektet 
ytterlige kostnader, eksempelvis infrastruktur som vann/avløp/fiber/vei/parkering, skal disse 
fremkomme.  
 
Øvrige referatsaker tas til orientering.  
 
Enst. vedtatt.  
 
Vedtak i Kommunestyret  – 07.12.2017  
 
Dyrøy SV krever en full redegjørelse omkring kommunens økonomiske forpliktelser og investeringer i 
prosjektet med utbyggingen av Dyrøy Utleiebygg. Redegjørelsen skal belyse eventuelle behov for 
renovering av dagens bygningsmasse, med kalkyler på kostnader og hvordan disse finansieres. Dersom 
prosjekteringen av prosjektet er kommet så langt at det er utredet momenter som kan påføre prosjektet 
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ytterlige kostnader, eksempelvis infrastruktur som vann/avløp/fiber/vei/parkering, skal disse 
fremkomme.  
 
Øvrige referatsaker tas til orientering.  
 

RS 29/17 Rådmannen orienterer / 

RS 30/17 Særutskrift fra kontrollutvalget 2017/1236 

RS 31/17 Behandlet etter KL § 13 - Nytt tak på Brøstad kirke og bårehus - 
tilleggsbevilgning 2017/1067 

RS 32/17 Behandlet etter KL § 13 - Godkjenning av sluttavtale med Erla 
Sverdrup/ stedfortreder for rådmannen 2017/1123 
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PS 61/17 Konstituering av rådmann fra 01.01.18 2017/1237 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Ordførers innstilling: 
Tore Uthaug konstitueres som rådmann i Dyrøy kommune fra 01.01.18 og frem til ny rådmann kan tiltre 
stillingen, jf. HTA §13.4 
Fra samme dato, og med samme varighet, vil kommunalsjef Karl Johan Olsen fungere som rådmannens 
stedfortreder. 
Det delegeres til ordfører å inngå avtale med Tore Uthaug om lønn, arbeidsvilkår og tidsrom for 
stillingen. 
Geir Fjellbergs stedfortredergodtgjørelse opphører fra samme tidspunkt. 
 
 
Konstituering av rådmann fra 01.01.18 
 
Behandling i Kommunestyret – 07.12.2017:  
 
 
Enst. vedtatt som ordførers innstilling.   
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 07.12.2017  
 
Tore Uthaug konstitueres som rådmann i Dyrøy kommune fra 01.01.18 og frem til ny rådmann kan tiltre 
stillingen, jf. HTA §13.4 
Fra samme dato, og med samme varighet, vil kommunalsjef Karl Johan Olsen fungere som rådmannens 
stedfortreder. 
Det delegeres til ordfører å inngå avtale med Tore Uthaug om lønn, arbeidsvilkår og tidsrom for 
stillingen. 
Geir Fjellbergs stedfortredergodtgjørelse opphører fra samme tidspunkt. 
 
 

PS 62/17 Møteplan 2018 2017/1056 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Møteplanen for 2018 vedtas.  
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Forklaringer: KST=kommunestyret, FSK=Formannskapet, 
ADM=administrasjonsutvalget, AMU=arbeidsmiljøutvalget, OpOm=oppvekst- og 
omsorgsutvalget, PNU=plan- og naturutvalget, NUKF=styret Nordavind Utvikling KF, 
ER=eldrerådet, OMS= omstillingsstyret, DKU= Dyrøy kontrollutvalg, RR=regionrådet, 
AR=administrativt råd. 
 

Ordførers innstilling: 

 
Møteplan 2018 
 
Behandling i Formannskapet – 21.11.2017:  

Måned KST FSK ADM AMU OpOm PNU NUKF ER OMS DKU 
Januar                  
Februar 22. 26.  1. 15. 15. 13.  6. 15.     
Mars  8.         6.   
April 26. 12.       17.      
Mai   10. 24. 24.   15.  24.  22.   
Juni 21. 7.    12.      
Juli                 
August   23.      28.   23.  21.   
September   13. 13. 13.  4.      
Oktober 11. 25.     30.         
November  8. 21.  1. 1.  6. 8. 15.   
Desember 6.               

Regionale møter 2017 
Måned RR AR Sted 
Januar 29. 9. Tranøy/Tromsø 
Februar 

 
 

 

Mars 5. 7. Sørreisa/Bardu 
April 

 
 

 

Mai  23. Målselv 
Juni 18,19.  Bardu 
Juli    
August 9. 29. Berg 
September 18.  Dyrøy 
Oktober 

 
17. Torsken 

November  28. Sørreisa 
Desember 3.  Lenvik 
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Det gis innspill om å flytte formannskapsmøter til torsdager med hensyn til pendlere.  
 
Formannskapet ber administrasjonen jobbe inn de endringer som framkom i møtet.  
 
Enst. vedtatt. 
 
Vedtak i Formannskapet  – 21.11.2017  
 
Formannskapet ber administrasjonen jobbe inn de endringer som framkom i møtet. 
 
 
Møteplan 2018 
 
Behandling i Kommunestyret – 07.12.2017:  
 
 
Trine Nygård (AP) ønsker at møtedatoer tar hensyn til rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.   
 
Enst. vedtatt som formannskapets innstilling.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 07.12.2017  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Møteplanen for 2018 vedtas.  
 
 
 

 
 

Måned KST FSK ADM AMU OpOm PNU NUKF ER OMS DKU 
Januar                  
Februar 22. 26.  1. 15. 15. 13.  6. 15.     
Mars  8.         6.   
April 26. 12.       17.      
Mai   10. 24. 24.   15.  24.  22.   
Juni 21. 7.    12.      
Juli                 
August   23.      28.   23.  21.   
September   13. 13. 13.  4.      
Oktober 11. 25.     30.         
November  8. 21.  1. 1.  6. 8. 15.   
Desember 6.               

Regionale møter 2017 
Måned RR AR Sted 
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Forklaringer: KST=kommunestyret, FSK=Formannskapet, 
ADM=administrasjonsutvalget, AMU=arbeidsmiljøutvalget, OpOm=oppvekst- og 
omsorgsutvalget, PNU=plan- og naturutvalget, NUKF=styret Nordavind Utvikling KF, 
ER=eldrerådet, OMS= omstillingsstyret, DKU= Dyrøy kontrollutvalg, RR=regionrådet, 
AR=administrativt råd. 
 
 

PS 63/17 Rullering anleggsplan 2017/1255 

Rådmannens forslag til vedtak: 
K=kommuneanlegg N= nærmiljøanlegg  
1. Nærmiljøanlegg for utetrening i sentrum (N)  
 I tilknytning til skoleområdet/idrettsparken  
2. Rehabilitering ballbingen, Elvetun (K)  
3. Rehabilitering av Klubbhuset, Idrettsparken (K)  
 Rehabilitering av garderober og tak  
4. Turveier langs Brøstadelva (N)  
 Tiltak for å bedre ferdsel og skape rasteplasser, rydding av turveier  
5. Oppgradering av gocartbanen (K)  
 Tilrettelegging for sykling og knøttekross  
6. Garasje/lager til kunstgressbanen, Idrettsparken (K)  
 Til 4-hjuling, utstyr osv.  
7. Rehabilitering av svømmeanlegget ved Elvetun skole (K)  
 Utskiftning av skvalperenne, rehabilitering garderober, generell opprusting.  
 Tilstandsrapport må utarbeides.  
8. Badeanlegg Kastneshamn (N)  
 Tilrettelegging for bading alle årstider  
9. Utendørs garderobeanlegg, Idrettsparken (K)  
 Ny fasilitet ved eksisterende anlegg  
10. Grusing av lysløypa Espenes-Brøstadbotn (N)  
 

Januar 29. 9. Tranøy/Tromsø 
Februar 

 
 

 

Mars 5. 7. Sørreisa/Bardu 
April 

 
 

 

Mai  23. Målselv 
Juni 18,19.  Bardu 
Juli    
August 9. 29. Berg 
September 18.  Dyrøy 
Oktober 

 
17. Torsken 

November  28. Sørreisa 
Desember 3.  Lenvik 
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Ordførers innstilling: 
 
 
Rullering anleggsplan 
 
Behandling i Kommunestyret – 07.12.2017:  
 
Forslag til vedtak fremmet av Stig Stokkland (AP): 
 
Tiltak 1-7: som rådmannens forslag 
Tiltak 8: Grusing av lysløypa 
Tiltak 9: Badeanlegg Kastnes 
Tiltak 10: Utendørs garderobeanlegg, Idrettsparken 
 
Enst. vedtatt.  
 
Forslag til tilleggspunkt fremmet av Tom-Erik Forså (FRP): 
 
Følgende tiltak oversendes og søkes utredet og innarbeidet ved neste rullering av anleggsplan:  

1. Turvei Espenes - Brøstadbotn 
2. Evertmoen Aktivitetspark 
3. Rekreasjonsløyper for snøskuter 

 
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 07.12.2017  
 
K=kommuneanlegg N= nærmiljøanlegg  
1. Nærmiljøanlegg for utetrening i sentrum (N)  
 I tilknytning til skoleområdet/idrettsparken  
2. Rehabilitering ballbingen, Elvetun (K)  
3. Rehabilitering av Klubbhuset, Idrettsparken (K)  
 Rehabilitering av garderober og tak  
4. Turveier langs Brøstadelva (N)  
 Tiltak for å bedre ferdsel og skape rasteplasser, rydding av turveier  
5. Oppgradering av gocartbanen (K)  
 Tilrettelegging for sykling og knøttekross  
6. Garasje/lager til kunstgressbanen, Idrettsparken (K)  
 Til 4-hjuling, utstyr osv.  
7. Rehabilitering av svømmeanlegget ved Elvetun skole (K)  
 Utskiftning av skvalperenne, rehabilitering garderober, generell opprusting.  
 Tilstandsrapport må utarbeides.  
8. Grusing av lysløypa Espenes – Brøstadbotn (N)   
9. Badeanlegg Kastneshamn (N)  
 Tilrettelegging for bading alle årstider  
10. Utendørs garderobeanlegg, Idrettsparken (K)  
 Ny fasilitet ved eksisterende anlegg 
 
Følgende tiltak oversendes og søkes utredet og innarbeidet ved neste rullering av anleggsplan:  

1. Turvei Espenes - Brøstadbotn 
2. Evertmoen Aktivitetspark 
3. Rekreasjonsløyper for snøskuter 
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PS 64/17 Vidar Karlsen: Krav om erstatning - varsel om søksmål, 
jf tvl § 5-2 (1) 2017/1099 

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: 
 
 
Vidar Karlsen: Krav om erstatning - varsel om søksmål, jf tvl § 5-2 
(1) 
 
Behandling i Kommunestyret – 07.12.2017:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 07.12.2017  
 

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. 

 
 
 

PS 65/17 Moan Auto- og Kjøleservice A/S - Søknad om tilskudd - 
Anke på vedtak 2017/1252 

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: 
 
 
Moan Auto- og Kjøleservice A/S - Søknad om tilskudd - Anke på 
vedtak 
 
Behandling i Kommunestyret – 07.12.2017:  
 
Forslag til vedtak fremmet av Kjell-Sverre Myrvoll (SP): 
 
Klage på vedtak i formannskapets sak 79/17 tas delvis til følge: 
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1. Moan Auto og Kjølservice A/S innvilges tilskudd inntil kr.75.000,- i forbindelse med ombygging og 
utbygging av uteplass/sittegruppe til kunder. Støtten er gitt som bagatellmessig støtte.  
 
2. Retningslinjer for bruk av næringsfondet legges fram for kommunestyret i 2018. 
 
Kommunestyret bestemmer med 9 mot 4 å stemme over forslaget samlet og ikke punktvis opp mot 
rådmannens forslag til vedtak.   
 
Forslaget til Myrvoll vedtas med 9 mot 4 stemmer.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 07.12.2017  
 
Klage på vedtak i formannskapets sak 79/17 tas delvis til følge: 
 
1. Moan Auto og Kjølservice A/S innvilges tilskudd inntil kr.75.000,- i forbindelse med ombygging og 
utbygging av uteplass/sittegruppe til kunder. Støtten er gitt som bagatellmessig støtte.  
 
2. Retningslinjer for bruk av næringsfondet legges fram for kommunestyret i 2018. 
 
 

PS 66/17 Dyrøy Energi A/S - Søknad om kommunal bistand 
2017/1250 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Dyrøy kommune garanterer for Dyrøy Energi A/S for låneopptak inntil 2,8 mill. i 
Kommunalbanken. Låneopptak søkes primært på vilkår – «Grønn rente», 1,4 % rente, 
Sekundært ordinære vilkår, 1,5 % rente.  

2. Dyrøy kommune avsetter inntil kr. 500.000,- til ny aksjekapital i Dyrøy Energi A/S. Beløpet 
innarbeides i budsjettet for 2018. 

 
  

Ordførers innstilling: 
 
 
Dyrøy Energi A/S - Søknad om kommunal bistand 
 
Behandling i Kommunestyret – 07.12.2017:  
 
 
Marit Alvig Espenes (AP), Terje Johansen (AP) og Tom-Erik Forså (FRP) erklæres inhabil i saken.    
Som varamedlem for Marit A.E tiltrer Dag Agnar Solbakk. 
 
Kjell-Sverre Myrvoll (SP) velges som varaordfører.  
 
Forslag til tilleggspunkt fremmet av Knut-Arne Johansen (FLD): 
 
3. Kommunestyret etterspør en plan for den videre drift, inkludert budsjett.  
 
Forslaget stemmes over samlet med rådmannens forslag til vedtak i 3 punkter: 
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1. Dyrøy kommune garanterer for Dyrøy Energi A/S for låneopptak inntil 2,8 mill. i 
Kommunalbanken. Låneopptak søkes primært på vilkår – «Grønn rente», 1,4 % rente, 
Sekundært ordinære vilkår, 1,5 % rente.  

2. Dyrøy kommune avsetter inntil kr. 500.000,- til ny aksjekapital i Dyrøy Energi A/S. Beløpet 
innarbeides i budsjettet for 2018. 

3. Kommunestyret etterspør en plan for den videre drift, inkludert budsjett. 
 
Forslaget vedtas, 8 mot 3 stemmer.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 07.12.2017  
 

1. Dyrøy kommune garanterer for Dyrøy Energi A/S for låneopptak inntil 2,8 mill. i 
Kommunalbanken. Låneopptak søkes primært på vilkår – «Grønn rente», 1,4 % rente, 
Sekundært ordinære vilkår, 1,5 % rente.  

2. Dyrøy kommune avsetter inntil kr. 500.000,- til ny aksjekapital i Dyrøy Energi A/S. Beløpet 
innarbeides i budsjettet for 2018. 

3. Kommunestyret etterspør en plan for den videre drift, inkludert budsjett. 
 
 
 

PS 67/17 Regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022 
2017/1248 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret i Dyrøy kommune har behandlet høringsutkast til regional næringsplan for Midt-

Troms 2018-2022 i møte den 07.12.17. 
 

2. Kommunestyret slutter seg til det fremlagte høringsutkastet til regional næringsplan for Midt-
Troms 2018-2022. 

 

Ordførers innstilling: 
 
 
Regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022 
 
Behandling i Kommunestyret – 07.12.2017:  
 
 
Stig Stokkland (AP) erklæres inhabil i saken. Dag Agnar Solbakk tiltrer som varamedlem.  
 
Kjell-Sverre Myrvoll (SP) velges som varaordfører.  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
Vedtak i Kommunestyret  – 07.12.2017  
 

1. Kommunestyret i Dyrøy kommune har behandlet høringsutkast til regional næringsplan for Midt-
Troms 2018-2022 i møte den 07.12.17. 
 

2. Kommunestyret slutter seg til det fremlagte høringsutkastet til regional næringsplan for Midt-
Troms 2018-2022. 
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PS 68/17 Interkommunalt plansamarbeid om kystsoneplan for 

Midt- og Sør-Troms 2017/1185 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Dyrøy kommune vedtar og slutter seg til å delta i interkommunalt plansamarbeid om 

kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms, med forslag til organisering, som beskrevet i forprosjektet 
«Kystplan Midt- og Sør-Troms II» datert 4.7.2017. 

2. Dyrøy kommune bevilger inntil kr. 116 595, for å dekke sin andel ved deltakelse i prosjektet. 

3. Planmyndighet delegeres i henhold til plan- og bygningslovens §§ 9-1, 9-2 og 9-3, til 
interkommunalt kystsoneplanutvalg for Midt- og Sør-Troms. Dette utvalg vil da ha myndighet til 
å varsle planoppstart, vedta planprogram og gjennomføre planprosessen frem til politisk 
behandling i kommunestyret i Dyrøy kommune.  

4. Dyrøy kommunestyre vedtar at det interkommunale kystsoneplanutvalgets sammensetning 
består av en representant med vara fra hver medvirkende kommune godtas.  

5. Fra Dyrøy kommune velges:……………… med varamedlem …………….  til det interkommunale 
kystsoneplanutvalget.  Utvalget konstituerer seg selv i første møte.  

6. Dyrøy kommune slutter seg til at ………….. er utpekt til kommunens administrative kontaktperson 
og koordinator for prosessen i Dyrøy kommune. Kontaktpersonen skal være bindeledd mellom 
Dyrøy kommune og prosjektet Kystplan Midt- og Sør-Troms og bidra aktivt i arbeidet med 
kystsoneplanen. 

Ordførers innstilling: 
 
 
Interkommunalt plansamarbeid om kystsoneplan for 
Midt- og Sør-Troms 
 
Behandling i Kommunestyret – 07.12.2017:  
 
Omforent forslag til vedtak: 
 

1. Dyrøy kommune vedtar og slutter seg til å delta i interkommunalt plansamarbeid om 
kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms, med forslag til organisering, som beskrevet i forprosjektet 
«Kystplan Midt- og Sør-Troms II» datert 4.7.2017. 

2. Dyrøy kommune bevilger inntil kr. 116 595, for å dekke sin andel ved deltakelse i prosjektet. 

3. Planmyndighet delegeres i henhold til plan- og bygningslovens §§ 9-1, 9-2 og 9-3, til 
interkommunalt kystsoneplanutvalg for Midt- og Sør-Troms. Dette utvalg vil da ha myndighet til 
å varsle planoppstart, vedta planprogram og gjennomføre planprosessen frem til politisk 
behandling i kommunestyret i Dyrøy kommune.  

4. Dyrøy kommunestyre vedtar at det interkommunale kystsoneplanutvalgets sammensetning 
består av en representant med vara fra hver medvirkende kommune godtas.  
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5. Fra Dyrøy kommune velges Tone Sørensen med varamedlem Knut Arne Johansen til det 
interkommunale kystsoneplanutvalget.  Utvalget konstituerer seg selv i første møte.  

6. Dyrøy kommune slutter seg til at Ragnvald Tollefsen er utpekt til kommunens administrative 
kontaktperson og koordinator for prosessen i Dyrøy kommune. Kontaktpersonen skal være 
bindeledd mellom Dyrøy kommune og prosjektet Kystplan Midt- og Sør-Troms og bidra aktivt i 
arbeidet med kystsoneplanen. 

Enst. vedtatt. 

 
Vedtak i Kommunestyret  – 07.12.2017  
 
 

1. Dyrøy kommune vedtar og slutter seg til å delta i interkommunalt plansamarbeid om 
kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms, med forslag til organisering, som beskrevet i forprosjektet 
«Kystplan Midt- og Sør-Troms II» datert 4.7.2017. 

2. Dyrøy kommune bevilger inntil kr. 116 595, for å dekke sin andel ved deltakelse i prosjektet. 

3. Planmyndighet delegeres i henhold til plan- og bygningslovens §§ 9-1, 9-2 og 9-3, til 
interkommunalt kystsoneplanutvalg for Midt- og Sør-Troms. Dette utvalg vil da ha myndighet til 
å varsle planoppstart, vedta planprogram og gjennomføre planprosessen frem til politisk 
behandling i kommunestyret i Dyrøy kommune.  

4. Dyrøy kommunestyre vedtar at det interkommunale kystsoneplanutvalgets sammensetning 
består av en representant med vara fra hver medvirkende kommune godtas.  

5. Fra Dyrøy kommune velges Tone Sørensen med varamedlem Knut Arne Johansen til det 
interkommunale kystsoneplanutvalget.  Utvalget konstituerer seg selv i første møte.  

6. Dyrøy kommune slutter seg til at Ragnvald Tollefsen er utpekt til kommunens administrative 
kontaktperson og koordinator for prosessen i Dyrøy kommune. Kontaktpersonen skal være 
bindeledd mellom Dyrøy kommune og prosjektet Kystplan Midt- og Sør-Troms og bidra aktivt i 
arbeidet med kystsoneplanen. 

 

PS 69/17 Budsjett 2018 - Nordavind Utvikling KF 2017/1004 

Daglig leders forslag til vedtak: 
Styret vedtar forslag til budsjett for 2018 for Nordavind Utvikling Dyrøy KF. 

Styreleders forslag til vedtak: 
 
 
 
Budsjett 2018 
 
Behandling i Styret i Nordavind Utvikling KF – 08.11.2017:  
 
 
Enst. vedtatt som daglig leders forslag til vedtak.  
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Vedtak i Styret i Nordavind Utvikling KF  – 08.11.2017  
 
Styret vedtar forslag til budsjett for 2018 for Nordavind Utvikling Dyrøy KF. 
 
 
Budsjett 2018 - Nordavind Utvikling KF 
 
Behandling i Kommunestyret – 07.12.2017:  
 
Kjell-Sverre Myrvoll (SP) erklæres inhabil i saken.  
 
Enst. vedtatt som styrets innstilling.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 07.12.2017  
 
Dyrøy kommune vedtar forslag til budsjett for 2018 for Nordavind Utvikling Dyrøy KF. 
 

PS 70/17 Investeringsbudsjett 2017 - regulering 2017/1182 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Investeringsbudsjettet for 2017 reguleres i samsvar med vedlagte tabelloppstilling. 

Ordførers innstilling: 
 
 
Investeringsbudsjett 2017 - regulering 
 
Behandling i Formannskapet – 21.11.2017:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 
 
Vedtak i Formannskapet  – 21.11.2017  
 
Investeringsbudsjettet for 2017 reguleres i samsvar med vedlagte tabelloppstilling. 
 
 
 
 
 
Investeringsbudsjett 2017 - regulering 
 
Behandling i Kommunestyret – 07.12.2017:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
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Vedtak i Kommunestyret  – 07.12.2017  
 
Investeringsbudsjettet for 2017 reguleres i samsvar med vedlagte tabelloppstilling. 
 
 

PS 71/17 Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 
2017/1101 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Handlingsprogram og årsbudsjett 2018 vedtas i hht budsjettskjema 1A og 1B, med netto 

driftsramme kr 88.257.000 fordelt slik: 
 
- Rammeområde 1 Sentraladm. og fellesutgifter   kr 12.953.000 
- Rammeområde 2 Oppvekst og kompetanse  kr 17.714.000 
- Rammeområde 3 Helse og omsorg   kr 41.464.000 
- Rammeområde 4 Samfunnsutvikling og infrastruktur kr 16.096.000 
- Rammeområde 9 Felles finansiering   kr 88.503.000 (kredit)  

 
2. Kommuneskatt utskrives etter høyeste sats iht. Stortingets vedtak. 

 
3. Kommunale avgifter og betalingssatser for 2018 for varer og tjenester fastsettes i hht vedtak i 

plan- og naturutvalget, oppvekst- og omsorgsutvalget og formannskapet. 
 

4. Investeringsbudsjettet vedtas med en utgiftsramme på kr 19.090.000. Låneramme vedtas med 
kr 18.555.000. 

 
5. Opptak av formidlingslån i Husbanken avventes i forhold til nye søknader, da balansen viser 

ubrukte lånemidler pr i dag på kr 1.950.000.  
 

6. Ramme for driftskreditt settes til kr 3.000.000. 
  

7. Rådmann gis fullmakt til justering av lønnspostene mot belastning av avsatte lønnsmidler ansvar 
179, etter godkjent forhandlingsresultat i hht kommunens hovedreglement. 

 
8. Godtgjøringsreglement vedtatt av kommunestyret i 2014, ajourføres. 

 
9. I tillegg til beløpsfestede organisatoriske og strukturelle sparetiltak på rammeområdene 2, 3 og 4 

med til sammen kr 4.500.000, er 5 vakante stillinger som til sammen utgjør 3,7 årsverk, holdt 
budsjettmessig ubesatt i 2018. Dette er midlertidige tiltak som forutsettes erstattet av 
gjennomtenkte konkrete og langsiktige tiltak for å gjenvinne balanse mellom inntekter og 
utgifter i driftsbudsjettet. Kommunens inntektsmuligheter samt kvalitet og nivå på kommunens 
tjenestetilbud skal vurderes i denne sammenheng. Det forventes dessuten at arbeidet med 
organisatoriske tiltak i tråd med Telemarkforskning sin utredning av kommunens organisering og 
struktur, videreføres. 
Som kommunens økonomiutvalg skal formannskapet være styringsgruppe for prosessen som 
forutsettes avsluttet innen 30.6.2018. 
 

10. Foreslått bruk av disposisjonsfondet reverseres ved regnskapsavslutning dersom resultatet viser 
mindre netto forbruk enn forutsatt. 

 
11. Budsjettrammer og budsjettposter disponeres i hht gjeldende lover og forskrifter, kommunens 

reglement, godkjente delegeringer og enkeltvedtak. Overskridelse må ikke skje uten at samtykke 
på forhånd er gitt av organ med bevilgningsmyndighet. 
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12. Økonomiplan 2018 – 2021 vedtas. 
  
  
  

Ordførers innstilling: 
 
 
Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 
 
Behandling i Formannskapet – 21.11.2017:  

Økonomileder Unn-Tove Bakkevoll deltar i saken.  

Etter gjennomgang av rådmannens framlagte budsjettdokumenter anviste formannskapet følgende 
endringer i tallene: 

Investeringsbudsjettet:           

 Økning 2017 for aksjekjøp i Dyrøy utleiebygg as, kr 2.100.000. 
 Økning 2017 for aksjekjøp i Dyrøy energi as, kr 500.000. 
 Reduksjon årlig oppgradering kommunale veier til 0 for årene 2019-2021. 

Driftsbudsjettet: 

 Økning ramme 2018 ansvar 231 for leasing nettbrett til elever i skolen, kr 152.000 
 Økning ramme 2018 ansvar 413 for rep. belysning v/omsorgssenteret, kr 82.000. 
 Reduksjon ramme 2018 ansvar 452 for salg av skogbruksfaglig tjeneste, kr 153 000. 

Oppdaterte tall etter formannskapets endringer danner grunnlag for formannskapets budsjettinnstilling 
til kommunestyret. 

Omforent forslag til vedtak: 

1. Handlingsprogram og årsbudsjett 2018 vedtas i hht budsjettskjema 1A og 1B, med netto 
driftsramme kr 93.986.000 fordelt slik: 

 Rammeområde 1 Sentraladm. og fellesutgifter              kr 13.657.000 
 Rammeområde 2 Oppvekst og kompetanse                    kr 19.396.000 
 Rammeområde 3 Helse og omsorg                                 kr 47.589.000 
 Rammeområde 4 Samfunnsutvikling og infrastruktur    kr 15.319.000 

2. Kommuneskatt utskrives etter høyeste sats iht. Stortingets vedtak. 

3. Kommunale avgifter og betalingssatser for 2018 for varer og tjenester fastsettes i hht vedtak i 
plan- og naturutvalget, oppvekst- og omsorgsutvalget og formannskapet. 

4. Investeringsbudsjettet vedtas med en utgiftsramme på kr 21.690.000. Låneramme vedtas med 
kr 18.555.000. 

5. Opptak av formidlingslån i Husbanken avventes i forhold til nye søknader, da balansen viser 
ubrukte lånemidler pr i dag på kr 1.950.000. 

6. Ramme for driftskreditt settes til kr 3.000.000. 
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7. Rådmann gis fullmakt til justering av lønnspostene mot belastning av avsatte lønnsmidler ansvar 
179, etter godkjent forhandlingsresultat i hht kommunens hovedreglement. 

8. Godtgjøringsreglement vedtatt av kommunestyret i 2014, ajourføres. 

9. I tillegg til beløpsfestede organisatoriske og strukturelle sparetiltak på rammeområdene 2, 3 og 4 
med til sammen ca kr 4.300.000, er 5 vakante stillinger som til sammen utgjør 3,7 årsverk, holdt 
budsjettmessig ubesatt i 2018. Dette er midlertidige tiltak som forutsettes erstattet av 
gjennomtenkte konkrete og langsiktige tiltak for å gjenvinne balanse mellom inntekter og 
utgifter i driftsbudsjettet. Kommunens inntektsmuligheter samt kvalitet og nivå på kommunens 
tjenestetilbud skal vurderes i denne sammenheng. Det forventes dessuten at arbeidet med 
organisatoriske tiltak i tråd med Telemarkforskning sin utredning av kommunens organisering og 
struktur, videreføres.Som kommunens økonomiutvalg skal formannskapet være styringsgruppe 
for prosessen som forutsettes avsluttet innen 30.6.2018. 

10. Foreslått bruk av disposisjonsfondet reverseres ved regnskapsavslutning dersom resultatet viser 
mindre netto forbruk enn forutsatt. 

11. Budsjettrammer og budsjettposter disponeres i hht gjeldende lover og forskrifter, kommunens 
reglement, godkjente delegeringer og enkeltvedtak. Overskridelse må ikke skje uten at samtykke 
på forhånd er gitt av organ med bevilgningsmyndighet. 

12. Økonomiplan 2018 – 2021 vedtas. 

Enst. vedtatt.  

Vedtak i Formannskapet  – 21.11.2017  

1. Handlingsprogram og årsbudsjett 2018 vedtas i hht budsjettskjema 1A og 1B, med netto 
driftsramme kr 93.986.000 fordelt slik: 

 Rammeområde 1 Sentraladm. og fellesutgifter              kr 13.657.000 
 Rammeområde 2 Oppvekst og kompetanse                    kr 19.396.000 
 Rammeområde 3 Helse og omsorg                                 kr 47.589.000 
 Rammeområde 4 Samfunnsutvikling og infrastruktur    kr 15.319.000 

2. Kommuneskatt utskrives etter høyeste sats iht. Stortingets vedtak. 

3. Kommunale avgifter og betalingssatser for 2018 for varer og tjenester fastsettes i hht vedtak i 
plan- og naturutvalget, oppvekst- og omsorgsutvalget og formannskapet. 

4. Investeringsbudsjettet vedtas med en utgiftsramme på kr 21.690.000. Låneramme vedtas med 
kr 18.555.000. 

5. Opptak av formidlingslån i Husbanken avventes i forhold til nye søknader, da balansen viser 
ubrukte lånemidler pr i dag på kr 1.950.000. 

6. Ramme for driftskreditt settes til kr 3.000.000. 

7. Rådmann gis fullmakt til justering av lønnspostene mot belastning av avsatte lønnsmidler ansvar 
179, etter godkjent forhandlingsresultat i hht kommunens hovedreglement. 

8. Godtgjøringsreglement vedtatt av kommunestyret i 2014, ajourføres. 

9. I tillegg til beløpsfestede organisatoriske og strukturelle sparetiltak på rammeområdene 2, 3 og 4 
med til sammen ca kr 4.300.000, er 5 vakante stillinger som til sammen utgjør 3,7 årsverk, holdt 
budsjettmessig ubesatt i 2018. Dette er midlertidige tiltak som forutsettes erstattet av 
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gjennomtenkte konkrete og langsiktige tiltak for å gjenvinne balanse mellom inntekter og 
utgifter i driftsbudsjettet. Kommunens inntektsmuligheter samt kvalitet og nivå på kommunens 
tjenestetilbud skal vurderes i denne sammenheng. Det forventes dessuten at arbeidet med 
organisatoriske tiltak i tråd med Telemarkforskning sin utredning av kommunens organisering og 
struktur, videreføres.Som kommunens økonomiutvalg skal formannskapet være styringsgruppe 
for prosessen som forutsettes avsluttet innen 30.6.2018. 

10. Foreslått bruk av disposisjonsfondet reverseres ved regnskapsavslutning dersom resultatet viser 
mindre netto forbruk enn forutsatt. 

11. Budsjettrammer og budsjettposter disponeres i hht gjeldende lover og forskrifter, kommunens 
reglement, godkjente delegeringer og enkeltvedtak. Overskridelse må ikke skje uten at samtykke 
på forhånd er gitt av organ med bevilgningsmyndighet. 

12. Økonomiplan 2018 – 2021 vedtas. 

 
Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 
 
Behandling i Kommunestyret – 07.12.2017:  
 
 
Kommunestyret får utdelt mottatte høringsuttalelser til budsjettet fra Dyrøy Boligstiftelse, 
Utdanningsforbundet Dyrøy og Dyrøy Eldreråd.  
 
Forslag til vedtak fremmet av Karl-Johan Olsen (SV) tilføres formannskapets innstilling: 
 
p.13: Husleie i 2018 og framover reguleres etter husleielovens § 4-2, jf vedtak 15.12.16 (sak 74/16). 
 
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 07.12.2017  
 

1. Handlingsprogram og årsbudsjett 2018 vedtas i hht budsjettskjema 1A og 1B, med netto 
driftsramme kr 93.986.000 fordelt slik: 

 Rammeområde 1 Sentraladm. og fellesutgifter              kr 13.657.000 
 Rammeområde 2 Oppvekst og kompetanse                    kr 19.396.000 
 Rammeområde 3 Helse og omsorg                                 kr 47.589.000 
 Rammeområde 4 Samfunnsutvikling og infrastruktur    kr 15.319.000 

2. Kommuneskatt utskrives etter høyeste sats iht. Stortingets vedtak. 

3. Kommunale avgifter og betalingssatser for 2018 for varer og tjenester fastsettes i hht vedtak i 
plan- og naturutvalget, oppvekst- og omsorgsutvalget og formannskapet. 

4. Investeringsbudsjettet vedtas med en utgiftsramme på kr 21.690.000. Låneramme vedtas med 
kr 18.555.000. 

5. Opptak av formidlingslån i Husbanken avventes i forhold til nye søknader, da balansen viser 
ubrukte lånemidler pr i dag på kr 1.950.000. 

6. Ramme for driftskreditt settes til kr 3.000.000. 
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7. Rådmann gis fullmakt til justering av lønnspostene mot belastning av avsatte lønnsmidler ansvar 
179, etter godkjent forhandlingsresultat i hht kommunens hovedreglement. 

8. Godtgjøringsreglement vedtatt av kommunestyret i 2014, ajourføres. 

9. I tillegg til beløpsfestede organisatoriske og strukturelle sparetiltak på rammeområdene 2, 3 og 4 
med til sammen ca kr 4.300.000, er 5 vakante stillinger som til sammen utgjør 3,7 årsverk, holdt 
budsjettmessig ubesatt i 2018. Dette er midlertidige tiltak som forutsettes erstattet av 
gjennomtenkte konkrete og langsiktige tiltak for å gjenvinne balanse mellom inntekter og 
utgifter i driftsbudsjettet. Kommunens inntektsmuligheter samt kvalitet og nivå på kommunens 
tjenestetilbud skal vurderes i denne sammenheng. Det forventes dessuten at arbeidet med 
organisatoriske tiltak i tråd med Telemarkforskning sin utredning av kommunens organisering og 
struktur, videreføres.Som kommunens økonomiutvalg skal formannskapet være styringsgruppe 
for prosessen som forutsettes avsluttet innen 30.6.2018. 

10. Foreslått bruk av disposisjonsfondet reverseres ved regnskapsavslutning dersom resultatet viser 
mindre netto forbruk enn forutsatt. 

11. Budsjettrammer og budsjettposter disponeres i hht gjeldende lover og forskrifter, kommunens 
reglement, godkjente delegeringer og enkeltvedtak. Overskridelse må ikke skje uten at samtykke 
på forhånd er gitt av organ med bevilgningsmyndighet. 

12. Økonomiplan 2018 – 2021 vedtas. 
 

13. Husleie i 2018 og framover reguleres etter husleielovens § 4-2, jf vedtak 15.12.16 (sak 74/16). 

 

PS 72/17 Instruks omstillingsleder Dyrøy Kommune 2017/1007 

Prosjektleders forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar forslag til instruks for omstillingsstyret i Dyrøy kommune. 
 

Styreleders forslag til vedtak: 
 
 
Instruks omstillingsleder Dyrøy Kommune 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 07.11.2017:  
 
 
 
Tittelen Omstillingsleder i Dyrøy kommune brukes. Instruks for omstillingsleder er gjennomgått og 
endret. Instruksen revideres i løpet av første driftsår.  
Kommentar fra Ann-Brith Jensen:  
Instruks omstillingsleder, ad pkt. 5 Informasjon. Her viste Ann-Brith Jensen til kommunikasjonsstrategien 
som var vedtatt i kommunestyret. Det ble enighet om at denne, på lik linje med instruksene kunne 
revideres underveis, og at vi skulle drøfte den på neste styremøtet, evt. korrigeres og revideres. Det ble 
påpekt fra Ann-Brith Jensen at kommunikasjonsstrategien ikke tok hensyn til næringslivets behov.  
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 07.11.2017  
 
Instruks for omstillingsleder med endringer vedtas 
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Instruks omstillingsleder Dyrøy Kommune 
 
Behandling i Kommunestyret – 07.12.2017:  
 
Stig Stokkland (AP) erklæres inhabil i saken. Dag Agnar Solbakk tiltrer som varamedlem.  
 
Enst. vedtatt som styrets innstilling.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 07.12.2017  
 
Instruks for omstillingsleder med endringer vedtas. 
 
 
 

PS 73/17 Instruks omstillingstyret i Dyrøy kommune 2017/1007 

Prosjektleders forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar forslag til instruks for omstillingsstyret i Dyrøy kommune 
 

Styreleders forslag til vedtak: 
 
 
Instruks omstillingstyret i Dyrøy kommune 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 07.11.2017:  
 
Protokolltilførsel Ann Brith Jensen 
"Det ble også diskutert om at styreleder informerer utad at den typen informasjonen er klarert med 
styret og de berørte bedrifter, og at denne delen av instruksen ikke måtte skape de begrensninger som  
gjorde at styrets medlemmer ikke fikk snakke om omstillingsprosjektet og igjen ble lite motiverende for 
prosjektet.» 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 07.11.2017  
 
Omstillingsstyret vedtar forslag til styreinstruks for omstillingsorganisasjonen /-programmet 
Styreinstruksen revideres etter første driftsår. 
 
 
Instruks omstillingstyret i Dyrøy kommune 
 
Behandling i Kommunestyret – 07.12.2017:  
 
Stig Stokkland (AP) erklæres inhabil i saken. Dag Agnar Solbakk tiltrer som varamedlem. 
 
Forslag til vedtak fremmet av Knut Arne Johansen (FLD): 
 

25



Til pkt. 3.1 – Til avsnittet «Styreleder eller den han/hun utpeker i styreleders fravær av møteleder» - 
endres til «I styreleders fravær velger styret selv møteleder».  
 
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 07.12.2017  
 
Kommunestyret vedtar forslag til styreinstruks for omstillingsorganisasjonen /-programmet 
Styreinstruksen revideres etter første driftsår. 
 
Til pkt. 3.1 – Til avsnittet «Styreleder eller den han/hun utpeker i styreleders fravær av møteleder» - 
endres til «I styreleders fravær velger styret selv møteleder». 
 
 

Interpellasjon 

FO 5/17 interpellasjon 7.12 
 
Behandling i Kommunestyret – 07.12.2017:  
 
 
Interpellasjonen presenteres av Karl-Johan Olsen (SV): 
 

Lokaler til voksenopplæring.  

I kommunestyrets møte 15. desember 2016 fremmet Dyrøy SV forslag i sak 76/16 som lød slik:   

«Det iverksettes tiltak for å tilpasse lokaliteter for framtidig Voksenopplæringstilbud (ansvar 261). 
Kostnadene dekkes ved bruk av bundne fond – VO. Saken legges fram for FS for endelig avgjørelse.»  

Forslaget ble vedtatt.  

Bakgrunnen for forslagets siste setning var at det hastet med å tilpasse lokaler for VO-tilbudet i Dyrøy, 
derfor fikk også formannskapet fullmakt til å fatte vedtak i saken slik at en slapp å vente til neste møte i 
kommunestyret.  

Formannskapet fattet vedtak i sakens anledning i møte 22. februar 2017, sak 16/17. Vedtaket ble som 
følgende:  

«FS ber administrasjonen utrede flytting av voksenopplæring til utleiebygget (sambruk med 
kontorhotellet/læringshagen) og knytte seg til pågående arbeid med prosjektering/finansiering av 
innhold i utleiebygget.»  

Administrasjonen hadde i sin saksutredning utredet lokaler ved Elvetun skole, med en subsidiær 
plassering i utleiebygget. Administrasjonen sitt forslag til vedtak var lokaler ved Elvetun skole, og var 
saklig utredet som det beste alternativet.  

Formannskapet gikk altså mot dette forslaget og falt ned på lokaliteter i Utleiebygget.   

Nå, ett år etter vedtaket i kommunestyret, har voksenopplæringen fortsatt ikke undervisningslokaler som 
er egnet i Dyrøy. Elever i voksenopplæringa busses daglig til Sjøvegan vgs., en avtale som strekker seg 
ut inneværende skoleår med opsjon på forlengelse. Dette er etter Dyrøy SVs skjønn både en kostbar og 
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lite integreringsvennlig løsning. Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet rundt utleiebyggets prosjekt med 
renovering/nybygging realiseringsevne. Dyrøy SV fremmer derfor følgende forslag til nytt vedtak:  

Administrasjonen bes utrede ny sak om lokaliteter til voksenopplæringen i Dyrøy. Saken legges fram til 
realitetsbehandling i neste møte i kommunestyret. 

 
Kommunestyret knytter saken opp mot vedtak gitt under referatsaker:  
 
Dyrøy SV krever en full redegjørelse omkring kommunens økonomiske forpliktelser og investeringer i 
prosjektet med utbyggingen av Dyrøy Utleiebygg. Redegjørelsen skal belyse eventuelle behov for 
renovering av dagens bygningsmasse, med kalkyler på kostnader og hvordan disse finansieres. Dersom 
prosjekteringen av prosjektet er kommet så langt at det er utredet momenter som kan påføre prosjektet 
ytterlige kostnader, eksempelvis infrastruktur som vann/avløp/fiber/vei/parkering, skal disse 
fremkomme.  
 
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 07.12.2017  
 
Dyrøy SV krever en full redegjørelse omkring kommunens økonomiske forpliktelser og investeringer i 
prosjektet med utbyggingen av Dyrøy Utleiebygg. Redegjørelsen skal belyse eventuelle behov for 
renovering av dagens bygningsmasse, med kalkyler på kostnader og hvordan disse finansieres. Dersom 
prosjekteringen av prosjektet er kommet så langt at det er utredet momenter som kan påføre prosjektet 
ytterlige kostnader, eksempelvis infrastruktur som vann/avløp/fiber/vei/parkering, skal disse 
fremkomme.  
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PS 2/18 Referatsaker /

RS 1/18 Rådmannen orienterer /



 

Dyrøy kommune  
 
 

 

 

 
 

 

Til: Dyrøy kommunestyre 

Fra: Tore Uthaug 

 
Sak nr. Dato 
2018/253-2 15.02.2018 

 

Status og oppfølging av kommunestyrevedtak 

Møte 09.03.2017 
  

    

Utv. 
Saksnr. 

Arkiv 
saksnr 

Sak Status 

PS 3/17 2017/62 Behandling av invitasjon til deltakelse i 
interkommunal rullering av Kystplan Midt- 
og Sør-Troms 2017-2019 

Under arbeid. Endelig oversikt over 
deltagerkommuner og økonomisk andel 
er ikke avklart. 

PS 4/17 2017/4 Boliger for vanskeligstilte - fremforhandlet 
leieavtale 

Avtale med Norgeshus er annulert. Ev. 
gjennomføring krever ny behandling- 

PS 5/17 2016/668 Omstillingsstatus Dyrøy kommune Under arbeid 
PS 6/17 2012/39 Ny organisasjonsform PPT Iverksatt 
PS 7/17 2016/350 Ny behandling av søknad om kommunal 

garanti ved låneopptak - Astafjord vekst as 
Iverksatt 

PS 8/17 2016/320 Beslutninger om endringer i lokal struktur 
- Troms politidistrikt 

Ingen videre behandling 

FO 1/17 2017/128 Inerpellasjon - Framdrift i arbeidet med 
scooterløyper i Dyrøy 

Avventet grunneieravklaring via lokal 
scooterforening. Følges opp av adm.     

Møte 27.04.2017 
  

    

Utv. 
Saksnr. 

Arkiv 
saksnr 

Sak Status 

PS 11/17 2013/682 Retningslinjer for bosetting av flyktninger 
og deltakere i introduksjonsprogram - 
revidering 

Vedtak iverksatt. Ingen videre 
behandling 

PS 12/17 2016/313 Strategisk næringsplan for Midt-Troms Vedtak Iverksatt 

29



  

Side 2 av 2 

PS 13/17 2017/64 Utredning legesamarbeid mellom 
Salangen, Lavangen, Ibestad og Dyrøy 

Vedtak iverksatt. Utredning pågår 

PS 14/17 2012/167 Salgsinntekt - Grønnekonsesjoner Vedtak iverksatt. Ingen videre 
behandling 

PS 15/17 2017/113 Budsjettregulering økt låneopptak jfr. 
investeringer - mars 2017 

Vedtak iverksatt. Ingen videre 
behandling 

PS 16/17 2017/113 Budsjettregulering vedrørende tidligere 
års udekket beløp på 
investeringsregnskapet 

Vedtak iverksatt. Ingen videre 
behandling 

PS 17/17 2017/55 Budsjettregulering I/2017 Vedtak iverksatt. Ingen videre 
behandling 

PS 18/17 2017/130 Søknad om anleggsbidrag for bygging av 
mobildekning ved Skøvatnet og tilstøtende 
områder. 

Vedtak iverksatt. Ingen videre 
behandling 

PS 19/17 2017/166 Søknad om skjenkebevilling for 
alkoholholdige drikker - Moan Auto og 
Kjøleservice as v/Stasjonskroa 

Vedtak iverksatt. Ingen videre 
behandling 

PS 20/17 2016/307 Søknad om skjenkebevilling - Solkroken 
kafe as 

Vedtak iverksatt. Ingen videre 
behandling 

PS 21/17 2015/120 Søknad om fritak som meddommer til 
Senja tingrett 

Vedtak iverksatt. Ingen videre 
behandling 

PS 22/17 2017/204 Avvikling av pliktsystemet for industrieide 
torsketrålere og omlegging av 
fiskeripolitikken 

Vedtak iverksatt. Ingen videre 
behandling 

    
    

Møte 20.06.2017 
  

    

Utv. 
Saksnr. 

Arkiv 
saksnr 

Sak Status 

PS 25/17 2013/582 Salg av stein fra Laukeberget Vedtak tatt til etterretning og iverksatt. 

PS 26/17 2017/292 Kommunale avgifter - 2 termin 2017 Vedtak tatt til etterretning og iverksatt. 

PS 27/17 2017/6 Årsrapport og årsmelding 2016 Vedtak tatt til etterretning. 
PS 28/17 2017/113 Tertialrapport 1 - 2017 Tatt til orientering. Ingen videre beh. 
PS 29/17 2012/167 Bruk av grønne konsesjoner til 

omstillingsprogrammet 
Vetak tatt til etterretning. 
Retningslinjer for bruk av midler ikke 
utarbeidet. 

PS 30/17 2017/6 Fordeling av årsoverskudd drift i 2016 Vedtak tatt til etterretning 
PS 31/17 2017/6 Fordeling udisponert beløp 

investeringsregnskap 2016 
Vedtak tatt til etterretning 

PS 32/17 2016/671 Delegeringsreglement for Dyrøy kommune 
med høringsuttalelser 

Vedtak ikke iverksatt 
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Side 3 av 3 

PS 33/17 2016/236 Drifts og organisasjonsgjennomgang - ny 
organisasjonsmodell 

Vedtak tatt til etterretning og er i 
prosess. Egen orientering vil bli gitt til 
kommunestyret 

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

Status uavklart 

PS 35/17 2016/32 43/35 Behandling av forslag til 
reguleringsplan for Steinnesberget 
hyttefelt 

Vedtak tatt til etterretning. Ingen 
videre beh. 

PS 36/17 2016/313 Lokalfinansiering "Midt-Tromspakke" Ingen videre behandling 
PS 37/17 2015/120 Søknad om fritak fra politiske verv Ingen videre behandling 
PS 38/17 2016/67 Lokal lønnspolitikk - rullering Vedtak tatt til etterretning 
PS 39/17 2016/216 Delegasjon til prosjektstyret i 

omstillingsprogrammet Dyrøy kommune 
Vedtak tatt til etterretning 

PS 40/17 2012/119 Dyrøyprosjektet - leiligheter - Dyrøy 
utleiebygg as og Dyrøy boligstiftelse 

Vedtak tatt til etterretning. Prosess 
pågår     

    

Møte 12.10.2017 
  

    

Utv. 
Saksnr. 

Arkiv 
saksnr 

Sak Status 

PS 43/17 2012/39 Godkjenning av samarbeidsavtale om 
interkommunale PP-Tjenester mellom 
kommunene Dyrøy, Lavangen og Salangen 

Vedtak tatt til etterretning. Ingen 
videre oppfølging. 

PS 44/17 2015/120 Søknad om fritak som meddommer i Senja 
Tingrett 

Vedtak tatt til etterretning. Ingen 
videre oppfølging. 

PS 45/17 2015/120 Valg av ny meddommer til Senja Tingrett Vedtak tatt til etterretning. Ingen 
videre oppfølging. 

PS 46/17 2015/120 Søknad om fritak fra politiske verv Vedtak tatt til etterretning. Ingen 
videre oppfølging. 

PS 47/17 2016/453 20/12 Behandling av klage på avslag 
kommunalt tilskudd til fornying av privat 
vannledning 

Vedtak tatt til etterretning. Ingen 
videre oppfølging. 

PS 48/17 2017/481 Komunale vigsler Vedtak tatt til etterretning. Ingen 
videre oppfølging. 

PS 49/17 2013/28 Forslag til endring av selskapsavtale - 
interkommunalt arkiv Troms iks 

Vedtak tatt til etterretning. Ingen 
videre oppfølging. 

PS 50/17 2017/55 Årsoppgjør 2016 - Nordavind Utvikling 
Dyrøy KF 

Vedtak tatt til etterretning. Ingen 
videre oppfølging. 

PS 51/17 2017/113 Tertialrapport 2 - 2017 Tatt til orientering. Ingen videre 
behandling 

PS 52/17 2017/471 Budsjettregulering 1 - 2017 Vedtak tatt til etterretning. Ingen 
videre oppfølging. 

PS 53/17 2016/216 Strategisk utviklingsanalyse - Dyrøy 
kommune 

Vedtak tatt til etterretning. Ingen 
videre oppfølging. 
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Side 4 av 4 

PS 54/17 2016/216 Behandling av omstillingsplan Dyrøy 
kommune 

Vedtak tatt til etterretning. Ingen 
videre oppfølging. 

PS 55/17 2016/216 Handlingsplan 2018 - omstillingsarbeidet i 
Dyrøy kommune 

Vedtak tatt til etterretning.  

PS 56/17 2016/216 Oppnevning av omstillingstyre 2018-2020 Vedtak tatt til etterretning.  
PS 57/17 2012/268 Forvaltningsrevisjonsrapport - offentlige 

anskaffelser 
Vedtak tatt til etterretning. Videre 
prosess pågår. 

PS 58/17 2012/119 Kommunens medvirkning til finansiering 
av boliger m.v. 

Vedtak tatt til etterretning. Prosess 
med prosjektet pågår.     

    

Møte 07.12.2017 
  

    

Utv. 
Saksnr. 

Arkiv 
saksnr 

Sak Status 

RS 31/17 2017/1067 Beh. Etter KL §13 - Nytt tak på Brøstad 
kirke og bårehus - tilleggsbevilgning 

Vedtak tatt til etterretning.  

RS 32/17 2017/1123 Beh. Etter KL §13 - Godkjenning av 
sluttavtale med Erla 
Sverdrup/stedfortreder for rådmann 

Vedtak tatt til etterretning. Videre 
prosess pågår politisk. 

PS 61/17 2017/1237 Konstituering av rådmann fra 01.01.18 Ingen videre oppfølging 
PS 62/17 2017/1056 Møteplan 2018 Ingen videre oppfølging 
PS 63/17 2017/1255 Rullering anleggsplan Vedtak tatt til etterretning. Ingen 

videre oppfølging 
PS 64/17 2017/1099 Vidar Karlsen: Krav om erstatning - varsel 

om søksmål jf. Tvl § 5-2 (1) 
Avtale OK. Beløp utbetalt. Ingen videre 
oppfølging 

PS 65/17 2017/1252 Moan Auto- og Kjøleservice AS - Søknad 
om tilskudd - Anke på vedtak 

Vedtak tatt til etterretning. 
Retningslinjer næringsfond revideres 
i.l.a. 2018 

PS 66/17 2017/1250 Dyrøy Energi AS - Søknad om kommunal 
bistand 

Vedtak tatt til etterretning. 

PS 67/17 2017/1248 Regional næringsplan for Midt-Troms 
2018-2022 

Vedtak tatt til etterretning. 

PS 68/17 2017/1185 Interkommunalt plansamarbeid om 
kystsoneplanen for Midt- og Sør-Troms 

Vedtak tatt til etterretning. 

PS 69/17 2017/1004 Budsjett 2018 - Nordavind utvikling Vedtak tatt til etterretning. 
PS 70/17 2017/1182 Investeringstilskudd 2017 - regulering Vedtak tatt til etterretning. 
PS 71/17 2017/1101 Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-

2021 
Vedtak tatt til etterretning. Videre 
arbeid med budsjettinndekning pågår. 
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Protokoll regionrådet  

29. januar, Lenvik 

1	
	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	
PROTOKOLL	FRA	MØTE	I	MIDT-TROMS	REGIONRÅD	29.01.18	
	
Tid:		 	 Mandag	29.	januar	kl.	09.00	-	1610	
Sted:	 	 Kommunestyresalen,	Rådhuset,	Lenvik	kommune,	Finnsnes	
	
	
Ordførere:	 Geir-Inge	Sivertsen	 	 ordfører	Lenvik		 	 Leder	RR	

Roar-	Åge	Jakobsen	 	 ordfører	Berg	
Nils	Ole	Foshaug		 	 ordfører	Målselv	
Jan-	Eirik	Nordahl		 	 ordfører	Sørreisa	
Fred	Ove	Flakstad	 	 ordfører	Torsken	
Toralf	Heimdal	 	 	 ordfører	Bardu	
Marit	Espenes	 	 	 ordfører	Dyrøy	
Jan	Fredrik	Jenssen	 	 ordfører	Tranøy	

	
Forfall:	 	 Ingen	
	
Rådmenn:	 Lena	Hansson	 	 	 rådmann	Torsken	
	 	 Håvard	Gangsås	 	 rådmann	Bardu		

Bjørn	Fredriksen		 	 rådmann	Lenvik	 	
Alf	Rørbakk	 	 	 rådmann	Tranøy	

	 	 Tore	Uthaug	 	 	 konst.	rådmann	Dyrøy	
Erik	Myre	 	 	 konst.	rådmann	Målselv		
Ann	Kristin	Trondsen		 	 rådmann	Sørreisa	

	
	
Andre:	 		 Hogne	Eidissen		 	 Prosjektleder	Senja	kommune	

Willy	Ørnebakk		 	 Fylkesrådsleder,	Troms	fylkeskommune	
Ellen	Østgård	 	 	 Fylkeskultursjef,	Troms	fylkeskommune	
Anne-	Karine	Sandmo	 	 Fylkeskonservator,	Troms	fylkeskommune	

	 Ragnvald	Storvoll	 	 Prosjektleder,	Byregionprogrammet	
Kjell	Sverre	Myrvoll	 	 Prosjektleder,	Byregionprogrammet	
August	Hansen	 	 	 Politisk	rådgiver,	Troms	fylkeskommune	
Elisabeth	Vik	Aspaker	 	 Fylkesmann	i	Troms	
Jan-Peder	Andreassen		 Kommunaldirektør	Fylkesmannen	i	Troms	
Evy	Jørgensen		 	 	 Miljøverndirektør	Fylkesmannen	i	Troms	
Berit	Nergård-Nyre		 	 Landbruksdirektør	Fylkesmannen	i	Troms	
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Per	Elvestad		 	 	 Plandirektør	Fylkesmannen	i	Troms	
Ivar	Råstad	 	 	 KUPA		 (sak	04/18)	
Rikke	Steiro	 	 	 KUPA		 (sak	04/18)	
John-	Tore	Berntsen	 	 KPMG		 (sak	04/18)	
Siri	Lund	 	 	 SNN		 (sak	04/18)	
	
Louis	S.	Edvardsen	 	 Daglig	leder	Midt-	Troms	regionråd	
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Innledning	
Møtet	ble	åpnet	av	ordfører	Lenvik	kommune	Geir	Inge	Sivertsen,	som	ønsket	velkommen	til	
kommunen.	
	
Saker	til	behandling:	

	

01/18	 	 Godkjenning	av	protokoll	fra	møte	4.	desember	

	

Vedtak:	

Protokoll	fra	RR-møtet	4.	desember	i	Torsken	godkjennes.	

	

02/18	 	 Fylkesrådsleder	Willy	Ørnebakk	–	samfunnsutvikling	

Willy	Ørnebakk,	samfunnsutvikling:	

• Roller	for	regionrådet	i	et	fremtidig	ny	sammenslått	fylkeskommune.	
• Er	det	formålstjenlig	at	en	i	fremtiden	organiserer	fylkeskommunal	involvering	ut	fra	samme	

modell	som	har	vært	brukt	i	sammenheng	med	Byregionprogrammene?	
• Ber	RR	diskutere	om	det	kan	være	en	modell	at	regionrådene	kan	ha	en	større	og	mer	sentral	

rolle.	
	

Anne	Karine	Sandmo,	Kulturhistorisk	landskap	av	nasjonal	interesse	i	Troms:	

• Foreslåtte	plan	vil	ikke	kunne	legge	begrensninger	for	fremtidig	regulering/	utvikling	og	bruk	
av	arealene	innenfor	planen.	

• Inviterte	til	møte	med	Midt-	Tromskommunene	vedr	saken.	
	

	

Vedtak:	

1. RR	takker	for	redegjørelsene	
2. RR	tar	redegjørelsene	til	orientering	

	

03/18	 Valg	av	representanter	til	arbeidsgruppe	regionrådsstruktur	 	

	

Vedtak:	

1. RR	viser	til	referat	fra	møtet	3.	januar	i	Harstad	mellom	representanter	for	Midt-	Troms	
regionråd,	Sør-	Troms	regionråd	og	Ofoten	regionråd,	og	tar	dette	til	orientering.	

2. RR	slutter	seg	til	prinsippet	om	å	vurdere	fremtidig	regionstruktur	for	regionrådene.	
3. RR	vedtar	at	leder	og	nestleder	av	Midt-	Troms	regionråd	inngår	i	arbeidsgruppen,	og	ber	

daglig	leder	av	regionrådet	bistå	som	administrativ	ressurs	i	arbeidet.		
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4. RR	vedtar	følgende	2	vara	i	rekkefølge:	
1. Nils	Ove	Foshaug	
2. Jan	Fredrik	Jenssen	

		

04/18	 	 Orienteringssak	–	KUPA	styreutviklingskurs	

	

Vedtak:	

1. RR	takker	for	redegjørelsen		
2. RR	tar	redegjørelsen	til	orientering	
3. RR	oppfordrer	kommunene	om	at	dette	følges	opp	i	hver	enkelt	kommune.	

	

	

05/18	 	 Forberedelser	felles	kommunestyremøte	26.	februar	

Vedtak:	

1. RR	viser	til	de	forutsetninger	som	er	lagt	til	grunn	av	AR	i	sak	04/17	og	slutter	seg	til	disse.	
2. RR	slutter	seg	til	fremlagt	dagsorden	for	felles	kommunestyremøte	26.	februar.	
3. RR	viser	til	informasjon	gitt	av	prosjektleder	Ragnvald	Storvoll	om	mulighet	for	videreføring	

av	byregionprogrammet	i	ytterligere	2	år.	
4. RR	ber	om	at	det	sendes	en	søknad	til	TFK	på	vegen	av	samtlige	8	kommuner,	og	videreføring	

av	byregionprogrammet	i	ytterligere	2	år.	
5. RR	viser	til	informasjon	vedr	ordningen	”Bærekraftig	besøksforvaltning”.	RR	slutter	seg	til	at	

Midt-	Troms	regionråd	inngår	som	medsøker	på	midlene.		
	

	

06/18	 	 Fylkesmannen	i	Troms	–	Dialogmøte	med	regionrådet	

Det	vises	til	vedlagte	presentasjoner	fremlagt	av	fylkesmannen	og	hennes	stab.	

Følgende	tema	ble	belyst:	

·									Skuterløyper	og	dispensasjon:	Evy	Jørgensen	og	Per	Elvestad	
Konklusjon:	Kommunene	følger	opp	egen	praksis	for	snøscooterløyper.	
	
·									Plast	i	havet:	Evy	Jørgensen	
Konklusjon:	Kommunene	oppfordres	til	å	delta	i	strandryddingsprosjektet.	
	
·									Interkommunalt	samarbeid	i	regionen:	Jan-Peder	Andreassen	
Konklusjon:	Kommunene	orienterte	FMT	om	status	for	interkommunalt	samarbeid.	
	
·									Arena	utmark:	Berit	Nergård-Nyre	
Konklusjon:	Følges	opp	av	Målselv	kommune.	
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Vedtak:	

1. RR	takker	fylkesmannen	for	redegjørelsene		
2. RR	tar	redegjørelsen	til	orientering	

	
	

07/18	 	 Høringsuttalelse	–	Handlingsplan	RTP	

		

Vedtak:	

1. RR	viser	til	forslag	til	uttalelse	til	handlingsplan	for	RTP	og	vedtar	denne.	
	
(Uttalelsen	ligger	ved	protokollen).	

	

	

08/18	 	 Strategi	for	tilrettelegging	for	snøscooterløyper	i	Midt-	Troms	

	

Vedtak:	

1. RR	slutter	seg	til	uttalelse	fra	Salangen	kommune	til	klima-	og	miljødepartementet	
(Dokument	17/465	–	3165/17,	Salangen	kommune)			

2. RR	tar	til	orientering	at	det	planlegges	et	møte	mellom	politisk	ledelse	i	Bardu,	Målselv,	
Dyrøy,	Sørreisa	og	Lenvik,	hvor	lokale	snøscooterforeninger	inviteres	til	å	delta.	

	

	

09/18	 	 Tilbakemelding	til	RR	sak	33/17	Turistsøppel	i	Midt-	Troms	

	

Vedtak:	

3. RR	takker	daglig	leder	for	redegjørelsen	
4. RR	tar	redegjørelsen	til	orientering	

	

10/18			 Åpen	post	

		 Ingen	saker	til	behandling	

	
	

	
	
Geir-	Inge	Sivertsen	 	 	 	 	 	 Louis	S.	Edvardsen	
regionrådets	leder	 	 	 	 	 	 daglig	leder		
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Høringsuttalelse			

	

Troms	fylkeskommune		
v/	samferdsels-	og	miljøetaten	

Postboks	6600	

9396		TROMSØ	 	 	 	 	 	 	 Finnsnes	29.01.18	

E-post:		postmottak@tromsfylke.no	

	

	

Høringssvar	–	Handlingsplan	for	fylkesveg	2018-2021.	
	

Midt-	Troms	regionråd	har	behandlet	forslag	til	”Handlingsplan	for	fylkesveg	
2018-2021”,	og	har	følgende	innspill.	
	

Midt-	Troms	regionråd	vil	fremholde	betydningen	fylkesveiene	i	Midt-	Troms	har	for	

næringsutviklingen	og	samfunnssikkerheten	i	regionen,	og	er	opptatt	av	at	handlingsplanen	må	

ivareta	disse.		

Midt-	Troms	regionråd	støtter	strategien	om	vedlikehold	av	dagens	vegnett,	fremfor	investering	i	nye	

større	prosjekter.		

Midt-	Troms	regionråd	viser	til	at	samtlige	8	Midt-	Troms	kommuner	har	fattet	vedtak	om	støtte	til	

prinsippene	i	Midt-	Tromspakken,	og	vil	samtidig	rose	Troms	fylkesting	for	å	ha	gjort	det	samme.	Som	

kjent	inneholder	Midt-	Tromspakken	foreslåtte	tiltak	både	på	riks-	og	fylkesveier,	og	regionrådet	vil	i	

den	sammenheng	påpeke	viktigheten	av	at	oppstart	av	utredning	av	både	riks-	og	fylkesveitiltakene	i	

pakken,	må	sikres	prioritet	tidlig	i	planperioden.	

	

Med	vennlig	hilsen	

Midt-Troms	regionråd	
	

	

	

	

	
Geir-	Inge	Sivertsen	 	 	 	 	 	 Louis	S.	Edvardsen	

regionrådets	leder	 	 	 	 	 	 daglig	leder		
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Fra: Louis S. Edvardsen (lse@midt-troms.no)
Sendt: 02.02.2018 09:11:50
Til: Geir Inge Sivertsen; Fred Flakstad; Marit Alvig Espenes; Roar Åge Jakobsen; Nils Ole Foshaug; Jan- Eirik
Nordahl; Toralf Heimdal; Jan Fredrik Jenssen
Kopi: Lena Hansson; Hogne Eidissen; Alf Rørbakk; Ann Kristin Trondsen; Tore- Jan Gjerpe; Håvard Gangsås;
Bjørn Fredriksen; Tore Uthaug; Erik Myre; Postmottak Lenvik Kommune; Postmottak Målselv kommune;
Postmottak Torsken kommune; Postmottak Berg kommune; Postmottak Tranøy kommune; Dyrøy kommune
postmottak; Postmottak Bardu kommune; Postmottak Sørreisa kommune; Martin Henriksen; Torgeir Knag
Fylkesnes; Kristian P. Wilsgård; Cicilie Myrseth; Sandra Borch; Kent Gudmundsen

Emne: Protokoll RR 29. januar - Finnsnes
Vedlegg: 2901 protokollRR- Lenvik.pdf
 
Vedlagt følger protokoll fra møte i Midt‐ Troms regionråd 29. januar på Finnsnes.
 
 
 
 
 
 
Med hilsen
 
 

 
  
Louis S. Edvardsen  |  daglig leder

 
E‐post lse@midt‐troms.no
Telefon +47 901 36 676
Postboks 609, 9306 Finnsnes
#midttroms
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Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Omstillingsstyre 
Møtested: Møterom, Kommunehuset i Dyrøy 
Dato: 06.02.2018 
Tid: 10:00 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Marit Alvig Espenes Leder OMS 
Kenneth Karlsen Medlem OMS 
Tone Pettersen Medlem OMS 
Kjell Sverre Myrvoll Medlem OMS 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ann-Brith Jensen MEDL OMS 

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ragnvald Storvoll daglig leder 
Trond Dekko Andersen  
Kristian Figenschau  
Stig Stokkland  
Tore Uthaug  
Frank Moldvik  

 
 
 
 

 
 

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.     
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ST 1/18 Godkjenning av protokoll forrige møte 

 
Godkjenning av protokoll forrige møte 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 06.02.2018:  
 
 
 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 06.02.2018  
 
Omstillingsstyret godkjenner protokollen fra styremøte 01 12 2017.  
 
 

ST 2/18 Arbeidskontrakt Omstillingsleder 

 
Arbeidskontrakt Omstillingsleder 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 06.02.2018:  
 
 
 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 06.02.2018  
 
Omstillingsstyret godkjenner arbeidskontrakt. 
 
 

ST 3/18 Valg av nytt styremedlem til Omstillingsstyret 

 
Valg av nytt styremedlem til Omstillingsstyret 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 06.02.2018:  
 
 
 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 06.02.2018  
 

Omstillingsstyret ber Dyrøy kommunestyre om å oppnevne et fast medlem til omstillingsstyret. 
 

 

ST 4/18 Navn og profil på Omstillingsprogrammet 
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Navn og profil på Omstillingsprogrammet 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 06.02.2018:  
 
 
 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 06.02.2018  
 

Omstillingsstyret og prosjektledelsen (PL) iverksetter en navnekonkurranse for 
omstillingsprogrammet i Dyrøy, der målet er bred involvering fra ungdom og næringsliv - og 
innbyggere generelt. Konkurransen skal premieres og omstillingsprogrammet knytter til seg en 
designer for ferdigstillelse av navn og logo. 
 

 

ST 5/18 Kurs - skolering Omstillingsstyre 

 
Kurs - skolering Omstillingsstyre 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 06.02.2018:  
 
 
 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 06.02.2018  
 
               INTRO-kurs gjennomføres 15. og 16. mars på Finnsnes hotell. 

Kurs i PLP, modul 1, gjennomføres som et halvdagsseminar i utviklingsledelse. Kurset er åpent 
for flere og forsøkes gjennomført i uke 15. 
Omstillingsstyret oppfordrer rådmannen til å iverksette verktøyet «Næringsvennlig kommune». 

 
 

ST 6/18 Prosjektledelse 01 01 18 - 31 03 18 og innleie av ekstern 
kompetanse fra 01 04 2018. 

 
Prosjektledelse 01 01 18 - 31 03 18 og innleie av ekstern kompetanse 
fra 01 04 2018. 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 06.02.2018:  
 
 
 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 06.02.2018  
 

Avtalen med Nordavind Utvikling KF prolongeres i tre måneder som prosjektledelse i 
Omstillingsprogrammet. 
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Fra 01 04 2018 bistår Nordavind Utvikling KF Omstillingsleder med ekstern kompetanse 
pålydende kr 20 000,- pr måned. Oppgavene avklares i nært samarbeid med Omstillingsstyret og 
Omstillingsleder. 
 

 

ST 7/18 Møteplan 2018 

 
Møteplan 2018 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 06.02.2018:  
 
 
 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 06.02.2018  
 

Møteplan 2018 vedtas med følgende datoer; 15. mars, 7. mai, 6. september, 23. oktober  og 4. 
desember 
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
972 417 858 

Avdeling Saksbehandler 
Jørgen Johnsen 
22 24 68 26 

Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til 
fylkeskommunene 

Da Stortinget behandlet stortingsmeldingen om regionreform (Meld. St. 22 (2015–2016)) ba 

Stortinget regjeringen sette ned et ekspertutvalg som skal foreslå ytterligere oppgaver til 

fylkeskommunene. Regjeringen satte ned ekspertutvalget i juni 2017, etter at Stortinget 

hadde vedtatt en fylkesinndeling med 11 fylkeskommuner inkludert Oslo.  

 

Utvalgets mandat var å vurdere oppgaver hos staten som kan overføres til fylkeskommunalt 

nivå. Forslagene skal kunne styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, gi en mer 

brukervennlig forvaltning, en bedre offentlig ressursbruk, og bedre tjenester for innbyggere 

og næringsliv. Utvalget leverte sin rapport 1. februar 2018.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker at berørte og interessenter skal få 

anledning til å vurdere helheten i utvalgets forslag, før regjeringen tar stilling til forslagene. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender derfor rapporten fra ekspertutvalget på 

høring.  

 

Høringsfrist er mandag 9. mai 2018.  

 

Etter at regjeringen har mottatt høringsinnspillene, vil departementene vurdere forslagene i 

rapporten. Ev. forslag som krever lov- eller forskriftsendringer vil bli sendt på høring på 

ordinær måte, slik at høringsinstansene får anledning til å uttale seg om regjeringens forslag. 

Forslag til lovendringer fremmes deretter for Stortinget. Ev. forslag fra regjeringen som 

krever budsjettendringer, vil bli fremmet for Stortinget i forbindelse med den ordinære 

budsjettprosessen. 

Ifølge liste 

 

 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

17/5047-6 

Dato 

9. februar 2018 
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Side 2 
 

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn 

høringssvar" på regjeringen.no/2583445. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er 

offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.  

 

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede 

organer eller andre som ikke er nevnt i høringslisten. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Mari Jacobsen (e.f.) 

 

 

Jørgen Johnsen 

Seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Fra: Johnsen Jørgen (Jorgen.Johnsen@kmd.dep.no)
Sendt: 09.02.2018 13:31:11
Til: 4hnorge@4h.no; Abelia; Actis; post@advokatforeningen.no; Agdenes kommune; post@akademikerne.no;
post@afk.no; Alstahaug kommune; Alta kommune; Alvdal kommune; Andøy kommune; Postmottak ASD;
arbeids.og.velferdsdirektoratet@nav.no; post@spekter.no; Aremark kommune; Arendal kommune;
post@asker.kommune.no; postmottak@askim.kommune.no; postmottak@askvoll.kommune.no;
postmottak@askoy.kommune.no; dag@asvl.no; info@audnedal.kommune.no; post@aukra.kommune.no;
postmottak@aure.kommune.no; post@aurland.kommune.no; postmottak@aurskog-holand.kommune.no;
postmottak@austagderfk.no; postmottak@austevoll.kommune.no; post@austrheim.kommune.no;
post@averoy.kommune.no; postmottak@balestrand.kommune.no; post@ballangen.kommune.no;
postmottak@balsfjord.kommune.no; postmottak@bamble.kommune.no; postmottak@bardu.kommune.no;
Postmottak BLD; postmottak@bufetat.no; post@barneombudet.no; post@bedriftsforbundet.no;
post@beiarn.kommune.no; postmottak@berg.kommune.no; postmottak@bergen.kommune.no;
postmottak@berlevag.kommune.no; postmottak@bindal.kommune.no; postmottak@birkenes.kommune.no;
postmottak@bjerkreim.kommune.no; postmottak@bjugn.kommune.no; postmottak@bodo.kommune.no;
postmottak@bokn.kommune.no; post@bremanger.kommune.no; postmottak@bronnoy.kommune.no;
firmapost@brreg.no; region.midt@bufetat.no; region.vest@bufetat.no; region.ost@bufetat.no; postmottak@bfk.no;
post@bygland.kommune.no; postmottak@bykle.kommune.no; post@baerum.kommune.no;
postmottak@bo.kommune.no; post@boe.kommune.no; postmottak@bomlo.kommune.no;
postmottak@batsfjord.kommune.no; postkasse@datatilsynet.no; post@delta.no; post.kirkeradet@kirken.no;
legeforeningen@legeforeningen.no; post@revisorforeningen.no; Postmottak Difi; postmottak@dsb.no;
postmottak@dfo.no; post@kdu.no; postmottak@domstol.no; postmottak@dovre.kommune.no;
kommunepost@drmk.no; postmottak@drangedal.kommune.no; Dyrøy kommune postmottak;
post@donna.kommune.no; post@eid.kommune.no; postmottak@eide.kommune.no;
postmottak@eidfjord.kommune.no; postmottak@eidsberg.kommune.no; postmottak@eidskog.kommune.no;
post@eidsvoll.kommune.no; post@eigersund.kommune.no; elev@elev.no; postmottak@elverum.kommune.no;
postmottak@enebakk.kommune.no; post@energinorge.no; postmottak@engerdal.kommune.no;
firmapost@etne.kommune.no; postmottak@etnedal.kommune.no; postmottak@evenes.kommune.no; post@e-
h.kommune.no; post@fagforbundet.no; post@farsund.kommune.no; postmottak@fauske.kommune.no;
postmottak@fedje.kommune.no; post@fellesforbundet.no; kontor@fo.no; postmottak@fet.kommune.no;
Postmottak Finansdepartementet; firmapost; postmottak@ffk.no; post@finnoy.kommune.no;
fitjar@fitjar.kommune.no; post@fjaler.kommune.no; postmottak@fjell.kommune.no;
postmottak@flakstad.kommune.no; postmottak@flatanger.kommune.no; post@flekkefjord.kommune.no;
post@flesberg.kommune.no; postmottak@flora.kommune.no; postmottak@flaa.kommune.no;
folkehelseinstituttet@hfi.no; postmottak@folldal.kommune.no; ingvill@forandringsfabrikken.no;
post@forbrukerombudet.no; Forbrukerrådet; post@nkkf.no; post@fug.no; post@forsand.kommune.no;
postmottak@fd.dep.no; postmottak@fosnes.kommune.no; postmottak@fredrikstad.kommune.no;
post@frivillighetnorge.no; postmottak@frogn.kommune.no; post@froland.kommune.no;
postmottak@frosta.kommune.no; postmottak@frana.kommune.no; postmottak@froya.kommune.no; info@ffo.no;
postkasse@fusa.kommune.no; Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postmottak; Fylkesmannen i Buskerud
Postmottak; Fylkesmannen i Finnmark Postmottak; Fylkesmannen i Hedmark Postmottak; Fylkesmannen i
Hordaland Postmottak; Fylkesmannen i Møre og Romsdal Postmottak; Fylkesmannen i Nordland Postmottak;
Fylkesmannen i Oppland Postmottak; Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postmottak; Fylkesmannen i Rogaland
Postmottak; Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Postmottak; Fylkesmannen i Telemark Postmottak; Fylkesmannen i
Troms Postmottak; fmtlpost@fylkesmannen.no; Fylkesmannen i Vestfold Postmottak; Fylkesmannen i Østfold
Postmottak; postmottak@fyresdal.kommune.no; postmottak@faerder.kommune.no;
postmottak@forde.kommune.no; postmottak@gamvik.kommune.no; postmottak@gaular.kommune.no;
postmottak@gausdal.kommune.no; postmottak@gildeskal.kommune.no; post@giske.kommune.no;
post@gjemnes.kommune.no; postmottak@gjerdrum.kommune.no; postmottak@gjerstad.kommune.no;
postmottak@gjesdal.kommune.no; postmottak@gjovik.kommune.no; post@gloppen.kommune.no;
postmottak@gol.kommune.no; postmottak@gran.kommune.no; post@grane.kommune.no;
postmottak@granvin.kommune.no; postmottak@gratangen.kommune.no; postmottak@grimstad.kommune.no;
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postmottak@grong.kommune.no; post@grue.kommune.no; postmottak@gulen.kommune.no;
postmottak@hadsel.kommune.no; postmottak@halden.kommune.no; post@halsa.kommune.no;
postmottak@hamar.kommune.no; postmottak@hamaroy.kommune.no; postmottak@hammerfest.kommune.no;
info@virke.no.; postmottak@haram.kommune.no; postmottak@hareid.kommune.no;
postmottak@harstad.kommune.no; post@hasvik.kommune.no; post@hattfjelldal-kommune.no;
postmottak@haugesund.kommune.no; postmottak@hedmark.org; postmottak@helse-midt.no; postmottak@helse-
nord.no; Postmottak HOD; postmottak@helse-sorost.no; helse@helse-vest.no; postmottak@helsedir.no;
postmottak@hemne.kommune.no; postmottak@hemnes.kommune.no; postmottak@hemsedal.kommune.no;
postmottak@heroy.kommune.no; post@heroy-no.kommune.no; postmottak@hitra.kommune.no;
postmottak@hjartdal.kommune.no; postmottak@hjelmeland.kommune.no; post@hobol.kommune.no;
postmottak@hol.kommune.no; postmottak@hole.kommune.no; postmottak@holmestrand.kommune.no;
epost@holtalen.kommune.no; hfk@hfk.no; post@hornindal.kommune.no; postmottak@horten.kommune.no;
postmottak@hurdal.kommune.no; postmottak@hurum.kommune.no; post@husbanken.no;
postmottak@hvaler.kommune.no; postmottak@hyllestad.kommune.no; postmottak@haegebostad.kommune.no;
postmottak@hoyanger.kommune.no; postmottak@hoylandet.kommune.no; post@ha.kommune.no;
postmottak@ibestad.kommune.no; kontakt@ideelle.no; post@ikt-norge.no; postmottak@inderoy.kommune.no;
postmottak@indrefosen.kommune.no; post@innovasjonnorge.no; ana.lopez.taylor@gmail.com; post@imdi.no;
postmottak@iveland.kommune.no; post@jernbanedirektoratet.no; postmottak@jevnaker.kommune.no;
post@jondal.kommune.no; post@juristforbundet.no; Postmottak Justisdepartementet;
postmottak@jolster.kommune.no; postmottak@karasjok.kommune.no; postmottak@karlsoy.kommune.no;
postmottak@karmoy.kommune.no; e-post@kautokeino.kommune.no; postmottak@klepp.kommune.no; Postmottak
KLD; postmottak@klabu.kommune.no; olov.grotting@kollektivtrafikk.no; postmottak@kompetansenorge.no;
postmottak@kongsberg.kommune.no; postmottak@kongsvinger.kommune.no; post@konkurransetilsynet.no;
korus@stolav.no; post@korusnord.no; henning.pedersen@vel.oslo.kommune.no; korus@borgestadklinikken.no;
post@bergensklinikkene.no; post@korus-stavanger.no; helge.bjornsen@sykehuset-innlandet.no;
post@kragero.kommune.no; postmottak@kristiansand.kommune.no; postmottak@kristiansund.kommune.no;
krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no; Kommunenes Sentralforbund; ks-bedrift@ks.no; Postmottak
KUD; post@kulturradet.no; Postmottak KD; servicekontoret@kvalsund.kommune.no;
postmottak@kvam.kommune.no; post@kvinesdal.kommune.no; post@kvinnherad.kommune.no;
post@kviteseid.kommune.no; post@kvitsoy.kommune.no; postmottak@kvafjord.kommune.no;
postmottak@kvanangen.kommune.no; post@kafjord.kommune.no; Postmottak LMD; Landbruksdirektoratet;
post@barnevernsbarna.no; Landsorganisasjonen; lnu@lnu.no; anita.ihle.steen@ringsaker.kommune.no;
postmottak@larvik.kommune.no; post@lavangen.kommune.no; postmottak@lebesby.kommune.no;
postmottak@leikanger.kommune.no; postmottak@leirfjord.kommune.no; post@leka.kommune.no;
postmottak@lenvik.kommune.no; postmottak@lesja.kommune.no; postmottak@levanger.kommune.no;
postmottak@lier.kommune.no; postmottak@lierne.kommune.no; post@diskrimineringsnemnda.no; post@ldo.no;
post@likestillingssenteret.no; postmottak@lillehammer.kommune.no; postmottak@lillesand.kommune.no;
postmottak@lindesnes.kommune.no; postmottak@lindas.kommune.no; post@lom.kommune.no;
postmottak@lokalstyre.no; postmottak@loppa.kommune.no; postmottak@lund.kommune.no;
post@lunner.kommune.no; postmottak@luroy.kommune.no; postmottak@luster.kommune.no;
post@lyngdal.kommune.no; post@lyngen.kommune.no; post@laerdal.kommune.no;
postmottak@lodingen.kommune.no; postmottak@lorenskog.kommune.no; post@loten.kommune.no;
postmottak@malvik.kommune.no; fellespost@mandal.kommune.no; post@marker.kommune.no;
service@marnardal.kommune.no; post@masfjorden.kommune.no; Mattilsynet; postmottak@meland.kommune.no;
postmottak@meldal.kommune.no; postmottak@melhus.kommune.no; postmottak@meloy.kommune.no;
postmottak@meraker.kommune.no; postmottak@midsund.kommune.no; postmottak@midtre-gauldal.kommune.no;
Postmottak Miljødirektoratet; Miljøstifelsen Bellona; post@mirasenteret.no; postmottak@modalen.kommune.no;
post@modum.kommune.no; postmottak@molde.kommune.no; postmottak@moskenes.kommune.no;
post@moss.kommune.no; post@mrfylke.no; postmottak@malselv.kommune.no; postmottak@masoy.kommune.no;
postmottak@namdalseid.kommune.no; postmottak@namsos.kommune.no; postmottak@namsskogan.kommune.no;
postmottak@nannestad.kommune.no; postmottak@narvik.kommune.no; post@nasjonalforeningen.no;
post@nubu.no; Natur og Ungdom; post@naturviterne.no; postmottak@naustdal.kommune.no; post@nedre-
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eiker.kommune.no; postmottak@nes-ak.kommune.no; postmottak@nes-bu.kommune.no;
postmottak@nesna.kommune.no; post@nesodden.kommune.no; postmottak@nesseby.kommune.no;
postmottak@nesset.kommune.no; baard.fiksdal@nhoservice.no; post@nibio.no; info@nissedal.kommune.no;
postmottak@nittedal.kommune.no; firmapost@nkom.no; noas@noas.org; postmottak@nome.kommune.no;
postmottak@uin.no; nak@nord-aurdal.kommune.no; post@norddal.kommune.no; post@nord-fron.kommune.no;
postmottak@nordkapp.kommune.no; post@nfk.no; postmottak@nord-odal.kommune.no; postmottak@nordre-
land.kommune.no; postmottak@nordreisa.kommune.no; post@nore-og-uvdal.kommune.no; central.bank@norges-
bank.no; info@blindeforbundet.no; bondelaget@bondelaget.no; post@doveforbundet.no; nhf@nhf.no; nif-
post@idrettsforbundet.no; njff@njff.no; post@nkrf.no; post@nmbu.no; Naturvernforbundet; post@skogeier.no;
postmottak@adm.ntnu.no; nve@nve.no; Heidi.Beate.Salvesen@kristiansand.kommune.no;
post@smabrukarlaget.no; post@ergoterapeutene.org; post@nfunorge.org; post@boby.no;
post@fosterhjemsforening.no; post@norskfriluftsliv.no; nff@fysio.no; firmapost@nina.no; post@kiropraktikk.no;
post@manuell.no; post@pasient.no; pf@pensjonistforbundet.no; f.c.brevig@radmann.no; nsg@nsg.no;
nso@student.no; post@sykepleierforbundet.no; nrl@nrl-nbr.no; firmapost@norskog.no; post@norwea.no;
postmottak@notodden.kommune.no; post@ntl.no; Postmottak NFD; Næringslivet Hovedorganisasjon;
postmottak@naroy.kommune.no; epost@odda.kommune.no; !Postmottak OED; post@oppdal.kommune.no;
postmottak@oppegard.kommune.no; postmottak@oppland.org; post@barnevernsforeldrene.no;
postmottak@orkdal.kommune.no; postmottak@os-ho.kommune.no; Postmottak@Os.kommune.no;
postmottak@osen.kommune.no; postmottak@oslo.kommune.no; post@osteroy.kommune.no;
postmottak@overhalla.kommune.no; post@parat.com; postmottak@porsanger.kommune.no;
postmottak@porsgrunn.kommune.no; pbl@pbl.no; pff@fysioterapi.org; postmottak@radoy.kommune.no;
postmottak@rakkestad.kommune.no; postmottak@rana.kommune.no; post@randaberg.kommune.no;
post@rauma.kommune.no; postmottak@re.kommune.no; kontakt@rkbu.ntnu.no; mail@r-bup.no;
postmottak@rendalen.kommune.no; postmottak@rennebu.kommune.no; post@rennesoy.kommune.no; info@ri-
norge.no; Postmottak Riksantikvaren; Riksarkivet; postmottak@riksrevisjonen.no; post@rindal.kommune.no;
post@ringebu.kommune.no; postmottak@ringerike.kommune.no; postmottak@ringsaker.kommune.no;
postmottak@risor.kommune.no; post@roan.kommune.no; firmapost@rogfk.no; postmottak@rollag.kommune.no;
post@ruralis.no; postmottak@rygge.kommune.no; postmottak@ralingen.kommune.no;
postmottak@rodoy.kommune.no; postmottak@romskog.kommune.no; postmottak@roros.kommune.no;
postkasse@rost.kommune.no; postmottak@royken.kommune.no; postmottak@royrvik.kommune.no;
postmottak@rade.kommune.no; SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold;
postmottak@salangen.kommune.no; postmottak@saltdal.kommune.no; post@safo.no; samediggi@samediggi.no;
supu@samediggi.no; postmottak SD; postmottak@samnanger.kommune.no; sande.kommune@sande-
mr.kommune.no; postmottak@sande-ve.kommune.no; postmottak@sandefjord.kommune.no;
postmottak@sandnes.kommune.no; post@sandoy.kommune.no; postmottak@sarpsborg.com;
post@sauda.kommune.no; postmottak@sauherad.kommune.no; postmottak@sel.kommune.no;
postmottak@selbu.kommune.no; post@selje.kommune.no; post@seljord.kommune.no; post@sigdal.kommune.no;
post@siljan.kommune.no; post@sirdal.kommune.no; firmapost@siva.no; postmottak@sivilombudsmannen.no;
skattedirektoratet@skatteetaten.no; postmottak@skaun.kommune.no; postmottak@skedsmo.kommune.no;
postmottak@ski.kommune.no; skien.postmottak@skien.kommune.no; postmottak@skiptvet.kommune.no;
post@skjervoy.kommune.no; post@skjaak.kommune.no; postmottak@skodje.kommune.no;
post@skanland.kommune.no; postmottak@smola.kommune.no; post@smakraftforeninga.no;
postmottak@snillfjord.kommune.no; postmottak@snasa.kommune.no; postmottak.sentraladm@sfj.no;
postmottak@sogndal.kommune.no; postmottak@sokndal.kommune.no; epost@sola.kommune.no;
post@solund.kommune.no; postmottak@songdalen.kommune.no; postmottak@sortland.kommune.no;
post@spydeberg.kommune.no; post@stange.kommune.no; postmottak@helsetilsynet.no; post@kartverket.no;
postmottak@spk.no; postmottak.srlf@bufdir.no; Statens.seniorraad@helsedir.no; firmapost@vegvesen.no;
ssb@ssb.no; firmapost@statnett.no; post@statped.no; Postmottak Statsministerens kontor;
postmottak@stavanger.kommune.no; postmottak@steigen.kommune.no; postmottak@steinkjer.kommune.no;
post@kirkensfamilievern.no; postmottak@stjordal.kommune.no; post@stord.kommune.no;
postmottak@stordal.kommune.no; postmottak@stor-elvdal.kommune.no; post@storfjord.kommune.no;
postmottak@strand.kommune.no; post@stranda.kommune.no; postmottak@stryn.kommune.no;

52



post@sula.kommune.no; postmottak@suldal.kommune.no; postmottak@sund.kommune.no;
post@sunndal.kommune.no; post@surnadal.kommune.no; postmottak@sveio.kommune.no;
postmottak@svelvik.kommune.no; postmottak@sykkylven.kommune.no; firmapost@sysselmannen.no;
postmottak@sogne.kommune.no; post@somna.kommune.no; epost@sondre-land.kommune.no; postmottak@sor-
aurdal.kommune.no; post@sorfold.kommune.no; postmottak@sor-fron.kommune.no; postmottak@sor-
odal.kommune.no; postmottak@sorreisa.kommune.no; postmottak@sorum.kommune.no; postmottak@sor-
varanger.kommune.no; postmottak@tana.kommune.no; post@t-fk.no; post@time.kommune.no;
postmottak@tingvoll.kommune.no; postmottak@tinn.kommune.no; post@tjeldsund.kommune.no;
postmottak@tokke.kommune.no; postmottak@tolga.kommune.no; postmottak@torsken.kommune.no;
postmottak@tranoy.kommune.no; postmottak@tromsfylke.no; postmottak@tromso.kommune.no;
postmottak@trondheim.kommune.no; postmottak@trysil.kommune.no; post@trana.kommune.no;
postmottak@trogstad.kommune.no; postmottak@trondelagfylke.no; postmottak@tvedestrand.kommune.no;
postmottak@tydal.kommune.no; postmottak@tynset.kommune.no; postmottak@tysfjord.kommune.no;
fsk@tysnes.kommune.no; post@tysver.kommune.no; postmottak@tonsberg.kommune.no;
postmottak@ullensaker.kommune.no; postmottak@ullensvang.herad.no; postmottak@ulstein.kommune.no;
postmottak@ulvik.kommune.no; post@unio.no; post@uia.no; post@uib.no; postmottak@uio.no; post@uis.no;
postmottak@uit.no; post@utdanningsdirektoratet.no; post@utdanningsforbundet.no; Utenriksdepartementet;
udi@udi.no; post@utsira.kommune.no; postmottak@vadso.kommune.no; post@vaksdal.kommune.no;
post@valle.kommune.no; post@vang.kommune.no; postmottak@vanylven.kommune.no;
postmottak@vardo.kommune.no; post@vefsn.kommune.no; postkasse@vega.kommune.no;
post@vegarshei.kommune.no; epost@vennesla.kommune.no; postmottak@verdal.kommune.no; post@wwf.no;
postkasse@verran.kommune.no; postmottak@vaf.no; post@vestby.kommune.no; firmapost@vfk.no;
postmottak@vestnes.kommune.no; post@vestre-slidre.kommune.no; post@vestre-toten.kommune.no;
postmottak@vestvagoy.kommune.no; post@vevelstad.kommune.no; postmottak@vik.kommune.no;
vikna@vikna.kommune.no; postmottak@vindafjord.kommune.no; postmottak@vinje.kommune.no; Virke;
postmottak@volda.kommune.no; postmottak@voss.kommune.no; postmottak@varoy.kommune.no;
postmottak@vagan.kommune.no; post@vagsoy.kommune.no; postmottak@vaga.kommune.no; postmottak@vaaler-
he.kommune.no; postmottak@valer-of.kommune.no; post@ys.no; postmottak@oksnes.kommune.no;
postmottak@orland.kommune.no; post@orskog.kommune.no; postmottak@orsta.kommune.no;
sentralpost@ostfoldfk.no; postmottak@ostre-toten.kommune.no; post@ovre-eiker.kommune.no;
postmottak@oyer.kommune.no; postmottak@oygarden.kommune.no; post@oystre-slidre.kommune.no;
postmottak@afjord.kommune.no; postmottak@aal.kommune.no; postmottak@alesund.kommune.no;
post@amli.kommune.no; postmottak@amot.kommune.no; postmottak@ardal.kommune.no; post@as.kommune.no;
post@aseral.kommune.no; post@asnes.kommune.no
Kopi: 

Emne: 17/5047-6 Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene
Vedlegg: Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert ytte(605535)(1).pdf

Se vedlagte saksdokumenter.
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Fra: Fosby Geir (Geir.Fosby@dss.dep.no)
Sendt: 25.01.2018 11:41:49
Til: Rikter-Svendsen Thea
Kopi: Fosby Geir

Emne: Høring fra Kulturdepartementet
Vedlegg: Høringsbrev.pdf;Høringsinstanser.pdf;Spørsmålene i nettbasert spørreskjema.pdf
Kulturdepartementet sender ut "Høring – NOU 2017:17 På ein søndag? Reglane om søndagshandel og
konsekvensane av endringar" (høringsbrev, høringsinstanser og spørsmålene i nettbasert spørreskjema).
 
Høringsfristen er satt til 25. april 2018.
 
Bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser ved å klikke på "Send inn høringssvar" på denne siden
www.regjeringen.no/helligdagsloven
 
 
Med hilsen
 
Kulturdepartementet
avdeling for tro, livssyn og kulturvern
postmottak@kud.dep.no
www.kud.dep.no
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Postadresse 
Postboks 8030 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@kud.dep.no 
 

Kontoradresse 
Grubbegata 1 
 
www.kud.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
972 417 866 

Avdeling 
Avdeling for tro, 
livssyn og kulturvern 

Saksbehandler 
Martin Hill 
Oppegaard 
mhop@kud.dep.no  

Høring - NOU 2017: 17 På ein søndag?  

 

Kulturdepartementet sender med dette på høring NOU 2017: 17 På ein søndag? Reglane 

om søndagshandel og konsekvensane av endringar.  

 

NOU 2017: 17 gjør rede for konsekvensene av å endre reguleringen av åpningstidene i 

varehandelen. Utvalget har vært bredt sammensatt og fikk et bredt mandat. Departementet 

ber om kommentarer til utredningens funn, vurderinger og forslag. Et flertall på 11 av 

utvalgsmedlemmene har samlet seg om ett forslag til lovendringer. Departementet ber 

spesielt om kommentarer på hvert av disse konkrete forslagene til lovendringer. 

 

Utvalget skisserer fire ulike modeller for regulering av søndagshandel fra faste utsalgssteder. 

Modell 1 legger vekt på at færrest mulig i varehandelen må arbeide på søn- og høytidsdager, 

med kun små justeringer i dagens regelverk. Modell 2 legger vekt på å skape likere 

konkurransevilkår og samtidig skjerme søndag formiddag og de store høytidsdagene. Modell 

3 legger opp til frie åpningstider for alle utsalgssteder med avgrenset salgsareal for å skape 

like konkurransevilkår. Modell 4 innebærer en liberalisering av regelverket. Et flertall av 

utvalgsmedlemmene pekte på modell 2 som en forbedring og forenkling av gjeldende rett.  

 

For å gjøre det lettere å avgi høringsuttalelse og oppsummere høringen er det utarbeidet en 

nettbasert høringsløsning. Der kan man enkelt gi uttrykk for om man er enig eller uenig i 

utredningens forslag, og hvor viktig man mener det aktuelle spørsmålet er. Det er i tillegg 

mulig å formulere egne kommentarer til hvert forslag. Høringsinstansene blir også bedt om å 

ta stilling til påstander som belyser ulike hensyn ved utforming av åpningstidsreglene, se 

vedlagte liste over spørsmålene. Det er nødvendig å sette seg inn i NOU-en for å svare på 

spørsmålene. Departementet ber om at den nettbaserte høringsløsningen benyttes.  

Ifølge liste 

 

 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

17/4936- 

Dato 

25. januar 2018 
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Side 2 
 

 

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.  

 

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken 

direkte, står fritt til å uttale seg om forslagene som legges frem. Vi ber om at 

høringsinstansene videreformidler høringsbrevet til aktuelle etater, medlemsorganisasjoner 

mv. som ikke er oppført på høringslisten.  

 

Les og svar på høringen: www.regjeringen.no/helligdagsloven 

 

Høringsfristen er 25. april 2018.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Ingrid Vad Nilsen (e.f.) 

ekspedisjonssjef   

 

 

Torbjørn Backer Hjorthaug  

avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

 Liste over spørsmålene i den nettbaserte høringsløsningen   
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25.01.18  

 

Høringsinstanser 

 

Departementene 

 

Kommunene  

Fylkeskommunene  

Fylkesmennene  

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)  

Arbeidstilsynet  

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Forbrukerombudet (FO) 

Forbrukerrådet (FR) 

Konkurransetilsynet 

Politidirektoratet  

Regelrådet 

 

Riksadvokaten  

 

Akademikerne 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) 

UNIO 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) 

 

Arbeidsgiverforeningen Spekter 

Kommunenes Sentralforbund (KS) 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 

SAMFO 

Virke 

 

Handel og Kontor i Norge (HK) 

NHO Handel 

NHO Reiseliv  

 

A/S Norske Shell 

Coop Norge AS 

Esso Norge AS 

NorgesGruppen ASA 

Reitangruppen 

Circle K Norge  

Bunnpris  

Citycon Norge 

Olav Thon Gruppen 

 

Apotekforeningen  

Arbeiderbevegelsenes Arbeidsgiverforening  

Arbeidsmiljøsenteret  

Arbeidsforskningsinstituttet  

Asker og Bærum handels- og servicebedrifters forening  

Bedriftsforbundet 
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Den norske Advokatforening 

Den norske Turistforening 

Drivkraft Norge  

Finans Norge  

Framtiden i våre hender 

Frivillighet Norge 

Human-Etisk Forbund 

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter  

Kirkerådet 

KS Bedrift  

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner  

Likestillings- og diskrimineringsombudet  

MERKUR-programmet  

Naturvernforbundet 

Norges Bilbransjeforbund 

Norges bygdekvinnelag 

Norges Kvinne- og familieforbund 

Norges Lastebileierforbund  

Norsk Petroleumsforening  

Norsk Rikstoto 

Norsk Sentrumsutvikling  

Norsk Tipping A/S 

Norsk transportarbeiderforbund  

Norske Meierifolk Landsforening  

Avinor 

Private Barnehagers Landsforbund  

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn  

Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI  

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) 

TORP Sandefjord lufthavn  

Voksne for barn 
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Spørsmål i nettbasert høring av NOU 2017: 17 på regjeringen.no 

1 
 

 

Innledning 
• Avsendernavn (bedrift, organisasjon eller navn) 
• Kontaktperson 
• E-postadresse (slik at departementet kan ta kontakt ved behov) 
• Hvilken høringsinstans tilhører du?  

Svaralternativer: privatperson, forening/organisasjon, næringsdrivende, kommune, 
fylkeskommune, departementene, fylkesmann, andre forvaltningsorgan,andre. 

 
(Merk at det ikke er nødvendig å svare på alle spørsmålene som følger under her!) 

Kategori 1: Viktige hensyn (9 spørsmål) 
 

1. Som kunde ønsker jeg tilgang til de fleste typer varer også på søndager og 
høytidsdager.  
 
a) Enig  
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig 
e) Ingen oppfatning 

 
Eventuell kommentar: 

 
 

2. Søndagen bør være annerledes enn andre dager i uken.  
 
a) Enig  
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig 
e) Ingen oppfatning 

 
Eventuell kommentar: 

 
 

3. Det bør være like konkurransevilkår for alle bransjer og butikker, også når det gjelder 
åpningstider. 
 
a) Enig  
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig 
e) Ingen oppfatning 

 
Eventuell kommentar: 
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2 
 

4. Åpningstidene bør fortsatt være regulert, i hovedsak som i dag  
 
a) Enig  
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig 
e) Ingen oppfatning 

 
Eventuell kommentar: 

 
 

5. Søndag ettermiddag bør være en tid med åpne butikker og aktivt byliv.  
 
a) Enig  
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig 
e) Ingen oppfatning 

 
Eventuell kommentar: 

 
 

6. På søndager og høytidsdager bør færrest mulig arbeidstakere måtte jobbe. 
 
a) Enig  
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig 
e) Ingen oppfatning 

 
Eventuell kommentar: 

 
 

7. Åpningstidene bør i større grad enn i dag fastsettes av butikkene selv. 
 
a) Enig  
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig 
e) Ingen oppfatning 

 
Eventuell kommentar: 
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3 
 

8. Søndagsstengte butikker hjelper meg å skape et klarere skille mellom arbeid og hvile 
(fritid). 
 
a) Enig  
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig 
e) Ingen oppfatning 

 
Eventuell kommentar: 

 
 

9. Butikkene bør være åpne på søndager og høytidsdager av hensyn til turister og 
reiselivet 
 
a) Enig  
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig 
e) Ingen oppfatning 

 
Eventuell kommentar: 

 
 

Kategori 2: Forslagene til lovendringer (17 spørsmål) 
 

1. Flertallet i utvalget foreslår at de små dagligvarebutikkene på 100 m2 eller mindre 
(som i dag kan holde åpent når de vil), skal kunne være 150 m2 (slik at de kan ha 
samme areal som butikker på bensinstasjonene). 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec9#KAP8-4  

 
a) Enig  
b) Uenig  
c) Viktig 
d) Ikke viktig 
e) Ingen oppfatning 

 
Eventuell kommentar: 
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2. Flertallet i utvalget foreslår at butikker (i alle bransjer) som er 150 m2 eller mindre skal 
få holde åpent mellom kl. 13–19 på vanlige søndager (ikke på andre helligdager). 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec9#KAP8-4  
 
a) Enig 
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig  
e) Ingen oppfatning 
 
Eventuell kommentar: 

 
 
3. Flertallet i utvalget foreslår at butikker (i alle bransjer) som er 150 m2 eller mindre 

også skal få holde åpent mellom kl. 13–19 på andre påskedag og andre pinsedag. 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec9#KAP8-4  
 
a) Enig 
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig  
e) Ingen oppfatning 

 
Eventuell kommentar: 

 
 
4. Flertallet i utvalget foreslår at butikker som selger husflids- og suvenirvarer skal få 

holde åpent når de vil, så fremt de ikke er større enn 150 m2. (I dag gjelder ingen 
arealgrense for slike butikker.) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-
17/id2581906/sec9#KAP8-4  
 
a) Enig 
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig  
e) Ingen oppfatning 
 
Eventuell kommentar: 
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5. Flertallet i utvalget foreslår at det ikke lenger skal være et krav om at husflids- og 
suvenirvarene blir produsert lokalt. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-
2017-17/id2581906/sec6#KAP5-7  
 
a) Enig 
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig  
e) Ingen oppfatning 
 
Eventuell kommentar: 
 

 
6. Et mindretall i utvalget foreslår at arealgrensen (i spørsmålene ovenfor) skal være 

200 m2, ikke 150 m2. (Dermed vil enda flere butikker kunne ha åpent når de vil.) 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec9#KAP8-5 
 
a) Enig 
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig  
e) Ingen oppfatning 
 
Eventuell kommentar: 
 

 
7. Et mindretall i utvalget mener det ikke bør gjøres endringer i åpningstidsreglene. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec10#KAP9-5  
 
a) Enig 
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig  
e) Ingen oppfatning 
 
Eventuell kommentar: 
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8. Flertallet i utvalget foreslår at det ikke lenger skal gjelde spesielle (friere) 
åpningstidsregler for butikker som ligger inne på en campingplass. (Oppheve 
unntaket for slike butikker.) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-
17/id2581906/sec6#KAP5-4  
 
a) Enig 
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig  
e) Ingen oppfatning 
 
Eventuell kommentar: 
 

 

9. Flertallet i utvalget foreslår at unntaket på flyplasser bare skal gjelde innenfor (etter) 
sikkerhetskontrollen. (Det innebærer at butikker på flyplasser ikke kan selge varer på 
søndager til fastboende som ikke skal reise.) 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec6#KAP5-8  
 
a) Enig 
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig  
e) Ingen oppfatning 
 
Eventuell kommentar: 
 

 

10. Flertallet i utvalget foreslår at også butikkene på de typiske turiststedene (hvor det i 
dag er frie åpningstider) skal holde stengt på de store høytidsdagene, dvs. 
langfredag, første påskedag, 1. mai, 17. mai og første juledag. 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec6#KAP5-5-17  
 
a) Enig 
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig  
e) Ingen oppfatning 
 
Eventuell kommentar: 
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11. Flertallet i utvalget foreslår at det bare skal være typiske turiststeder (med frie 
åpningstider) i distrikts-Norge, ikke i sentrale strøk. 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec6#KAP5-5-17  
 
a) Enig 
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig  
e) Ingen oppfatning 
 
Eventuell kommentar: 
 

 
12. Flertallet i utvalget foreslår at departementet skal overta ansvaret (fra fylkesmennene) 

for reglene om typisk turiststed. (For å få samme praksis i hele landet.) 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec6#KAP5-5-17  
 
a) Enig 
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig  
e) Ingen oppfatning 
 
Eventuell kommentar: 
 
 

13. Flertallet i utvalget foreslår at departementet skal kunne oppheve forskrifter om 
typiske turiststeder etter en nærmere vurdering. (Dette kan føre til at turister og 
hyttefolk noen steder ikke lenger kan handle på søndager og høytidsdager.) 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec6#KAP5-5-17  
 
a) Enig 
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig  
e) Ingen oppfatning 
 
Eventuell kommentar: 
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14. Flertallet i utvalget foreslår å oppheve unntaket som gjør at blomsterbutikker og 
hagesentre kan holde åpent når som helst. (Disse butikkene vil få samme mulighet 
som andre til å holde søndagsåpent etter kl. 13 innenfor 150 m2.) 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec6#KAP5-6  
 
a) Enig 
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig  
e) Ingen oppfatning 
 
Eventuell kommentar: 
 

 
15. Flertallet i utvalget foreslår at utsalgssteder skal få lovbestemt rett til å holde stengt 

på søndager og helligdager (også 1. og 17 mai), selv om leiekontrakten eller 
franchisekontrakten forplikter dem til å holde åpent. 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec6#KAP5-10 
 
a) Enig 
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig  
e) Ingen oppfatning 
 
Eventuell kommentar: 
 

 

16. Utvalget går imot at kommunene skal bestemme åpningstidene (for å unngå at 
åpningstidsreglene varierer fra kommune til kommune). 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec8#KAP7-2-4 
 
a) Enig 
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig  
e) Ingen oppfatning 
 
Eventuell kommentar: 
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17. Et mindretall i utvalget foreslår at butikker skal få lov til å holde åpent på skjærtorsdag 
fram til kl. 16. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-
17/id2581906/sec9#KAP8-6  
 
a) Enig 
b) Uenig 
c) Viktig 
d) Ikke viktig  
e) Ingen oppfatning 
 
Eventuell kommentar: 
 

 
 

Eventuell kommentar (frivillig): 
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Fra: Louis S. Edvardsen (lse@midt-troms.no)
Sendt: 22.01.2018 08:42:09
Til: Geir Inge Sivertsen; Fred Flakstad; Marit Alvig Espenes; Roar Åge Jakobsen; Nils Ole Foshaug; Jan- Eirik
Nordahl; Toralf Heimdal; Jan Fredrik Jenssen; Lena Hansson; Hogne Eidissen; Alf Rørbakk; Ann Kristin Trondsen;
Tore- Jan Gjerpe; Håvard Gangsås; Bjørn Fredriksen; Tore Uthaug; Erik Myre
Kopi: Postmottak Lenvik Kommune; Postmottak Målselv kommune; Postmottak Torsken kommune; Postmottak
Berg kommune; Postmottak Tranøy kommune; Dyrøy kommune postmottak; Postmottak Bardu kommune;
Postmottak Sørreisa kommune

Emne: FW: Takk for ditt høringssvar til Høring av forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven
Vedlegg: 
 
 
Til orientering
 
 
 
Med hilsen
 
 

 
  
Louis S. Edvardsen  |  daglig leder

 
E‐post lse@midt‐troms.no
Telefon +47 901 36 676
Postboks 609, 9306 Finnsnes
#midttroms
 
 

Fra: "svarer‐ikke@dss.dep.no" <svarer‐ikke@dss.dep.no>
Dato: mandag 22. januar 2018 07:13
Til: "Louis S. Edvardsen" <lse@midt‐troms.no>
Emne: Takk for ditt høringssvar til Høring av forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven
 
Referanse: 12/3974
Høring: Høring av forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven
Levert: 15.01.2018 13:21
Svartype: Med merknader
Kontakt avsender: Midt‐Troms regionråd
Kontaktperson: Louis S. Edvardsen (daglig leder)
Kontakt‐e‐post: lse@midt‐troms.no
Tittel: HØRINGSSVAR ENDRINGER I VANNFORSKRIFTEN OG NATURMANGFOLDLOVEN
Uttalelse:

HØRINGSSVAR

ENDRINGER I VANNFORSKRIFTEN OG NATURMANGFOLDLOVEN

Midt- Troms regionråd har behandlet Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementets forslag til
endringer i «Forskrift om rammer for vannforvaltningen» (vannforskriften) og naturmangfoldloven, med høringsfrist
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15.1.2018.

Midt- Troms regionråd har følgende høringssvar:

1. Midt‐ Troms regionråd mener det er sterkt beklagelig at det nå legges opp til statlig overstyring og
«avpolitisering» av vannforvaltningen. Vannressursene er våre felles ressurser og forvaltningen av disse
bør ikke defineres som et rent statlig sektoransvar. Dagens organisering sikrer politisk forankring,
engasjerte lokalsamfunn og aktiv deltakelse fra alle berørte parter. Dette er avgjørende for å oppnå
vannforskriftens mål.  

2. Midt‐ Troms regionråd anser frakopling av vannforvaltningsarbeidet fra plan‐ og bygningsloven som svært
uheldig. Plan‐ og bygningsloven er et godt egnet, felles redskap som balanserer økonomiske, sosiale og
miljømessige hensyn for samfunnets samlede behov. Planprosessene er demokratiske, og sikrer at alle
lokale parter deltar aktivt både i planfase og planoppfølging.  

3. Midt‐ Troms regionråd mener at departementenes forslag til endring medfører et brudd med de prinsipper
som vannrammedirektivet bygget på – nemlig beslutningsmyndighet nærmest de som er berørt.  

4. Midt‐ Troms regionråd mener det vil svekke arbeidet at det ikke lenger skal være en lovfestet
samordningsarena regionalt (vannregionutvalg). Ved å fjerne denne felles samordningsarenaen er det en
risiko for at vannforvaltningsarbeidet blir mer sektorisert og fragmentert, og den lokale medvirkningen
betydelig svekket.  

5. Arbeidet i vannområdene har generert kunnskap og kompetanse, og etablert velfungerende
samarbeidsformer som er viktige å videreføre. For å sikre fortsatt lokal (kommunal) forankring i
vannområder må staten gå inn med forutsigbar finansiering av vannområdenes drift. Det er brukt mye tid
og ressurser på å bygge opp kunnskap og kompetanse lokalt, og det er vesentlig for det videre arbeidet at
denne kompetansen beholdes.  

6. Som en del av regionreformen og kommunereformen, så har regjeringen igangsatt et omfattende arbeid
som skal vurdere alternativ framtidig  oppgavefordeling mellom stat, fylke og kommuner. I denne
sammenheng vurderes det hvilke oppgaver som kan flyttes fra statlig forvaltningsnivå, både sentralt og
regionalt, og det må derfor virke mot denne hensikt at en for dette konkrete forvaltningsområdet som
relateres til vannforvaltningen midt i en slik prosess, på nåværende tidspunkt skal iverksette en
organisering som går i motsatt retning, det vil si fra folkevalgt organ til regional stat.

Midt‐ Troms regionråd mener derfor som et minimum at eventuell endring av forvaltningsansvaret for
vannforvaltningen, må sees i sammenheng med øvrige prosesser som pågår når det gjelder
organiseringen av den totale framtidige samfunnsstrukturen i Norge, og hvilke oppgaver som skal
tillegges statlig, regionalt eller lokalt forvaltningsansvar. Midt‐ Troms regionråd mener at det som en
hovedregel skal være størst mulig grad av lokalt folkevalgt beslutningsmyndighet.

Vedlegg: ‐
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/84 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 25.01.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Søknad om fritak fra politiske verv 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 3/18 22.02.2018 

 

 

Saksopplysninger 
Skriv av 16.01.18 fra Stig Stokkland: 
Med bakgrunn i at jeg er ansatt som leder for Omstillingsprosjektet i Dyrøy med tiltredelse 1. 
april søker jeg herved om fritak fra mine politiske verv. 

Administrasjonens vurdering 
Stig Stokkland er varaordfører og fast medlem i kommunestyret, formannskapet, 
administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget for AP. 
 
Stig Stokkland er ansatt i SKO 9451 leder for omstillingsprogrammet.  
Stillingen sidestilles med leder av forvaltningsgren, og er utelukket fra valg til formannskap, 
faste utvalg, kommunedelsutvalg, kontrollutvalg, kommuneråd og kommunale nemnder opprettet 
i medhold av andre lover, jf. Kommuneloven §14. 
 
Om begrepet «leder av forvaltningsgren» har departementet i bl.a. Ot.prp. nr. 2 (1984-85) s. 22-
23 uttalt: 
«Hvorvidt en stilling er av en slik kategori at den kan betegnes som leder av forvaltningsgren, vil 
avhenge av hvordan administrasjonen er oppbygd i den enkelte kommune/fylkeskommune. Når 
det gjelder kommunelovens §31 a (som omhandler delegasjon til leder av forvaltningsgren), har 
departementet lagt til grunn at vedkommende stillingsinnehaver må ha selvstendig ansvar for et 
saksområde i forhold til andre ansatte. Normalt bør det også forlanges at etaten har eget 
kontorbudsjett. Som eksempel på kommunale tjenestemenn som dermed ble utelukket fra valg til 
kommunestyret, kan nevnes: skolesjef, sosialsjef, bygningssjef, teknisk sjef og 
kommuneingeniør. Innen fylkeskommunen vil fortsatt tjenestemennene som er nevnt i 
kommunelovens §10 tredje ledd være utelukket, men i tillegg kommer for eksempel næringssjef 
og fylkeskultursjef… I små kommuner vil det kunne forekomme at det er bare en enkelt 
tjenestemann som har ansvaret for et saksområde. Vedkommende vil likevel ikke være valgbar 
til kommunestyret dersom vilkårene ligger slik til rette at han/hun er å anse som leder av 
forvaltningsgren. I alle tilfelle må en se på stillingens reelle innhold, ikke stillingsbetegnelsen, 
for å avgjøre hvordan den skal bedømmes.» 
 
Stillingen har selvstendig ansvar for et saksområde og har eget budsjett. Selvstendighet er 
nøkkelordet. Rådmannen er ikke i tvil om at stillingen som leder av omstillingsprosjektet 
sidestilles med leder av forvaltningsgren. 
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Den som taper valgbarhet til folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Jf. 
Kommuneloven §15-1.  
 
Fylkesmannen i Troms opplyste pr. tlf. 29.11.07 følgende i analog sak: 
Kommuneloven §14 gjelder ikke for valg til kommunestyret. Derimot har valgloven §3-3 3. ledd 
b) tilsvarende bestemmelse som utelukker leder av forvaltningsgren i kommunen til valg til 
kommunestyret. Da vil samme regler gjelde med tap av valgbarhet etter kommuneloven §15.  
 
Valgloven § 14-2. Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til fylkestinget eller kommunestyret  
(1) Fylkesordføreren eller ordføreren skal sørge for at fylkesvalgstyret eller valgstyret foretar 
nytt valgoppgjør dersom en representantplass i fylkestinget eller kommunestyret blir stående 
ubesatt.  
(2) Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig, dersom 
fylkesordføreren eller ordføreren finner dette nødvendig.  
(3) Er antallet av vararepresentanter eller av en gruppes vararepresentanter blitt utilstrekkelig, og 
forholdet ikke kan avhjelpes ved nytt valgoppgjør etter annet ledd, kan vedkommende gruppe 
selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige vararepresentantplassen. Gruppen underretter 
deretter fylkesvalgstyret eller valgstyret, som velger vedkommende som vararepresentant dersom 
valgbarhetsvilkårene er oppfylt.  
(4) Er kommunestyrevalget holdt som flertallsvalg, utpekes kandidaten til den ledige plassen av 
kommunestyret. Tredje ledd annet punktum gjelder tilsvarende.  
(5) For øvrig gjelder §§ 11-11 og 11-13 tilsvarende.  
 
Varamedlemmer til kommunestyret for AP: 

1. Nina Bolle 
2. Lise Nordahl 
3. Berit Jakobsen 
4. Siv Irene Larsen 
5. Elisabeth Hakkebo 
6. Dag Agnar Solbakk 
7. John B. Andersen 
8. Svein Viljar Storvoll 

 
Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyret (formannskapet, adm.utv., 
arbeidsmiljøutvalget) trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. 
Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne 
framgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40% av medlemmene til 
organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn, jf. 
Kommuneloven §16-3.  
 
Er antall varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet eller et annet 
folkevalgt organ valgt av kommunestyret blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret selv velge ett 
eller flere faste varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et 
utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn 
vil bli representert med mindre enn 40% av varamedlemmene til organet eller gruppens 
varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte 
kjønn. Jf. kommuneloven §16-5.  
 
Ved suppleringsvalg etter kommuneloven §16 nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv 
utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter 
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kommunestyret, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Jf. 
kommuneloven §16-6. 
 
Formannskapet som også er arbeidsgiverside i adm.utv. og AMU består av: 
Marit A.Espenes, AP ordfører 
Stig Stokkland, AP varaordfører 
Knut Arne Johansen, FLD/Høyre 
Haavard Danielsen, FRP 
Kjell Sverre Myrvoll, SP 
 
Varamedlemmer til formannskapet/adm.utv./AMU fra AP: 

1. Trine Sørensen 
2. Terje Johansen 
3. Tone Sørensen 

 
Nytt medlem i formannskapet bør være kvinne for å unngå at et kjønn blir representert med 
mindre enn 40% av medlemmene i organet.  
 
Totalt er det 3 kvinner og 5 menn som er varamedlemmer til formannskapet fra samtlige partier. 
Ved evt. Valg av nytt varamedlem må det tas hensyn til at et kjønn ikke blir representert med 
mindre enn 40% av varamedlemmene til organet. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Stig Stokkland trer endelig ut av politiske verv som medlem av kommunestyret for AP og som  
medlem av formannskapet, administrasjonsutvalg og arbeidsmiljøutvalg for AP fra tiltredelse i 
stillingen som leder av omstillingsprosjektet i Dyrøy kommune 01.04.18. Jf. kommuneloven 
§15-1. 
 
Det velges nytt medlem til kommunestyret for AP. Jf. Valgloven §14-2. 
Det velges ny varaordfører. 
 
Det velges evt. nytt varamedlem til kommunestyret fra AP, dersom antall varamedlemmer er blitt 
utilstrekkelig. Jf. valgloven §14-2. 
 
Det velges nytt medlem i formannskapet/administrasjonsutvalget/arbeidsmiljøutvalget fra AP. Jf. 
Kommuneloven §16-3 og §16-6. 
 
Det velges evt. nytt varamedlem til formannskapet, administrasjonsutvalget, arbeidsmiljøutvalget 
fra AP dersom antall varamedlemmer er blitt utilstrekkelig. Jf. kommuneloven §16-5 og §16-6.  
 

Ordførers innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 000 

Saksmappe: 2018/216 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 07.02.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

Valg av varaordfører 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 4/18 22.02.2018 

 

 

Saksopplysninger 
I forbindelse med varaordførers fritak fra alle politiske verv ut valgperioden (se foregående sak), 
må det velges ny varaordfører. 
 
Kommunestyret skal i henhold til kommunelovens  § 9 velge varaordfører blant formannskapets 
medlemmer. 
 
Valgreglene fremkommer av kommunelovens § 38 nr. 1 og 40 nr. 2, jf. § 35.3. 
 
Valget foretas som flertallsvalg og gjelder for resten av valgperioden. Ved flertallsvalg er den 
valgt til varaordfører som ved første avstemming får mer enn halvparten av de avgitte stemmer. 
Hvis ingen ved første avstemming får flertall av de avgitte stemmer, holdes ny avstemming. Ved 
denne avstemming blir den som får flest stemmer valgt til varaordfører (enkelt flertall). Hvis 
flere får likt stemmetall ved denne avstemming, avgjøres valget ved loddtrekking. 

Administrasjonens vurdering 
Forslag på ny varaordfører fremmes i møtet 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Saka legges frem uten innstilling 

Ordførers innstilling: 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 

73



 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/164 

Saksbehandler: Ragnvald Storvoll 

Dato: 30.01.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Valg av nytt styremedlem til Omstillingsstyret 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 3/18 06.02.2018 
Kommunestyret 5/18 22.02.2018 
   

 

Vedlegg 
1 Svar på brev fra Demas AS 
2 Omstillingsprogrammet i Dyrøy kommune - Demas as 10 januar 2018 
 

Saksopplysninger 
Styremedlem Ann-Brith Jensen har i e-post av 10 01 18 trukket seg fra styrevervet. Viser til 
vedlegg. 
 
Det må da oppnevnes et nytt fast medlem til Omstillingsstyret.  

Administrasjonens vurdering 
Det er nødvendig å få på plass ei permanent løsning med et nytt styremedlem som er villig til å 
prioritere styrearbeidet i Omstillingsprogrammet.  

Prosjektleders forslag til vedtak: 
Omstillingsstyret ber Dyrøy kommunestyre om å oppnevne et nytt fast medlem til 
Omstillingsstyret.  

Styreleders innstilling: 
 
 
 
Valg av nytt styremedlem til Omstillingsstyret 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 06.02.2018:  
 
 
 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 06.02.2018  
 

Omstillingsstyret ber Dyrøy kommunestyre om å oppnevne et fast medlem til omstillingsstyret. 
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Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 
styreleder prosjektleder 
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1  77 18 92 00 4796 07 00003 
9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

 
 DEMAS AS 

Tverrveien 27 
9311  BRØSTADBOTN 
 
Att. 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

 
2017/1007 
Marit Alvig Espenes 
91335574 
 
 
15.01.2018 

 
 

Svar på brev fra Demas AS 

 
Vi har registrert deres brev. Styreleder synes det er beklagelig at representanten fra Demas AS 
melder seg ut av omstillingsstyret. Dyrøy kommune tar det til etterretning og forbereder en ny 
valgsak til neste kommunestyremøte.  
 
Vi håper på et videre godt samarbeid med bedriften. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Marit Alvig Espenes 
Ordfører og styreleder, 
Omstillingsprogrammet i Dyrøy 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Fra: Ann Brith Jensen (abjensen@demas.no)
Sendt: 10.01.2018 15:15:11
Til: Dyrøy kommune postmottak; Marit Alvig Espenes; Tore Uthaug; Kenneth Karlsen
(kenneth.karlsen@brkarlsen.no); Kjell-Sverre Myrvoll; tone.mellemgaard (tone.mellemgaard@gmail.com)
Kopi: tore.ostgard (tore.ostgard@tromsfylke.no); Trond.Erik.Dekko.Andersen
(Trond.Erik.Dekko.Andersen@innovasjonnorge.no); Tommy Andreassen (tommy@mohamn.no); Knut Arne
Johansen (kaj@123.no); Per Jensen; Rakel Jensen; Levi Jensen; Ragnvald Storvoll

Emne: Omstillingsprogrammet i Dyrøy kommune - brev fra Demas as
Vedlegg: Omstillingsprogrammet i Dyrøy kommune - Demas as 10 januar 2018.pdf
Til Dyrøy kommunestyret
     Ordfører i Dyrøy, Marit Espenes
     Rådmannen i Dyrøy, Tore Uthaug
     
Jeg oversender herved brev i forbindelse med Demas sin styredeltakelse i omstillingsprogrammet i Dyrøy.
 
Kopi: Innovasjon Norge og Troms fylke sine representanter i programmet
           Varamedlemmene i omstillingsprogrammet i Dyrøy
           Ledelsen i Demas as
           Nordavind utvikling
 
 
Med vennlig hilsen/Best Regards

Ann-Brith Jensen
Adm. leder

e-post: abjensen@demas.no
tlf.: +47 77 18 91 02
mob.: +47 970 72 805

web: www.demas.no | e-post: demas@demas.no
tlf.: +47 77 18 91 00 | faks: +47 77 18 91 30
adr.: Demas AS Tverrveien 27, 9311 Brøstadbotn
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/169 

Saksbehandler: May-Elin Hals 

Dato: 30.01.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

System for arbeid med elevenes psykososiale miljø 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 5/18 13.02.2018 
Kommunestyret 6/18 22.02.2018 

 

Saksopplysninger 
Dyrøy kommune hadde systemrettet tilsyn på elevenes psykososiale miljø våren 2017. Tilsynet 
avdekket lovbrudd i forhold til avdekking og internkontroll, det individretta arbeidet og 
brukermedvirkning.  
Fra 01.08.17 ble Opplæringslovens kapittel 9A endret, og skolen har utarbeide nytt system ut fra 
lovendringene.  

Administrasjonens vurdering 
Systemet er utarbeidet med involvering av FAU, elevråd og skolens personale.  
Målet for skolemiljøet er at alle elevene skal oppleve det som trygt og godt. Skolen har 
nulltoleranse mor krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. I planen er de 
forskjellige begrepene definert. Planen har også et årshjul for oppfølging av aktivitetene.  
Før oversendelse til Fylkesmannen 31.10.17 ble planen godkjent av Skolemiljøutvalget. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
System for arbeid med elevenes psykososiale miljø på Elvetun skole godkjennes. 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 
System for arbeid med elevenes psykososiale miljø 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 13.02.2018:  
 
 
 
Enhetsleder skole May Elin Hals deltar i saken.  
Saken bes tas videre til kommunestyret for drøfting.  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 13.02.2018  
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System for arbeid med elevenes psykososiale miljø på Elvetun skole godkjennes. 
 
 
 

  
  
 Tore Uthaug 
 rådmann 

 
 
 
 
Vedlegg: System for arbeid med elevenes psykososiale miljø på Elvetun skole
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SYSTEM FOR ARBEID MED 
ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ 

PÅ ELVETUN SKOLE
  

OPPLÆRINGS-
LOVEN:
Alle elevar har 
rett til eit trygt 
og godt 
skolemiljø som 
fremjar 
helse,trivsel og 
læring.        
Skolen skal ha 
nulltoleranse 
mot krenking 
som mobbing, 
vald, 
diskriminering 
og trakassering.
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UTDRAG AV OPPLÆRINGSLOVEN 
 
 
§ 9 A-2.Retten til eit trygt og godt skolemiljø 
Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring  

 

9 A-3.Nulltoleranse og systematisk arbeid 
Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering. 

Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til 
elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir 
gjort. 

 

§ 9 A-4.Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt 
skolemiljø 
Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe 
inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg.  

 

§ 9 A-8.Elevdeltaking i arbeidet med skolemiljøet 

Elevane skal få ta del i planlegginga og gjennomføringa av arbeidet for eit trygt og godt skolemiljø. 

 

9 A-9.Informasjonsplikt og rett til å uttale seg 

Skolen skal informere elevane og foreldra om rettane i dette kapitlet. Skolane skal òg informere om 
aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 og om høvet til å melde saka til Fylkesmannen etter § 9 A-6. 

Dersom skolen finn ut at noko ved skolemiljøet kan skade helsa til elevane, skal elevane og foreldra 
snarast mogleg varslast om det. 

Samarbeidsutvalet, skoleutvalet, skolemiljøutvalet, elevrådet og foreldra skal haldast informerte om 
alt som er viktig for skolemiljøet, og så tidleg som mogleg takast med i arbeidet med 
skolemiljøtiltak. Dei har rett til innsyn i all dokumentasjon som gjeld det systematiske arbeidet for 
eit trygt og godt skolemiljø, og har rett til å uttale seg og komme med framlegg i alle saker som er 
viktige for skolemiljøet. 
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MÅL: 

Målet for vårt skolemiljø er at alle elever skal oppleve det som trygt og godt. 
Skolen har nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og 
trakassering. 

 

Definisjoner: 

Med mobbing forstår vi psykisk og/eller fysisk vold mot et offer, utført av enkeltpersoner eller 
grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager, og episodene gjentas 
over tid. (Roland og Sørensen Vaaland) 

 
Krenkelser kan ta mange former  

 Uthengning  
 Baksnakking og spredning av løgner  
 Vold og fysiske overgrep  
 Ødelegging og stjeling av ting  
 Trusler og tulletrusler  
 Ironi, sarkasmer  
 Stemmeleie og herming  
 Kroppsspråk, negative blikk 
 Slutte å prate når en elev kommer til  
 Kallenavn som er negativt ment.  
 Kjefting. Gi ordre. Bestemme.  
 Stadig negative omtale, kommentarer og erting  
 Systematisk avvising eller stryking av en som internettvenn.  
 Varianter av utestenging: Blir ikke ringt til eller kontaktet, mens alle andre samles.  

 

Trakassering:  

Gjentatte krenkelser eller flere ulike krenkelser som rammer samme person/gruppe over tid kalles 
også trakassering.  
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Rasisme:  

En form for krenkelse knyttet mot etnisk bakgrunn, hudfarge eller nasjonal tilhørighet. Å hevde 
holdningen og teorien om at noen mennesker er mindreverdige på grunn av deres tilhørighet, er også 
rasisme, selv om det ikke foregår personlig trakassering.  

Diskriminering:  

Systematisk dårligere behandling av enkeltpersoner eller grupperinger til fordel for andre. 

Både trakassering, mobbing, rasisme og diskriminering er alt sammen krenkelser i lovens forstand. 

 

 

 

SKOLENS AKTIVITETSPLIKT 

 

HANDLINGSSLØYE 

1. Følge 
med og 

fange opp

2. Gripe 
direkte inn 

3. Varsle 

4. 
Undersøke

5. 
Sette inn 
tiltak  og 
evaluere

 

1) FØLGE MED 

Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en 
elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfeller. 

Vi kan oppdage at elever ikke har det bra ved at: 

o vi snakker med elevene 

o de ansatte ser noe eller fanger opp noe i samtaler med andre elever 

o foreldre som tar kontakt fordi de melder fra om det har skjedd noe på skolen. 
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o eleven forteller om mistrivsel 

o endringer i atferd hos elever, eller endringer i klasse- eller skolemiljøet. 

o noen elever blir stille og trekker seg tilbake i lek eller deltar ikke i lek og aktiviteter, 
mens andre trer tydelig fram og gir beskjed når ting blir vanskelige. 

o endringer i klasser kan være mer bråk og uro, endringer sosialt og hvilke barn som 
leker samme 

 

2) GRIPE INN 

Hvis en som ansatt i skolen overhører for eksempel hatytringer eller observerer mer indirekte 
krenkelser som utestenging, isolering og baksnakking, skal den gripe inn umiddelbart og stoppe 
situasjonen. Det kan for eksempel dreie seg om å stanse en slåsskamp eller annen fysisk krenkelse, 
om å stanse en utfrysningssituasjon eller stanse og irettesette elever som kaller andre stygge ting. 
Plikten til å gripe inn er begrenset til inngrep som er mulige å gjennomføre. Det betyr at ansatte ikke 
skal stå i fare for å skade seg selv eller krenke noen av elevene for å stanse situasjonen, med mindre 
det er nødrett eller nødverge.   

 

3) VARSLE 

Alle som jobber på skolen skal varsle rektor hvis de ser eller mistenker at en elev ikke har et trygt og 
godt skolemiljø. 

Det skal være lav terskel for hva som skaper mistanke til at en elev ikke har det bra på skolen. 
Plikten til å varsle rektor gjelder for all mistanke. Det kan for eksempel: 

o basere seg på observasjoner av elevene 

o tilbakemeldinger i undersøkelser 

o beskjeder fra foreldre eller medelever 

o aktivitet i sosiale medier. 

o at en elev sier fra at han eller hun ikke trives på skolen 

Hvor raskt en sak skal varsles til rektor, må vurderes fra sak til sak. 

Alvorlige saker skal varsles straks. Andre saker kan det være forsvarlig å vente litt lenger med, for 
eksempel til slutten av skoledagen eller til ukentlige oppsummeringer. 

Vedlagte varslingsskjema skal brukes. 
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4) UNDERSØKELSE 

Plikten til å undersøke betyr at skolen skal undersøke elevens opplevelse av skolemiljøet.  

Hvis noen som jobber i skolen ser eller mistenker at en elev ikke har det trygt og godt, skal 
de undersøke saken med en gang. Plikten til å undersøke har like lav terskel som plikten til å varsle. 
Hvis elever selv sier ifra om at de ikke har det bra, skal skolen alltid undersøke saken nærmere. Det 
er helt nødvendig for å kunne sette inn gode, egnede tiltak. Hvor grundige undersøkelsen skal være 
gang er avhengig av skjønn, formålet med undersøkelsene og hvilken situasjon man står ovenfor i 
hvert enkelt tilfelle.  

Skolen skal sørge for elevenes medvirkning når de undersøker saker. Dette skal gjøres ved at 
involverte elever blir hørt, og barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i skolens arbeid 

 

5) SETTE INN TILTAK 

 Skolen har plikt til å  

o sette inn egnede tiltak for alle elever som opplever at skolemiljøet ikke er trygt og 
godt, uansett årsak 

o følge opp tiltakene 

o evaluere virkningen av tiltakene 

o legge til eller endre tiltak hvis det er nødvendig 

Det er utarbeidet mal for aktivitetsplan. I aktivitetsplan skal det settes mål for arbeidet, hvilke tiltak 
som skal settes inn, angis tidsperiode, ansvarlig for oppfølging og tidspunkt for evaluering. 

 

ELEVDELTAKELSE I ARBEIDET MED SKOLEMILJØET 

Alle klassene på Elvetun velger to representanter til elevrådet. Elevrepresentantene møtes både i 
trinngrupper og i møter hvor det er representanter fra alle klassene. Det settes opp møteplan, og 
elevmiljø og trivsel er tema på hvert møte.  

Elevene er aktive deltakere i trivselslederprogrammet som aktivitører ute i friminuttene. De er med 
sammen med en voksen og planlegger aktiviteter og de deltar på kurs i programmet. 

På elevsamtaler brukes ikke-anonym mobbeundersøkelse utarbeidet av Læringsmiljøsentret. Disse 
brukes som ei kartlegging av elevmiljøet, og drøftes i lærerteam og i elevgruppene.   

Resultat av elevundersøkelsen presenteres for elevrådet for 7.-10. trinn.  

Elevrådet velger to medlemmer til skolens samarbeidsutvalg og fire medlemmer til 
skolemiljøutvalget. 
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INORMASJONSPLIKT OG RETT TIL Å UTTALE SEG  

Ved skolestart informeres skolens personale om § 9A og det systematiske arbeidet for et trygt og 
godt skolemiljø.  Det gis også informasjon til renholdere og uteseksjon om deres plikt til å følge 
med, gripe inn og varsle rektor dersom de ser elever som blir krenket.  

Foresatte blir får skriftlig informasjon om rettigheter i 9A og om aktivitetsplikten. Dette skal også 
være tema på klasseforeldremøter. 

Skolen har FAU hvor alle klassekontaktene er medlemmer. Foreldrerådets årsmøte velger 
medlemmer til skolens samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalget.  

Rektor deltar på møter i FAU hvor skolemiljø er tema. Resultat fra elevundersøkelsen presenteres i 
FAU. Resultatene er utgangspunkt for drøfting og evaluering av elevmiljøet. 

I skolemiljøutvalget presenteres og drøftes elevundersøkelsen etter at personale, elever og FAU er 
blitt gjort kjent med resultatene. I utvalget drøftes områder som det er viktig å arbeide spesielt med i 
skolemiljøet. Utvalget orienteres om tiltak i arbeid med elevmiljøet. 
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ÅRSHJUL  

Måned Aktivitet Ansvar 
August  Skolen system for 

arbeide med elevenes 
psykososiale miljø 
gjennomgås med hele 
personalet ved 
skolestart 

 Systemet gjennomgås 
med andre 
arbeidstakere som er 
på skolen bla 
renholdere og 
uteseksjon 

 Ordensreglement og 
system gås gjennom i 
alle klasser. Klassene 
lager egne klasseregler 

 Det sendes ut 
informasjon til elever 
og foresatte 

Rektor 
 
 
 
 
 
Rektor 
 
 
 
 
 
Kontaktlærer 
 
 
 
Rektor 
 

September  Nominasjon og 
utvelgelse av 
trivselsledere  

 Det velges 
elevrådsrepresentanter 
fra alle klassetrinn 

 Elevråd konstitueres 
 Det holdes 

klasseforeldremøter 
hvor klassemiljø og 
system for elevenes 
psykososiale miljø er 
tema 

Kontaktlærere og ansvarlig 
for trivselseder-ordninga 
 
Kontaktlærere 
 
 
Elevrådskontakt 
 
Kontaktlærer 
 
 

Oktober  Frist for 
gjennomføring av 
elevsamtaler uke 40. 
Skjema for ikke-
anonym 
mobbeundersøkelse 

Kontaktlærer 
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fra Læringsmiljø-
senteret brukes 

 Årsmøte i 
foreldrerådet med valg 
av representanter til 
skolemiljøutvalg(SMU) 
og 
samarbeidsutvalg(SU) 

 Elevundersøkelsen 
gjennomføres 

 
 
 
Rektor/ FAU-leder 
 
 
 
 
 
Rektor 
 

November  Utviklingssamtaler 
gjennomføres innen 
uke 42 

 Resultat av 
elevundersøkelsen 
presenteres i elevråd, 
personalmøte og FAU 

 Møte i SMU  

Kontaktlærer 
 
 
Rektor og kontaktlærere 
 
 
 
Rektor 
 

Desember  Felles julegrøt for alle 
elever 

Rektor/FAU 

Februar/mars  Foreldremøter 
 Elevsamtaler frist uke 

10, ikke-anonymt 
skjema brukes 

 Møte i SMU 

Kontaktlærer 
 
 
 
Rektor 

April  Utviklingssamtaler 
inne uke 18 

Kontaktlærer 

Mai  Evaluering og 
rullering av system for 
elevenes psykososiale 
miljø 

 Møte i SMU 

Rektor 
 
 
 
Rektor 
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                   Dyrøy kommune 
                   Elvetun skole 
 

Meldeskjema 
om bekymring for elevens psykososiale skolemiljø 

 
Elevens navn: Fødselsdato: Elevens klasse: 

Elevens navn Fødselsdato Klasse 

Bekymringen meldes til: Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

Bekymringen meldes av: 
(elev, medelev, foresatte, andre) 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

Dato for meldingen: 
Meldingsdato 

 

 

Hva dreier bekymringen seg om? (mobbing, vold, rasisme, diskriminering, utestenging) 
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

Hvordan ble bekymringen oppdaget? 
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

Andre observasjoner: 
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 
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                   Dyrøy kommune 
                   Elvetun skole 
 
 

    AKTIVITETSPLAN 

     

 

Navn:  
 

Hvilket problem skal løses? 

 

 

Målsetting: 

 

 

Tiltak Gjennomførings-
periode 

Ansvar Evaluering 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skolens prosedyrer når mobbing er meldt eller avdekket: 
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HVA HVORDAN HVEM 
Individuell samtale med 
mobbeoffer 

Starte samtalen med å si at man 
vet at eleven blir mobbet. 
Gi eleven støtte. 
La eleven fortelle uten press. 

 
Kartlegge: 
Hva har skjedd, hvem mobber, 
hvor ofte skjer mobbingen, hvor 
skjer dette, hvordan foregår 
mobbingen? 

 
Samtalen dokumenteres skriftlig 

Kontaktlærer og rektor 

Individuell samtale med 
mobber/mobberne, en om 
gangen. 
Dersom det er flere, må disse 
ikke få anledning til å snakke 
med hverandre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klargjøre at man vet om 
mobbingen. 
Lytte - ikke gå inn i diskusjon! 

Alvoret tydeliggjøres 

Viktige momenter: 
1. Vi aksepterer ikke mobbing 

ved vår skole 
2. Videre utvikling vil bli fulgt 

nøye 
3. Negative konsekvenser 

dersom mobbingen ikke 
opphører. 

4. Gjenta at mobbingen skal ta 
slutt umiddelbart. 

 
Samtalen dokumenteres skriftlig 

Kontaktlærer og rektor 
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Foreldre/foresatte til den som 
blir mobbet kontaktes 

Informere om hva som er gjort 
og skal gjøres. Spørre hvordan 
de oppfatter situasjonen. Gi 
støtte. 
Markere at skolen har regien. 

 
Det vurderes i hvert enkelt 
tilfelle om foreldre/foresatte 
skal ha en aktiv rolle. 

 
Det avklares hva som skal sies 
til mobberens/mobbernes 
foreldre. 

 
Samtalen dokumenteres skriftlig 

Kontaktlærer 

Foreldre/foresatte til den/de 
som mobber kontaktes. 

Informere om samtalene med 
elevene. 
Være ivaretakende, men tydelig 
på at mobbingen ikke blir 
akseptert. 
Be foreldrene snakke alvorlig 
med sine barn og følge dem 
opp. 

 
Det vurderes i hvert enkelt 
tilfelle om foreldre/foresatte 
skal ha en aktiv rolle. 

 
Samtalen dokumenteres skriftlig 

Kontaktlærer 

Oppfølgingssamtaler med 
mobberen/mobberne. 
Individuelle samtaler 
gjennomføres fortløpende. 

Foretas i løpet av kort tid (maks 
tre dager) 

 
Har mobbingen opphørt? 

 
Foreldre/foresatte informeres 
om utfallet av samtalen. 

 
Samtalen dokumenteres skriftlig 

Aktivitetsplan avklarer 
hvem som deltar 

Oppfølgingssamtaler med 
den som blir mobbet 
 
 
 
 
 

 

Foretas i løpet av kort tid (maks 
tre dager) 
Har mobbingen opphørt? 

 
Foreldre/foresatte informeres 
om utfallet av samtalen. 

 
Samtalen dokumenteres skriftlig 

Aktivitetsplan avklarer 
hvem som deltar 
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Informasjon til rektor  Kontaktlærer 

Evalueringsssamtaler med 
den som har blitt mobbet og 
mobberen/mobberne. 

 
 
Samtale i klassen 

Separate samtaler 
 
Samtalene dokumenteres 
skriftlig 

 
Vurderes 

Kontaktlærer og rektor 
 
 
 

 

Hvis mobbingen ikke tar 
slutt 

Nye samtaler med 
mobber/mobberne og foresatte 
 
Sanksjoner, § 4 i skolens 
ordensreglement 

 
Samtalene dokumenteres 
skriftlig 

Kontaktlærer og rektor 

Oppfølgingssamtaler med 
mobbeoffer og mobber 

Samtalene skriftliggjøres Kontaktlærer og 
rektor 

95



 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: L12 

Saksmappe: 2017/1003 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 04.01.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

43/59 - Revidering av reguleringsplan for Furstrand Holtebakken hyttefelt 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan og Naturutvalget 3/18 08.02.2018 
Kommunestyret 7/18 22.02.2018 
   

 

Vedlegg 
1 Reguleringsbestemmelser Furstrand 221217 
2 2016001 Plankart Furstrand Holtebakken revidert 221217 
3 Planbeskrivelse Furstrand 221217 

 

Saksopplysninger 
Høsten 2016 ble det vedtatt at det skulle iverksettes revidering av flere gamle reguleringsplaner, 
deriblant planen for Furstrand hyttefelt.  Etter innspillsperioden har det blitt utarbeidet 
fullstendig planbeskrivelse, nytt plankart og nye bestemmelser for feltet.   
Disse dokumentene ble i plan- og naturutvalgets møte 5/7-17 vedtatt lagt ut til høring og 
offentlig ettersyn. Til høringen er det innkommet merknader, både fra private og offentlige 
organer/sektormyndigheter.  Disse merknadene er sammenfattet og kommentert her. 
 

Administrasjonens vurdering 
 
Innkomne merknader til planforslaget oppsummeres og kommenteres som følger:  
 
20.09.17; uttalelse fra Ruth Tollefsen/Tore Larsen, Leo Harland, Eldrid Liljedal/Kjell Elverum, 
Mette Kristensen/Frode Hansen, Ally og Sten Sundby 

1) §3.2c); Innsenders kommentar: Areal veranda/plattinger tas ut av teksten, fordi disse 
må tilpasses det bratte og tildels vanskelige terrenget på hver enkelt tomt. Alle hyttene 
har dessuten allerede bygd plattinger som tilfredsstiller behovet for brukbare 
uteplasser.  Hverken tidligere plan for Furstrand, eller f.eks. plan for Altevatn hytteby 
har nevnt noe om veranda-/plattingareal.   

2) §3.2d); Forslag til ny tekst: Hytte, anneks/uthus, plattinger og andre tiltak skal normalt 
plasseres innenfor byggegrense som vist på plankartet. Men i tilfeller hvor terrenget 
gjør det umulig, kan tiltakene tilpasses terrenget. 

3) §4.2; Forslag til ny tekst:  Gangvei SGG1 er felles for fritidsbebyggelsen i BFF.  Gangveien 
kan benyttes som adkomstvei til frilufts- og naustområder. Den kan også benyttes som 
kjørevei til de enkelte eiendommene, samt som adkomstvei for slamtømming. 

4) §4.3; Forslag til ny tekst: Gangvei SGG2 kan også benyttes som kjørevei til BFF4. 
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5) Mener i tillegg at farge og benevnelse på gangveiene bør endres på plankartet fordi de 
benyttes som kjørevei hele sommersesongen. 

6) Ber om innsikt i hvilke rettigheter som er tinglyst på 43/59 - hvilke typer, hvor mange, til 
hvem (personer/instanser). Hvordan kan disse rettighetene berøre frilufts-
/nærområdene rundt hyttefeltet. 

 
Kommunens kommentarer til merknadene: 
Generelt: Hovedhytte er å betrakte som fritidsboligen på hver enkelt eiendom. Det er tillatt med 
èn hytte på hver eiendom. Et anneks med oppholds- og overnattingsfasiliteter er å anse som en 
hytte. 

1) §3.2c): Veranda og plattinger som ligger over 0,5 meter over planert terrengs 
gjennomsnittsnivå skal ihht. måleregler i TEK10/TEK17 og NS3940 regnes med i bebygd 
areal. Det at det tas med i teksten er en presisering av at det skal regnes med siden det 
ofte blir oversett ved beregninger. Kommunen ser at foreslått areal kan virke lite på 
enkelte områder, og teksten endres til følgende: «Maksimalt tillatt bebygd areal, BYA, 
skal ikke overstige 160 m² på den enkelte tomt. Bebygd areal kan fordeles mellom 
hovedhytte på inntil 100 m2, inntil 2 uthus/anneks med samlet areal inntil 30 m² og 
veranda/plattinger med inntil 30 m².»  I tillegg føyes det til «Maksimalt tillatt bruksareal 
(BRA) skal ikke overstige 120 m².».  

2) §3.2d): Dersom det skal bygges nærmere enn 4 meter fra tomtegrense skal det søkes 
om det, blant annet med nabosamtykke. Teksten opprettholdes. 

3) §4.2: Gangveien fra SKV1 til BFF4 skal ha betegnelsen SGG2. Her gjelder samme 
bestemmelse som for SGG1. Overskrift til paragrafen endres. Teksten i bestemmelsen 
opprettholdes. 

4) §4.3: Gangveien fra krysset ved BFF2 og ned til naustområdet skal benevnes SGG3 – det 
var falt ut av plankartet. Overskrift til paragrafen endres. Teksten i bestemmelsen 
opprettholdes. 

5) Fargekodingen i kartet er ihht. formål og bestemmelser.  En regulert kjørevei har helt 
andre krav til utforming (bl.a. ift. stigning), noe som gjør at veiene må legges om dersom 
de skal ha annet reguleringsformål.  Fargekoding opprettholdes. 

6) Slik innsikt kan ikke gis ut på en generell forespørsel. Eventuelle forespørsler om innsyn i 
Grunnboka skal rettes til Statens Kartverk, Tinglysningen. 

 
 
20.09.17; uttalelse fra Eldrid Liljedal: 

1) Henviser til Altevatn hvor det er tillatt med 3 bygg pr tomt hvor max areal er 30 m² pr 
bygg utenom hovedhytte. 

2) Mener at kommunens forslag innebærer at de kun kan bygge 13 m² anneks siden alle 
allerede har bygd 12 m². Anses som ikke framtidsrettet. 

 
Kommunens kommentarer til merknadene: 
Viser til generell kommentar gitt til fellesbrevet som Liljedal er en av innsenderne på. 

1) Maksimalt areal for hovedhytte er foreslått økt fra 70 m² til 90 m² (økt til 100 m² etter 
høringsrunden), noe som gir anledning til å bygge ut eksisterende hytte med flere 
soveplasser. Teksten opprettholdes. 

2) At det kan bygges inntil 2 uthus/anneks med samlet areal 25 m² (økes til 30 m² etter ny 
vurdering) er en vesentlig økning i forhold til nåværende bestemmelser. Hvordan dette 
bygges er opp til hver enkelt. 
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02.10.17; samordnet høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Troms: 
«Ingen regionale statsetater fremmer innsigelse eller merknader til forslag til reguleringsplan for 
Furstrand hyttefelt i Dyrøy kommune.  Det foreligger ikke uttalelser fra berørte regionale 
statsetater innen høringsfristens utløp, og samordningsbehovet er derfor ikke tilstede i denne 
saken.» 
 
 
02.10.17; merknader fra NVE: 
Området er vurdert til å ligge utenfor aktsomhetsområder for skred og flom.  NVE har derfor 
ingen merknader.  
Skulle det likevel vise seg at man kommer i kontakt med usikker byggegrunn, bes det om at 
NVEs veileder nr 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred som finnes på deres nettider 
www.nve.no legges til grunn for arbeidet. 
 
Kommunens kommentarer til merknaden: 
Grunnforholdene i feltet er delvis humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn (vestlig del) og 
delvis marin strandavsetning med sammenhengende dekke (østlig del). Den østlige delen er i all 
hovedsak allerede bebygd, og det er ikke påvist usikker byggegrunn. Vurderingene ift. 
grunnforhold beskrives forøvrig også av ansvarlig søker ved søknad om tillatelse til tiltak.  
 
 
03.10.17; uttalelse fra Troms Fylkeskommune: 
Har ingen merknader til planforslaget. 
 
 
04.10.17; uttalelse fra Kystverket: 
Har ingen merknader til planforslaget. 
 
 
17.10.17; uttalelse fra Sametinget: 
Har ingen merknader til planforslaget.  Minner om varsling av funn etter kulturminneloven. 
 
Kommunens kommentar til påminnelse om varsling: 
Dette er ivaretatt i bestemmelsenes §2.1 Kulturminner. 
 
 
18.10.17; uttalelse fra Statens Vegvesen: 
Har uttalt seg tidligere om byggegrenser, sikttrekanter og rydding av vegetasjon, og finner at det 
er tilstrekkelig ivaretatt i reguleringsbestemmelsene. 
 
 
21.10.17; uttalelse fra Wigdis Nyheim Andersen: 
Støtter uttalelse gitt av Ruth Tollefsen m.fl., brev datert 11.09.17.  
 
 
23.10.17; uttalelse fra Eldrid Liljedal: 
Ønsker mulighet for bygging av store anneks/uthus for å få plass til barn og barnebarn.  
Ønsker at areal plattinger/veranda ikke skal regnes med i bebygd areal. 
 
Kommunens kommentarer til merknadene:   
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Er besvart og beskrevet i tidligere kommentarer. 
 
 
 
 
 
 
Oppsummering av vurderingene: 
De endringene som er gjort i reguleringsbestemmelsene etter høringsrunden anses som 
marginale. Det er heller ikke endret noe i formålene som tilsier behov for ny høring. Forslaget til 
reguleringsplan med planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser kan derfor legges fram til 
endelig vedtak.  
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Framlagte forslag til reguleringsplan for Furstrand Holtebakken hyttefelt vedtas.  Til 
reguleringsplanen hører følgende dokumenter: 

a) Planbeskrivelse sist revidert 22.12.2017 
b) Plankart, sist revidert 22.12.2017 
c) Reguleringsbestemmelser, sist revidert 22.12.2017 

 
 

  
  
Terje Johansen Tore Uthaug 
utvalgsleder Konst. rådmann 
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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL  

Detaljregulering Furstrand Holtebakken hyttefelt, Dyrøy kommune 
 

Utarbeidet : 01.06.97 (planid 19261997003) 

Revidert: 22.12.2017 (planid 19262016001) 

 

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som i plankartet er avgrenset med 

reguleringsformål, planid 19262016001. 

 

§1 GENERELT 
Det regulerte området er vist på plankart datert 30.06.2017 med reguleringsplangrense. 

 

Området reguleres til: 

BEBYGGELSE OG ANLEGG Jfr. PBL §12-5 nr. 1 

Frittliggende fritidsbebyggelse – BFF 

Naust – BUN 

 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Jfr. PBL §12-5 nr. 2 

Kjøreveg – SKV 

Gangveg – SGG 

Annen veggrunn grøntareal - SVG 

Parkeringsplasser – SPP 

 

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT Jfr. PBL §12-5 nr. 5 

 

HENSYNSONER Jfr. PBL §12-6 

Frisikt – H140 

 

 

§2 FELLESBESTEMMELSER 
 

2.1 Kulturminner 
Det vises til meldeplikt etter kulturminnelovens §8, 2.ledd. Det pliktes å melde fra til 

kulturmyndighetene dersom det oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet. 

 

2.2 Landskap 
Nye tiltak skal tilpasses landskapet og ta hensyn til eksisterende terreng og vegetasjon. Eksisterende 

vegetasjon søkes bevart der det er mulig. 

 

2.3 Andre anlegg 
Innenfor planområdet kan det innpasses nødvendige trasèer og anlegg for vann, avløp og andre 

tekniske installasjoner.  Anleggene skal ha en god terrengtilpasning og utforming som er tilpasset 

området forøvrig.  Slike anlegg tillates utbygd etter godkjent teknisk plan.  Tilhørende bygninger skal 

ha god estetisk utforming. 

Areal som berøres av grøfter for tekniske anlegg eller andre inngrep skal dekkes med stedegne 

masser og vegetasjon så langt det lar seg gjøre. Skjæringer/fyllinger skal mures opp med naturstein. 
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§3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 

3.1 Fellesbestemmelser 
 

a) Eksisterende terreng og vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. 

b) Ved utbyggingen skal det tas særlig hensyn til bevaring av skogvegetasjonen som fungerer 

som le-vegetasjon mellom bebyggelse, veier og strandkant. 

c) Bebyggelsen skal gis en tiltalende utforming når det gjelder volumer, fasadeutforming, 

materialbruk og farger. 

d) I fasaden på bygningene skal det benyttes naturlige materialer som tre og naturstein. 

e) Eventuelle forstøtningsmurer skal oppføres i naturstein. 

f) Det tillates ikke oppføring av gjerder. 

g) Fast avfall og søppel tillates ikke nedgravd, men samles opp i anvist søppelcontainer eller i 

henhold til Dyrøy kommunes gjeldende vedtekter for søppelhåndtering. 

h) For hytter som ikke får innlagt vann, skal spillvann fra rengjøring, kaffegrut og lignende føres 

til steinsatt utslagsgrop. Gropen skal anlegges slik at avrenning mot nabohytte eller 

bekkedrag ikke oppstår. Til slike hytter forutsettes det bruk av biodo eller tilsvarende. 

i) For hytter som skal ha innlagt vann skal vannkvalitet være sikret ihht. bestemmelsene i 

drikkevannsforskriften.  Avløpsanlegg behandles ihht bestemmelsene i forurensningsloven 

med tilhørende forskrift. 

 

3.2 Frittliggede fritidsbebyggelse – BFF 1-8 
 

a) For hver hytte skal det skilles ut tomt i henhold til reguleringskartet. 

b) Det kan foretas mindre justeringer av tomtegrensene for å tilpasse tomtene til terrenget. 

Eventuell justering skal ikke overstige +/- 5% i forhold til reguleringskartet. 

c) Maksimalt tillatt bebygd areal, BYA, skal ikke overstige 160 m² på den enkelte tomt. Bebygd 

areal kan fordeles mellom hovedhytte på inntil 100 m², inntil 2 uthus/anneks med samlet 

areal inntil 30 m²  og veranda/plattinger med inntil 30 m². Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) 

skal ikke overstige 120 m².  

d) Hytte, anneks/uthus, plattinger og andre tiltak på tomt skal plasseres innenfor byggegrense 

som vist på plankartet. Der det ikke er satt byggegrense gjelder generelt 4-meters 

byggegrense målt fra den enkelte eiendomsgrense. 

e) Bygninger skal ha saltak med takvinkel mellom 20 og 30 grader. 

f) For hovedhytte settes maksimal gesimshøyde til 3,0 meter og maksimal mønehøyde til 4,9 

meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.  

g) For uthus / anneks settes maksimal gesimshøyde til 2,7 meter og maksimal mønehøyde til 

4,2 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 

h) Hems kan innredes. 

 

3.3 Naust – BUN 
 

a) Område BUN – naust er fellesområde for fritidsbebyggelsen i BFF. 

b) Naust kan oppføres som enkeltnaust eller fellesnaust.  

c) Hver hyttetomt kan ha ett naust eller èn andel i fellesnaust. 

d) Hvert naust/andel i naust kan ha maksimal størrelse på 20 m² bebygd areal (BYA).  
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e) Naust skal ha ensartet utforming med saltak med takvinkel mellom 20 og 30 grader og 

maksimal gesimshøyde på 2,4 meter. Gavl skal vende mot sjøen. 

 

 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 

4.1 Kjørevei – SKV 1 
SKV 1 er felles vei for fritidsbebyggelsen i BFF.  Veien skal benyttes som adkomstvei til feltet og som 

manøverplass i tilknytning til parkeringsarealet. I tillegg er den adkomstveg til BFF5 og BFF8. 

Adkomsten til FV 211 skal være utformet og opparbeidet ihht. krav om utforming og sikt gitt i 

håndbøker for adkomst utgitt av Statens Vegvesen.  

Siktkrav er på 60 meter i hver retning (gitt at fartsgrensen er 60 km/t på stedet). Inntegnet 

sikttrekant skal være ryddet for vegetasjon. 

 

4.2 Gangvei – SGG1-2 
Gangvei SGG1 er felles for fritidsbebyggelsen i BFF. Gangveien kan benyttes som kjørevei til de 

enkelte eiendommene samt som adkomstvei for slamtømming. 

 

4.3 Gangvei – SGG3 
Gangvei SGG er felles for fritidsbebyggelsen i BFF. Gangveien kan benyttes adkomstvei til frilufts- og 

naustområder.   

 

4.4 Parkering – SPP1-4 
Parkering SPP er felles for fritidsbebyggelsen i BFF. Det opparbeides minst èn parkeringsplass og ½ 

gjesteparkeringsplass pr hyttetomt, maksimalt 14 plasser. 

 

 

§ 5 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 
 

5.1 Friluftsformål – LF 

a) I område avsatt til friluftsformål er det ikke tillatt å sette opp bygningsmessige installasjoner. 

b) I forbindelse med naust kan området benyttes til båtopptrekk. 

c) Eventuelle tiltak ut i sjøen behandles i bestemmelsene i kystsoneplanen. 

  

 

§ 6 HENSYNSSONER 
 

6.1 Frisikt – H140 
Området som ligger innenfor frisiktsonen skal være fri for vegetasjon og andre sikthindrende 

elementer i en høyde av 0,5 meter over planet mellom avkjørsel og SKV 1. 

 

  

§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSE JFR. PBL § 12-7 nr. 10 
 

Det kan ikke igangsettes videre utbygging på hyttetomtene før parkeringsplass er opparbeidet og 

siktlinjer i avkjørsel mot FV 211 er etablert. 
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Dyrøy kommune 
Furstrand hyttefelt, planid 19262016001 
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1. SAMMENDRAG 
Planområdet er lokalisert ved fylkesvei 211 fra Brøstadbotn mot Sørreisa. Området ligger i 

Dyrøy kommune, omlag 9 km fra Brøstadbotn sentrum.   

Formålet med revideringen av reguleringsplanen er å legge til rette for endret utnyttelse av 

tomtene og bruk av frilufts- og fellesområder gjennom reguleringsbestemmelsene.  I tillegg 

søkes det å få endret plankartet slik at tomtenes omfang og plassering er ihht. det fradelte. 

Syv av åtte tomter i feltet er bebygd. 

 

 

2. NØKKELOPPLYSNINGER  

 

 

3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 
 

Bakgrunnen for revideringen av reguleringsplanen med –bestemmelser er at det er ønskelig å 

bygge med større utnyttelse enn det gjeldende bestemmelser sier.  En økning av tillatt areal på 

hver enkelt tomt vil gi rom og mulighet for å utvide hyttene samt bygge større anneks/uthus 

uten å måtte dispensasjonsbehandle hver enkelt søknad. 

Videre er det slik at det ikke er samsvar mellom gjeldende plankart og de fradelte tomtene, og 

dette er ønskelig å korrigere i plankartet. 

 

Intensjonen med revideringen er å få reguleringsbestemmelser tilpasset dagens lovverk, og gi 

en helhetlig og ryddig saksbehandling i forhold til det som de enkelte hytteeiere ønsker å 

utføre på sine eiendommer.   

Videre er det fra kommunal side ønskelig med klargjørende bestemmelser for hvordan 

arealene utenfor den enkelte hyttetomt skal disponeres, og slik sett kan legge til rette for best 

mulig felles utnyttelse og bruk av friluftsområder og fellesområder. 

  

Del av kommunen  

Adresse Furstrand 

Gårdsnr./bruksnr. 43/59 

Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Planid 19261997003 Furstrand hyttefelt 
 

 

 

Forslagstiller Dyrøy kommune 

Grunneiere (sentrale) Herdis Kristin Angell, Johan Olsen, Ruth Edel 

Solheim, hjemmelshavere på bebygde tomter 

Plankonsulent Dyrøy kommune 
  

Ny plans hovedformål Endret utnyttelse av tomtene, bruk av frilufts- 

og fellesområder, justere tomtegrensene 

Planområdets areal i daa Ca 20 daa 

Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (T-BRA) 0 

Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Avstand til sjø 

Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Nei 

Konsekvensutredningsplikt (j/n) Nei 
 

 

 

Kunngjøring oppstart, dato 17.02.2017 

Fullstendig planforslag mottatt, dato  

Informasjonsmøte avholdt.(j/n) Nei 
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4. PLANPROSESSEN 
 

Saken om reguleringsendring for Furstrand hyttefelt ble tatt opp i Plan- og naturutvalgets 

møte 22.09.16.  Her ble det vedtatt at arbeidet med revidering skulle iverksettes. 

Varsel om oppstart av reguleringsendringer ble annonsert i Troms Folkeblad 17.02.2017 med 

frist for innspill 17.03.2017.  

Sektormyndigheter, grunneiere/hjemmelshavere, naboer og andre berørte parter ble varslet om 

igangsetting reguleringsarbeider ved utsendelse av brev 20.02.2017. 

Kommunen har vurdert omfanget av reguleringsendringene til ikke å ha vesentlige virkninger 

på miljø og samfunn, og således ikke omfattes av forskrift for konsekvensutredning. 

 

5. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER  
 

Hyttefeltet er regulert til formålet, planid 19261997003.  Furstrand ligger forøvrig i et område 

som i kommuneplanens arealdel er regulert som LNF-S2-område.  

 
 

6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 
 

Planområdet er det samme som er omfattet av gjeldende reguleringsplan for Furstrand 

hyttefelt. 

 

Feltet avgrenses mot sjøen i nord-vest, mot gnr/bnr 43/10 i nord-øst, mot FV 211 i sør-øst og 

mot gnr/gnr 43/46 og 43/56 mot sør-vest. 

 

Området rundt feltet har status LNF-S2 i gjeldende arealplan for Dyrøy kommune. 

Eiendommen 43/46 er bebygd med bolig, resterende arealer er ubebygd. 

 

Syv av åtte tomter i feltet er bebygd med hytter, og noen har også uthus. Hyttene er innenfor 

dagens bestemmelser i reguleringsplanen mht størrelse og omfang.  I forhold til vedtatte plan 

er det opparbeidet kjørbare gangveier fram til de enkelte hyttene. Det er også etablert felles 

avløpsanlegg med slamavskiller og overløp ut i sjø, mens vannforsyning til hyttene er 

opparbeidet fra privat kilde.  

 

Topografi og landskapstrekk: 

Feltet ligger nordvendt mot Solbergfjorden. Terrenget er hellende mot sjøen, og de enkelte 

hyttene er plassert slik at de gir liten innvirkning på naboeiendommene. Byggestilen er 

noenlunde ensartet med hytter i en etasje, de fleste med akse-/vinkelform.  

Grunnforholdene i feltet er delvis Humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn (vestlig del) og 

delvis marin strandavsetning, sammenhengende dekke (østlig del). 

 

Klima: 

Feltet ligger mest utsatt for nordlige og nordvestlige vindretninger. 

 

Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold: 

Vegetasjonen i planområdet er i hovedsak skog med lav bonitet. Området grenser til sjøen 

hvor randsonen hovedsaklig er i form av svaberg, men det er også ei godt skjermet vik 

innenfor planområdet. 
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Grønne interesser: 

Området preges av fritidsbruk og de bygninger og installasjoner som er anlagt i den 

forbindelse. Det er etablert stier/kjørbare gangveier inne på området, og tilgjengeligheten til 

sjøen er relativt enkel via gangvei.  

Området brukes ikke av andre grupper enn de som har fritidsbolig der, bortsett fra sonen mot 

sjøen som er tilgjengelig via naboeiendommer eller ved bruk av båt. Det er ikke noen form for 

lekeplasser el.lign. i eller i nærheten av planområdet.  

 

Kulturhistorisk stedsanalyse/Kulturminner: 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor eller i nærheten av planområdet. 

 

Veg og trafikkforhold: 

Området har avkjørsel fra FV 211. Fylkesveien har fartsgrense 60 km/t på stedet.  

Umiddelbart innenfor avkjørsel ligger parkeringsområdet for hyttefeltet. Inne i feltet er det 

etablert gangveier som er kjørbare fram til hyttene, og det virker som etablert praksis at det 

kjøres med bil fram til hver enkelt hytte. Stigningsforhold og standard på disse gangveiene 

tilsier at de brukes slik i barmarksesongen. 

 

Støy: 

Området er belastet med normal trafikkstøy fra fylkesveien. 

 

Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning: 

Ved innkjøringen til feltet er det etablert møteplass som kan fungere som busslomme. 

Busstrafikk forbi området er rutegående skyss og skoleskyss. 

 

Vann og avløp: 

Det er opparbeidet felles avløpsanlegg for hyttene i feltet. Vannforsyning hentes fra 

bekk/kilde på motsatt side av FV211. Det forutsettes at nødvendige rettigheter foreligger som 

tinglyste erklæringer for den enkelte fritidseiendom. 

 

Avfall: 

Hytteeierne i området har i dag felles avfallspunkt ved parkeringsplassen. Avfallshåndtering 

ihht kommunens vedtekter. 

 

Energi: 

Det er lagt strøm inn i planområdet, fordeling via jordkabler. Forøvrig har hver hytte installert 

fyringsanlegg for fast brensel (ved). 

 

Privat og offentlige servicetilbud: 

Skole- og barnehagetjenester er ikke relevant for planområdet siden det er fritidsformål. 

Avstand til Brøstadbotn sentrum med offentlige og private tjenester er ca 9 km. 

 

Vurdering ift. samfunnssikkerhet: 

Planområdet er ikke vurdert til å være innenfor aktsomhetsområde for skred eller at det er 

forekomster av kvikkleire eller andre ustabile masser i grunnen. Bebyggelsen i planområdet er 

så høyt i terreng at det ikke er fare forbundet med tidevann.  Dette antas også å gjelde for 

nautbebyggelsen i strandsonen. 

Området er ikke utsatt for hverken luft- eller grunnforurensing. Det er ikke etablert kraftlinjer 

gjennom planområdet. 
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Kommunikasjon: 

Det er ikke tilrettelagt for fasttelefoni eller fibertilknytning i planområdet. 

 

Privatrettslige forhold: 

På eiendommen 43/59, som omfatter alt areal utenom de fradelte fritidstomtene i 

planområdet, er det tinglyste rettigheter til adkomstrett, garasje/parkering, vann/kloakkledning 

og naustplass til de fradelte fritidseiendommene. I tillegg følger rettigheter gitt til andre 

eiendommer utenom det regulerte feltet, blant annet båt/bryggeplass. 

 

 

 

7. UTREDNINGER I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM 

KONSEKVENSUTREDNINGER 
 

Ikke aktuelt. 

 

 

 

8. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 

Innledning: 

På bakgrunn av ønsker og behov om bygging med større omfang enn dagens bestemmelser 

tilsier ønsker Dyrøy kommune å gjennomføre reguleringsendring for Furstrand hyttefelt.  

Dette begrunnes med at kommunen ønsker en fortsatt helhetlig tenking omkring hvilket 

omfang det kan bygges i samt å unngå ressurskrevende dispensasjonsbehandlinger. Et 

oppdatert sett med bestemmelser vil også kunne gi bedre føringer mht hva som utføres 

innenfor planområdet, og det kan tas inn tiltak som er utført etter dispensasjoner tidligere.  

Det er også ønskelig med et plankart som stemmer overens med det som er fradelt av 

fritidseiendommer. 

 
 

Reguleringsformål: 

Tomter til fritidsformål: 7,5 daa 

Naustområde: 0,4 daa 

Friluftsområder: 10,2 daa 

Parkeringsarealer/veier: 2,0 daa 

Totalt areal:  20,1 daa 

 

 

Byggeformål: 

Frittliggende fritidsbebyggelse.   

Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) settes til 160 m² pr fritidseiendom. Dette fordeles på 

hovedhytte 100 m², inntil 2 uthus/anneks med samlet areal 30 m² og veranda/plattinger inntil 

30 m². Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) skal ikke overstige 120 m².  

Bygninger i 1 etasje med maks gesims-/mønehøyde 3,0/4,9 meter for hovedhytte og 2,7/4,2 

meter for uthus/anneks. 

Det settes restriktive byggegrenser mot sjøen for de tomtene som ligger nærmest strandsonen. 

 

 

109



Side 7 av 11 
 

 

Topografi/landskapstrekk: 

Tidligere beskrevet. 

 

Klima: 

Tidligere beskrevet. 

 

Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold: 

Tidligere beskrevet. 

 

Grønne interesser/grov uteromsplan: 

Se plankart med bestemmelser.  Området deles inn i arealer for fritidsbebyggelse, parkering, 

gangveier/kjørbare gangveier, naustområde og friluftsområde. 

 

Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminner: 

Tidligere beskrevet. 

 

Veg og trafikkforhold: 

Tidligere beskrevet. 

 

Støy: 

Tidligere beskrevet. 

 

Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning: 

Tidligere beskrevet. 

 

Vann og avløp: 

Trasèer for vann- og avløpsnett kan legges i planområdet.  

 

Avfall: 

Tidligere beskrevet, ihht kommunale vedtekter. 

 

Energi: 

Tidligere beskrevet. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse: 

Ikke relevant etter avklaring med Fylkesmannen. 

 

 

 

9. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET  
 

Overordnede planer og vedtak: 

Planforslaget gjelder reguleringsendring av eksisterende plan. De beskrevne endringene antas 

å ha små konsekvenser. 

 

Eksisterende reguleringsplaner: 

Se ovenfor. 
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Eksisterende bebyggelse: 

Eksisterende hytter kan bygges noe ut. Uthus/anneks kan bygges i større omfang enn etter 

eksisterende planbestemmelser. 

 

Topografi/landskapstrekk: 

Ingen relevante endringer. 

 

Klima: 

Liten konsekvens. Bebyggelsen tillates ikke bygd høyere enn etter gjeldende bestemmelser. 

Ingen eller liten konsekvens for forholdene på tilstøtende eiendommer. 

 

Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold: 

Beskrevet tidligere. Det gis i bestemmelsene innskjerping i forhold til bruk og utnyttelse av 

sonen mot sjøen. 

 

Grønne interesser: 

Endringene i plan og bestemmelser for området anses å ha liten eller ingen innvirkning på 

arealer satt av til barn og unge siden det i dag ikke er planlagt med egne lekeområder innen 

planområdet. Det anses heller ikke som nødvendig å avsette arealer til slikt formål all den tid 

det er forholdsvis store arealer som er satt som friluftsområder. 

 

Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminner: 

Beskrevet tidligere. 

 

Veg og trafikkforhold: 

Planforslaget legger opp til tydeligere avgrenset område for parkering. Opparbeidede veier tas 

inn i planen og beskrives som kjørbare gangveier eller gangveier.  

 

Støy: 

Endringene i planen vil ikke gi endring i situasjonen mht. støyforurensing. 

 

Offentlig kommunikasjon/ kollektivdekning: 

Beskrevet tidligere. 

 

Vann og avløp: 

Det er ikke utbygd offentlig vann- og/eller avløpsnett i området. Eventuelle nye tiltak i 

planområdet vil ikke utløse behov for offentlig tilførsel av slik infrastruktur. 

 

Energi: 

Beskrevet tidligere. 

 

Privat og offentlige servicetilbud: 

Beskrevet tidligere. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse: 

Ikke relevant etter avklaring med Fylkesmannen. 

 

Telefoni og fiberoptikk: 

Beskrevet tidligere. 
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Konsekvenser for næringsinteresser: 

Ingen reelle.  

 

Juridiske/ økonomiske konsekvenser for kommunen: 

Ingen. Kostnader til tiltak innenfor planområdet dekkes av den enkelte tiltakshaver eller 

tiltakshavere i fellesskap. 

 

Utbyggings-/opparbeidingsavtale: 

Det kan ikke gjennomføres ytterligere bygging i planområdet før parkeringsplass er fullt 

opparbeidet og siktlinjer i avkjørsel mot FV 211 er etablert. 

 

 

 

10. INNSPILL OG MERKNADER 
 

Sammendrag av innspill og merknader med forslagstillers kommentar. Følgende 

hovedpunkter kan trekkes ut fra innspill: 

 

 

Fylkesmannen i Troms, brev datert 03.03.2017 

o Fylkesmannen orienterer om «samordningsprosjektet» som gir Fylkesmannen fullmakt 

til å samordne og eventuelt avskjære innsigelser fra statlige myndigheter. 

o Fylkesmannen bemerker at tittelfeltet i utsendte kart er feil og må rettes opp. Forøvrig 

ingen merknader. 

 Kommunens kommentar er at forholdet med tittelfeltet rettes. 

 

Eldrid Liljedal og Kjell Elverum (eier av 43/65) og Ruth Tollefsen (eier av 43/63), brev datert 

04.03.2017 

o Foreslår utvidelse av tillatt areal for uthus. 

o Foreslår utvidelse av tillatt areal for hovedhytte. 

o Foreslår mulighet for bygging av anneks i tillegg til uthus.  

o Foreslår økt samlet tillatt m² bebyggelse på hver tomt. 

o Ønsker endring i dagens bestemmelser for vann og avløp slik at det blir tillatt.  

 Kommunens kommentar er at alle punktene forsøkes ivaretatt i de reviderte 

planbestemmelsene. 

 

Inger Nordli (eier av 43/69), brev av 05.03.2017 

o Anmerker at hun mener det er feil størrelse på tomta i forhold til det de har kjøpt. 

Anmoder kommunen om å se på dette, og eventuelt utvide tomta. 

 Kommunens kommentar er at tomta er opprettet ihht oppmålingsforretning og 

målebrev, og at en eventuell utvidelse av tomta må omsøkes. 

 

Sametinget/Sámediggi, brev av 07.03.2017 

o Minner om det generelle aktsomhetsansvaret. Foreslår derfor følgende tekst som del 

av reguleringsbestemmelsene: «Kulturminner og aktsomhetsansvaret. Skulle det 

under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som 

viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 

Fylkeskommunen omgående, jf. Lov 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml) § 8 

annet ledd.  Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til 

dem som skal utføre arbeidet i marken.» 
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o Minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet i følge 

lov 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml) § 4 annet ledd. 

 Kommunens kommentar er at det under Fellesbestemmelsene tas inn bestemmelse 

omkring Kulturminner. 

 

 

Troms Fylkeskommune, brev datert 16.03.2017 

o Det gjøres oppmerksom på at tittel på vedlagte plankart er feil. 

o Minner om lov om kulturminner (kml) § 8 angående varsel dersom det oppdages spor 

eller gjenstander etter tidligere menneskelig aktivitet. Ber om at dette tas med i 

bestemmelsene. 

o Anbefaler at det angis bestemmelser som sikrer tilgjengelighet i strandsonen, det være 

seg forbud mot inngjerding eller andre lignende tiltak. 

 Kommunens kommentar til innspill angående kulturminner er den samme som til 

Sametinget. 

 Kommunens kommentar til å sikre tilgjengelighet i strandsonen er at det settes 

restriktiv byggelinje på de to tomtene som er nærmest strandsonen. Videre settes det 

forbud mot inngjerding og det foreslås begrenset adgang til oppsett av felles 

bygningsmessige installasjoner i område regulert til Friluftsformål. 

 

Leo Harland/Jorunn Kløvnes (eier av 43/60), brev datert 15.03.2017 

o Anmerker at det har vært brukt både Furstrand og Furustrand som navn på hyttefeltet. 

o Slutter seg til innspill fra Liljedal/Elverum/Tollefsen. 

o Ønsker at bebyggelse øverst i feltet skal være lavest mulig for å unngå at 

solforholdene begrenses ytterligere for nedenforliggende eiendommer. 

o Ønsker mulighet til å bygge uthus på inntil 20 m² på nedre del av sin eiendom istedet 

for naust på felles naustområde. 

o Ønsker å sette en øvre grense for høyde på trær. 

o Mener at det er unødvendig med reguleringsendringer siden regelendring mht 

forenkling åpner for å kunne bygge inntil 50 m² så lenge det ikke strider mot 

bestemmelser for eiendommen. 

 Kommunens kommentar til navn er at feltet heter Furstrand. 

 Det er satt bestemmelser for gesimshøyde og mønehøyde, både for hovedhytte og 

uthus/anneks. 

 Bygging på nedre del av 43/60 vil privatisere mye av området rundt den skjermede 

vika, og tas ikke inn som forslag i revidert plan.  

 Det settes ikke høydebegrensning på trær i området, det er en sak mellom grunneiere 

hvordan eventuell tynningshogst og stell skal utføres. 

 Når dagens bestemmelser har en grense for hvor stort areal det kan bygges på hver 

tomt er det ikke anledning til å bygge slik det påstås. Enkle bygg (uthus, etc.) på inntil 

50 m² strider mot bestemmelsene for hyttefeltet. 

 

Statens Vegvesen, brev av 17.03.2017 

o Ber om at byggegrensen til FV 211 - som i eksisterende plan er 12,5 meter – økes til 

15 meter. 

o Ber om at det i plankartet tegnes inn sikttrekant som er i henhold til dagens krav i 

deres håndbøker for adkomst. Kravet er frisikt på 60 meter i hver retning ved 

fartsgrense 60 km/t. 

 Kommunens kommentar til at det bes om økning av byggegrense er at det er ønskelig 

å beholde eksisterende byggegrense på 12,5 meter, men at det ikke anordnes 
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parkeringsarealer innenfor grensen. Noe av internvei og manøverplass vil av praktiske 

hensyn måtte ligge nærmere FV 211 enn byggegrense tilsier. 

 Bestemmelser om frisikttrekanter tas inn i planbestemmelsene som hensynssone. 

 

 

 

Mattilsynet, brev datert 24.04.2017 

Mattilsynet og NVE fikk varsel om oppstart senere enn øvrige sektormyndigheter, og derfor 

godkjennes deres brev som er innkommet etter fristen for innspill. 

o Deres merknad om at det legges opp til ytterligere 8 tomter i feltet er en misforståelse. 

Det skal ikke økes antall tomter, kun endres i bestemmelsene samt få et plankart som 

samsvarer med virkeligheten. 

o Viser til forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften), §§ 1 og 

26. 

o Påpeker kommunens plikt til å påse forsvarlig drikkevannsforsyning. 

 Kommunens kommentar til innspillet er at bestemmelser om vannkvalitet for 

drikkevann tas inn i bestemmelsene. 

 

 

 

Det har ikke vært invitert til ytterligere medvirkning i forhold til innspill enn annonsering i 

media og utsendelse av varsel til bebrørte myndigheter og grunneiere. 

 

 

11. FORSLAGSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR 
 

Prosessen med reguleringsendring av eksisterende felt ble iverksatt av kommunen med 

bakgrunn i at det er ønsker og behov for å bygge med større utnyttelse av tomtene enn det 

bestemmelsene tilsier. I tillegg ønskes det som nevnt å ha reguleringskart som stemmer med 

virkeligheten sett ut fra oppmålte tomter og at etablert infrastruktur implementeres i 

planbestemmelser og –kart. 

 

Formålet med reguleringsendringene er å unngå tid- og ressurskrevende 

dispensasjonsbehandling samt å ha et ensartet og oppdatert sett med bestemmelser som alle 

tiltakshavere kan forholde seg til.   
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/1306 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 13.02.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

Interpellasjon - Lokaler til voksenopplæring - økonomiske forpliktelser Dyrøy 
Utleiebygg A/S 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 8/18 22.02.2018 

 

 

Saksopplysninger 
I kommunestyremøte 7.12 17 ble det fremmet slik interpellasjon fra Dyrøy SV:  
 
«Lokaler til voksenopplæring.  
I kommunestyrets møte 15. desember 2016 fremmet Dyrøy SV forslag i sak 76/16 som lød slik:  
 
«Det iverksettes tiltak for å tilpasse lokaliteter for framtidig Voksenopplæringstilbud (ansvar 261). 
Kostnadene dekkes ved bruk av bundne fond – VO. Saken legges fram for FS for endelig avgjørelse.»  
 
Forslaget ble vedtatt.  
 
Bakgrunnen for forslagets siste setning var at det hastet med å tilpasse lokaler for VO-tilbudet i 
Dyrøy, derfor fikk også formannskapet fullmakt til å fatte vedtak i saken slik at en slapp å vente til 
neste møte i kommunestyret.  
 
Formannskapet fattet vedtak i sakens anledning i møte 22. februar 2017, sak 16/17. Vedtaket ble som 
følgende:  
 
«FS ber administrasjonen utrede flytting av voksenopplæring til utleiebygget (sambruk med 
kontorhotellet/læringshagen) og knytte seg til pågående arbeid med prosjektering/finansiering av 
innhold i utleiebygget.»  
 
Administrasjonen hadde i sin saksutredning utredet lokaler ved Elvetun skole, med en subsidiær 
plassering i utleiebygget. Administrasjonen sitt forslag til vedtak var lokaler ved Elvetun skole, og 
var saklig utredet som det beste alternativet.  
 
Formannskapet gikk altså mot dette forslaget og falt ned på lokaliteter i Utleiebygget. 
Nå, ett år etter vedtaket i kommunestyret, har voksenopplæringen fortsatt ikke undervisningslokaler 
som er egnet i Dyrøy. Elever i voksenopplæringa busses daglig til Sjøvegan vgs., en avtale som 
strekker seg ut inneværende skoleår med opsjon på forlengelse.  
 
Dette er etter Dyrøy SVs skjønn både en kostbar og lite integreringsvennlig løsning. Det er fortsatt 
knyttet stor usikkerhet rundt utleiebyggets prosjekt med renovering/nybygging realiseringsevne. 
Dyrøy SV fremmer derfor følgende forslag til nytt vedtak:  
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Administrasjonen bes utrede ny sak om lokaliteter til voksenopplæringen i Dyrøy. Saken legges fram 
til realitetsbehandling i neste møte i kommunestyret.»  
 
Kommunestyrets vedtak:  
«Saken knyttes opp mot vedtak gitt under referatsaker»  
 
Kommunestyrets vedtak henvises til følgende interpellasjon fra Dyrøy SV:  
 
Dyrøy SV krever en full redegjørelse omkring kommunens økonomiske forpliktelser og investeringer i 
prosjektet med utbyggingen av Dyrøy Utleiebygg. Redegjørelsen skal belyse eventuelle behov for 
renovering av dagens bygningsmasse, med kalkyler på kostnader og hvordan disse finansieres. 
Dersom prosjekteringen av prosjektet er kommet så langt at det er utredet momenter som kan påføre 
prosjektet ytterlige kostnader, eksempelvis infrastruktur som vann/avløp/fiber/vei/parkering, skal 
disse fremkomme.  
 
Kommunestyrets vedtak:  
«Administrasjonen bes om å imøtekomme kravet fra Dyrøy SV.» 
 

Administrasjonens vurdering 
Dyrøy Utleiebygg A/S vil i kommunestyremøte gi nærmere informasjon ihht. overnevnte 2 
interpellasjoner – vedtak.  

Rådmannens forslag til vedtak: 
Saken legges fram uten rådmannens forslag til vedtak.  

Ordførers innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 200 

Saksmappe: 2017/1318 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 15.02.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

Dyrøy Utleiebygg A/S Søknad om kommunal garanti 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 9/18 22.02.2018 

 

Vedlegg 
1 Analyse av Dyrøy Utleiebygg AS 
2 Søknad om kommunegaranti DUAS - 14.02.18 
3 Fremdrift nye Dyrøy Utleiebygg AS 

 

Saksopplysninger 
Det vises til vedlagte søknad datert 14.02 18, der Dyrøy Utleiebygg A/S v/styreleder Knut-Arne 
Johansen søker Dyrøy kommune om kommunal garanti på inntil kr. 16.500.000,-.  
 

Administrasjonens vurdering 
Nærmere bakgrunn for saken fremgår av vedlegg. Det henvises i tillegg til selskapets 
redegjørelse som en oppfølging av 2 interpellasjoner vedtatt i kommunestyremøte 7.12 17.  
 
I forbindelse med kommunestyrets behandling finner rådmannen det nødvendig å henvise til sine 
kommentarer som fremgår av saksfremlegg forbindelse med kommunestyrets behandling av k-
sak 66/14 i møte 16.12 14: «Prosjekt leiligheter i 2. etasje på Utleiebygg I – Status og veien 
videre».  
 
Der redegjorde rådmannen for kommunens netto lånegjeld som i 2014 var på kr. 78.365,- pr. 
innbygger, noe som lå betydelig over både sammenlignbare kommuner, nabokommuner og 
landet for øvrig  
 
Rådmannen påpekte samtidig kommunens store investeringsbehov i forbindelse med utbygging 
av vannverk og omsorgstjenesten mv., noe som medførte at rådmannen da sterkt advarte mot at 
kommunen realiserte dette prosjektet. 
 
Det ble videre påpekt at Dyrøy kommune er svært sårbar for økt rentenivå.  

 
Kommunal garanti til prosjektet, vil betinge endelig godkjenning av Fylkesmannen i Troms.  
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Økonomisk status i dag:  
 
Dyrøy kommunes økonomiske stilling er svært anstrengt. Det skulle være kjent fra kommune-
styrets behandling av årsbudsjettet for 2018 og økonomiplanen for 2018-2021. Vi har bl a behov 
for sparetiltak i inneværende år i størrelsesorden 5 % for å oppnå balanse mellom utgifter og 
inntekter i driftsbudsjettet. I tillegg kommer at man i løpet av de siste årene har brukt opp 
tidligere avsatte midler og kommunen står derved uten fondsreserver pr 31.12.2017. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Saken legges fram uten forlag til vedtak 
 

Ordførers innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Kjell-Sverre Myrvoll 

14.02.2018 

Ombygging – Renovering         
Dyrøy Utleiebygg,            

Tverrveien 14 i Brøstadbotn 
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Forord 
Denne rapporten skal vise analyser, kostnadsoverslag, finansieringsbehov og driftsbudsjett for 
realisering av «nye» Dyrøy Utleiebygg i Brøstadbotn, i sammenheng med bygging av 
leiligheter på toppen av dagens utleiebygg.  

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Dyrøy Utleiebygg AS, som eier av Dyrøy Utleiebygg. 

Oppdraget har hatt en ramme på 325 timer. Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært 
styreleder Knut Arne Johansen.  

Rapporten er utarbeidet av Nordavind Utvikling KF. 

Vi vil takke oppdragsgiver og andre bidragsytere for et godt samarbeid. 

 

 

Brøstadbotn februar 2018 

Kjell-Sverre Myrvoll 
Prosjektleder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tittel Ombygging-renovering av Dyrøy utleiebygg 

Utgitt: Februar 2018 

Utgitt av: Nordavind Utvikling KF 
Oppdragsgiver: Dyrøy Utleiebygg 
Kontakt: Kjell-Sverre Myrvoll 
Postadresse: Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn 

 
Forfatter: Kjell-Sverre Myrvoll 

 
Utgitt i samarbeid med: Dyrøy Utleiebygg, Plan Evo AS, næringsrådgiver Frank 

Moldvik, økonomiavdelingen i Dyrøy kommune v/Aud 
Kastnes, Regnskap i Nord og Dyrøy boligstiftelse 
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1 Sammendrag 
Dyrøy boligstiftelse skal bygge boliger på toppen av Dyrøy utleiebygg, jfr 
kommunestyrevedtak 24/13 og 66/14. 
 
Behovet for renovering av Dyrøy utleiebygg er stort etter mange år med forfall, samtidig som 
man kan løse utfordringer med å skaffe flere leiligheter i kommunen. 
 
Det er videre viktig med tidsriktige næringslokaler i Brøstadbotn. 
 
Totalprosjektet er skissert til en kostnadsramme på 18.376.500 kr. Dette er en betydelig 
investering for Dyrøy Utleiebygg AS. Bygningsmassen vil bli oppgradert til tidsriktige 
lokaler, og samtidig tetter man taklekkasjene som har tært på bygget over tid.  

Prosjektet med både boliger og næringsarealer, gir Dyrøysamfunnet et kraftig løft, som skaper 
ringvirkninger både i byggeperioden og når bygget står ferdigstilt.  

Dyrøy kommune er utpekt som omstillingskommune der to av målsetningene er 
sentrumsutvikling og utvikling av eksisterende næringsliv. 

Denne utbyggingen må ses i lys av en videreutvikling i Dyrøy Utleiebygg AS. Selskapet har 
over år hatt finansielle utfordringer knyttet til store vedlikeholdsbehov, samtidig som 
halvparten av arealet ikke har vært utleid. 

Det vil være nærliggende å forvente at ved en fullrenovering så vil bygget fremstå med en 
annen attraktivitet enn dagens lokaler.  Det må være en målsetning at bygget skal være fullt 
utleid når de nye lokalene står ferdig. 

Styret i Dyrøy Utleiebygg AS har i henhold til aksjeloven et stort ansvar, herunder sikre sunn 
økonomisk drift av selskapet. Som driftsbudsjettene viser, så vil årsresultatene fortsatt være 
negativ i selskapet. Etter utbyggingen, vil dette i hovedsak dreie seg om store avskrivninger 
på bygningsmassen. Det er avgjørende å ha med seg selskapets dagens finansielle situasjon i 
selskapet. 

Gjennom analysen av Dyrøy Utleiebygg AS er det avdekket andre forhold som det må tas tak 
i, spesielt dreier dette seg om rolleforståelse, styrets ansvar i henhold til aksjeloven og 
driftsansvaret for byggene. Denne rapporten inneholder derfor anbefalinger til eier om 
hvordan man kan løse disse problemstillingene. 

 
  

122



5 
 

2 Bakgrunn 
Dyrøy kommunestyre har i flere behandlinger gjort vedtak om utbygging av leiligheter på 
eksisterende Utleiebygg i Tverrveien. 

PS 24/13 6.5.2013: 

Vedtak i Kommunestyret - 06.05.2013  

1) Dyrøy kommunestyre går inn for at det bygges leiligheter i en 2. etg. på Utleiebygget –jfr. 
omforent vedtak av Dyrøy Boligstiftelse, Dyrøy Utleiebygg AS og Sentrumsplangruppa.  

2) a) De 2 partene i prosjektet –Dyrøy kommune og Dyrøy Boligstiftelse –bevilger kr 300.000 
hver til utarbeiding av detaljprosjektering og anbudsgrunnlag. Et mindre beløp av denne 
bevilgningen kan anvendes til plan for utenomhusarbeider.  

b) Kommunens bevilgning dekkes av midler fra salg av boliger  

3) a) Følgende grovkalkyle legges til grunn for det videre arbeidet fram til detaljprosjektering:  

Kostnadsramme kr 11 mill.  
Finansiering: Husbanklån kr 4 mill. 
Dyrøy kommune kr 4 mill. (Tilsvarer nytt tak på bygget)  
Dyrøy kommune kr 1,5 mill. (Fra fond boligsalg)  
Dyrøy Boligstiftelse kr 1,5 mill. 

 
Kostnads-og finansieringsplan justeres når mer detaljert kalkyle foreligger. 

b) Administrasjonen avklarer finansieringsmuligheter/betingelser med Husbanken i god tid 
før neste kommunestyremøte 24.06.13. Momsproblematikk avklares. 

c) Kommunestyrets målsetning er å få forhåndssolgt leiligheter tilsvarende minst kr 3 mill. 

I møte 16.12.2014 sak 66/14 ble det vedtatt følgende: 

1. Dyrøy kommunestyre går inn for bygging av en 2. etasje på Dyrøy Utleiebygg AS sin 
bygning – som prosjektert. 

2. Oppdraget som utbygger gis til Dyrøy Boligstiftelse. 
3. Støttefunksjon (til boligstiftelsen/rådmannen som daglig leder): Dyrøyseminarsenteret 

KF engasjeres. Kommunen bevilger kr 100.000 til oppdrag – se pkt. 4.  
4. Plankomite – med repr. fra Dyrøy kommune og Dyrøy Utleiebygg AS – i tillegg til 

boligstiftelsen utreder forslag til: 
a. Investeringer som knyttes direkte til leilighetene, herunder konsekvenser av 

trinnvis utbygging. 
b. Investeringer som knyttes til eksisterende utleiebygg. 
c. Investeringer knyttet til utearealer/sentrumsområdet. 
d. Finansieringsløsning (Husbanken/annet) basert på Hamarøymodellen. 
e. Husleieestimater/driftsmodell. 

5. Når oppgavene i pkt. 4 foreligger og før anbudsutlysing, legges sak fram for politisk 
behandling mht leie av leiligheter «for personer med spesielle behov». 

6. Byggherre knytter til seg nødvendig konsulentbistand i planfase/byggefase. I 
byggeperioden oppnevnes representant for kommunen og Dyrøy Utleiebygg som støtte 
for Boligstiftelsen. 
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Det har siden vedtaket i 2014 vært jobbet fram løsninger for å realisere utbyggingen, og 
Dyrøy boligstiftelse fikk våren 2017 tilsagn på samla lån og tilskudd på 27.700.000 kr fra 
Husbanken. 

Etter at tilsagnet ble gitt, har det vært jobbet med detaljplanlegging av leilighetene sammen 
med Plan Evo AS. Det har også vært gjennomført kartlegginger av tilstanden til dagens 
utleiebygg, som har vært utsatt for lekkasje gjennom takkonstruksjonene over tid. Det kan for 
øvrig vises til selskapets behov for likviditetslån, som har vært synligjort i ekstraordinære 
generalforsamlinger og kommunestyrevedtak i 2017.  

Formannskapet i Dyrøy vedtok videre i møte 22. februar 2017, sak 16/17.  
«FS ber administrasjonen utrede flytting av voksenopplæring til utleiebygget (sambruk med 
kontorhotellet/læringshagen) og knytte seg til pågående arbeid med 
prosjektering/finansiering av innhold i utleiebygget.»  
 
Dette arbeidet kom ikke ordentlig i gang før høsten 2017 når detaljplanleggingen startet opp.  
Tilsagnet fra Husbanken angir knappe frister for å komme i gang, noe som tilsier at det 
haster med å få fullfinansiering og detaljplanleggingen på plass.   
Planarbeidet for første etasje kom ikke i gang før etter at tilsagnet fra Husbanken var klart. 
Dette resulterte i utfordringer med å få fremdrift i totalprosjektet. Kommunestyret gjorde 
utbetaling av vedtaket i sak 66/14 senhøsten 2017 slik at boligstiftelsen garanterte for videre 
prosjektering i første etasje. 
 
For å sikre fremdrift og samordning leide Dyrøy Utleiebygg AS inn kapasitet fra Nordavind 
Utvikling KF fra slutten av oktober 2017. Oppdraget ble formulert slik; 
 

1. Finansiering og prosjektering av Atrium 
- Nordavind Utvikling KF utarbeider søknad for finansiering av Atrium. 
- Aktuelle samarbeidspartnere i utbyggingen av Atrium vil kunne være 

Sparebankstiftelsen, Gjensidigestiftelsen, Troms Fylkeskommune m.fl 
- Frist for søknaden vil være medio desember 2017. 

 
2. Finansieringsplan/Forretningsplan. 

- Nordavind Utvikling KF og næringsrådgiver i Dyrøy kommune, Frank Moldvik, 
skal utarbeider analyse av kostnader knyttet til Dyrøy Utleiebygg. 

- Nordavind Utvikling KF og næringsrådgiver skal utarbeide finansieringsplan for 
renovering/ombygging i samråd med Plan Evo AS. 

- Nordavind Utvikling KF kan bistå Dyrøy Utleiebygg AS i samordning mellom 
leietakere og Plan Evo for å komme frem til best mulig prosjektering av 
utleiebygget slik at kostnadsbildet for renovering/utbygging vil være klart innen 
utgangen av november. 

- Nordavind Utvikling KF og næringsrådgiver skal utarbeide budsjett for de tre 
første driftsår. 

- Frist for utarbeidelse av finansieringsplan etc vil være medio desember 2017. 
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Det ble tidlig klart at Atriumet ikke var støtteberettiget gjennom eksterne midler. Dette gjorde 
at byggherre tok denne inn som en del av finansieringsplanen av første etasje. 
 
På grunn av forsinkelser i detaljplanleggingen, kom ikke oppdraget for Nordavind Utvikling 
KF ordentlig i gang før i begynnelsen av desember. Det har i perioden vært laget flere utkast 
av tegninger og det har vært avholdt flere møter med dagens leietakere i Utleiebygget. 
 

3 Plantegninger  
Det har gjennom prosessen vært utarbeidet flere planløsninger for Dyrøy Utleiebygg. Det har 
vært mange hensyn som har vært drøftet. Blant annet dagens leietakeres behov for lokaler, 
ønsker og ikke minst finne en billigst mulig løsning.  
 
Det var flere krav som måtte oppfylles gjennom denne prosessen. Spesielt er dette knyttet til 
utformingen av lokalene for voksenopplæringen og kontorhotellet. Her er det blant annet lagt 
inn flere garderobefasiliteter etc. slik at man ivaretar lovkravet. 
 
For å få ned byggekostnadene mest mulig, har utbygger Dyrøy Utleiebygg AS landet på 
følgende plantegning: 
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4 Kostnadsanalyser 
 
Bed bakgrunn i prosjekteringen til Plan Evo AS er det utarbeidet følgende kostnadsanalyse for 
byggeprosjektet, disse er skissert for hver inndeling av bygget: 
 

 
 

 
Som regnearket viser, er de totale byggekostnadene i Dyrøy Utleiebygg stipulert til 
18.376.500 kr eksl MVA men inkl byggeledelse/byggelånsrenter etc.  
 
Denne analysen er laget før det er utlyst anbudskonkurranse på tiltaket og vil pr i dag kun 
være retningsgivende før konkurransen er fullført. 
 

5  Finansiering 
Utbyggingen foreslås finansiert gjennom aksjekapitalutvidelse på 2.100.000 kr og at det tas 
opp et lån, fortrinnsvis i Kommunalbanken på inntil kr 16.500.000. som pr tiden har en rente 
på 1,5% pr år. Låneramma foreslås med dette avrundet opp til nærmeste 500 000 kr. 
For at selskapet skal kunne ta opp lån, må dette sikres gjennom at eier gir kommunal 
selvskyldnergaranti på lånebeløpet.  
 

6  Driftsbudsjett 
Det var i oppdraget skissert at man skulle utarbeide driftsbudsjett. Det har i arbeidet med 
mulighetsanalysen vært flere møtepunkter med dagens leietakere. Byggets leietakere er i 
hovedsak små bedrifter med lite rom for store økninger i husleieprisen. Det er derfor lagt inn 
en liten oppjustering av leieprisen til kr 500,- pr kvm og felleskostnadene øker til kr 379,73. 
Dette tilsvarer en økning på kr i underkant av 200 kr pr kvm fra dagens leiepris. 
 
I driftsbudsjettet er det i alternativ 2 tatt høyde for at det pr 1.2.2018 står ledig 540 kvm i 
bygget. 
 
Etter å ha gått gjennom regnskapene for Dyrøy Utleiebygg AS i årene 2014 – 2017, er det 
blitt utarbeidet følgende driftsbudsjett som er gjeldene etter utbyggingen:  
  

Byggekostnader Dyrøy Utleiebygg
Leietaker Kvm Pris renovering Andel fellesareal Fasadekostnader SUM Bygge Kostnader Prosjekt/Byggeledelse Totale kostnader Kostnad pr kvm

1. Solkroken Kafe 255 1 610 000 1 120 079 150 000 2 880 079 535 500 3 415 579 13 394
3. Voksenopplæring/kontorhotell 265 3 223 000 1 164 003 250 000 4 637 003 556 500 5 193 503 19 598
4. LAVA AS 250 1 412 000 1 098 116 150 000 2 660 116 525 000 3 185 116 12 740
5. Blomst AS 110 770 500 483 171 70 000 1 323 671 231 000 1 554 671 14 133
6. Ledige arealer 480 345 000 2 108 384 200 000 2 653 384 1 008 000 3 661 384 7 628
7. Mobilfikseren Dyrøy 40 307 000 175 699 60 000 542 699 84 000 626 699 15 667
8. Ledige lokaler 2 60 300 000 263 548 50 000 613 548 126 000 739 548 12 326

Total utleiedel 1 460 7 967 500 5 973 753 820 000 15 310 500 3 066 000 18 376 500
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DYRØY UTLEIEBYGG      Fullt utleid Dagens leie 
Resultatregnskap 2014 2015 2016 2017 Budsjett  Budsjett 
Driftsinntekter             
Salgsinnteker             
Andre driftsinntekter             
leieinntekter fast eiendom    242 000 112 000 140 854     
leieinntekter     46 000 30 000       
Avskrivning Coop - utleiebygget   -24 000 0       
Tillegg ombygging - uteiebygget   25 000 0       
Re. Felleskost. u/avg. Utl.bygg   23 000 19 000 53 826     
Ref. felleskost. Avg.pl. - utl. Bygg   136 000 64 000 102 490     
Leieinntekt nordavindshagen   144 000 149 000 143 064 149 000 149 000 
% andel fellesar. - nordav.hagen   55 000 57 000 55 116 57 000 57 000 
& andel fellesutg. - nordav.hagen   28 000 30 000 29 004 30 000 30 000 
Leieinnt. Læringshagen   143 000 134 000 85 600     
              
Andre driftsinntekter 899 000 818 000 595 000 609 955 1 284 493 826 946 
Sum driftsinntekter 899 000 818 000 595 000 609 955 1 520 493 1 062 946 
Driftskostnader                
Lønnskostnad 7 000 15 000   2 700 150 000 150 000 
Avskrivning 70 000 69 000 63 000 65 053 835 680 835 680 
Andre driftskostnader             
strøm/varme   166 000 185 000 183 973 185 000 185 000 
Leie produksjons-oppholdsrom   128 000 136 000 136 064 136 000 136 000 
renovasjon vann, avløp   42 000 26 000 52 040 50 000 50 000 
annen kostnad lokaler   77 000 80 000 89 400 50 000 50 000 
rep/vedlh. Bygning   43 000 17 000 18 687 10 000 10 000 
rep/vedlh. Ventilasjon   2 000 8 000 6 913 10 000 10 000 
rep./vedl kafe   127 000 2 000 19 974 0 0 
Honorar revisjon   21 000 28 000 24 700 30 000 30 000 
Honorar regnskap   45 000 47 000 47 275 50 000 50 000 
Regnskapshonorar - nordav.h.   30 000 30 000 30 000 25 000 25 000 
Andre fremmede tjenester   3 000 90 000 202 580 100 000 100 000 
Salgskostnader   0 3 000 0 5 000 5 000 
Forsikring   78 000 80 000 81 888 100 000 100 000 
Gebyr   1 000 2 000 5 978 2 500 2 500 
Andre kostnader   0 21 000 0 25 000 25 000 
 - endring tap på fordringer   6 000 -157 000 -11 356     
Tap på fordringer   0 117 000       
              
Annen driftskostnad 617 000 769 000 715 000 888 116 778 500 778 500 
Sum driftskostnader 694 000 853 000 778 000 955 869 1 764 180 1 764 180 
              
Driftsresultat 205 000 -35 000 -183 000 -345 914 -479 687 -701 234 
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Finansinntekter/kostnader             
Annen finansinntekt             
Annen finanskostnad -83 000 -58 000 -57 000 -56 011 -303 000 -303 000 
Netto finansposter -83 000 -58 000 -57 000 -56 011 -303 000 -303 000 

         
Ordinært resultat før skatt 122 000 -93 000 -240 000 -401 925 -782 687 -1 004 234 

         
Årsresultat 122 000 -93 000 -240 000 -401 925 -782 687 -1 004 234 

          
Overføringer og disponeringer 122 000 -93 000 -240 000 -401 925 -782 687 -1 004 234 

       
Balanseregnskap 2014 2015 2016 2017     
Anleggsmidler             
Varige driftsmidler 2 584 000 2 515 000 2 452 000 2 416 780 20 892 000 20 892 000 

              

Finansielle anleggsmidler             

Andre fordringer 432 000 396 000 360 000 324 000 330 000 330 000 

              

Sum anleggsmidler 3 016 000 2 911 000 2 812 000 2 740 780 21 222 000 21 222 000 

              

Omløpsmidler             

Fordringer             

Kundefordringer 88 000 47 000 63 000 3 043 60 000 60 000 

Andre fordringer 24 000 40 000 27 000   30 000 30 000 

Sum fordringer 112 000 87 000 90 000 3 043 90 000 90 000 

Bankinnskudd, kontanter 469 000 296 000 161 000 20 600 50 000 50 000 

Sum omløpsmidler 581 000 383 000 251 000 23 643 140 000 140 000 

Sum eiendeler 3 597 000 3 294 000 3 063 000 2 764 423 21 362 000 21 362 000 

       
Egenkapital       
Innskutt egenkapital             

Aksjekapital 100 000 100 000 100 000 100 000 2 300 000 2 300 000 

Opptjent egenkaptial             

Annen egenkapital 2 054 000 1 961 000 1 721 000 1 721 437 1 421 000 1 121 000 

Sum egenkapital 2 154 000 2 061 000 1 821 000 1 821 437 3 421 000 3 421 000 

       
Gjeld       
Annen langsiktig gjeld             

Gjeld til kredittinstitusjoner 1 252 000 1 055 000 1 048 000 980 539 17 440 000 17 440 000 

Kortsiktig gjeld             

Leverandørgjeld 160 000 163 000 184 000 394 925 180 000 180 000 

Skyldige offentlig avgifter 16 000 -37 000   -40 230 15 000 15 000 
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Annen langsiktig gjeld 14 000 12 000 9 000 9 718 10 000 10 000 

Sum kortsiktig gjeld 190 000 138 000 193 000 364 413 205 000 205 000 

              

Sum gjeld 1 442 000 1 193 000 1 241 000 1 344 952 17 645 000 17 645 000 

       
Sum egenkapital og gjeld 3 596 000 3 254 000 3 062 000 3 166 389 23 566 000 21 066 000 

    
 

  
 
Som driftsbudsjettet viser ,vil det ved utbygging og ved dagens leietakere ligge an til et 
underskudd i selskapet på kr -1 004 234 pr år. Mens det ved fullt utleie vil ligge på et 
underskudd på kr -782 687,-  
Dette underskuddet er i stor grad knyttet til avskrivninger av bygget, som beløper seg til kr 
835 680 første år .  
 
For å kartlegge mulighetsrommet, har det derfor vært gjennomført en likviditetsvurdering av 
selskapet.  
 
Denne viser følgende før år 1 etter utbygging: 

Likviditetsbudsjett 1 100 % utleie  
Inntekter -1 520 493  
Driftskostnader(rene kr) 678 500  
Renter og avdrag 792 667  
SUM (-) Overskudd -49 326  
   
Likviditetsbudsjett 2 Dagens utleie 
Inntekter -1 062 946  
Driftskostnader(rene kr) 678 500  
Renter og avdrag 792 667  
SUM Underskudd 408 221   

  
   

Det vil være styrets oppgave å finne inndekning for denne underbalansen, og det vil være 
nærliggende å tro at det ved ferdigstillelsen vil være fullt utleid. Da viser resultatet et 
likviditetsmessig overskudd på kr 49.326 kr pr år. 
 
Det er samtidig viktig å bemerke at selskapet pr i dag er i en kritisk økonomisk situasjon, der 
eier er inne med likviditetslån, og det bør jobbes aktivt fra styret for å holde kostnadsbildet på 
i selskapet på et minimum fremover. 
 

7  Vurdering av utbyggingsprosjektet 
Totalprosjektet er, som tidligere nevnt, skissert til en kostnadsramme på 18.376.500 kr. Dette 
er en betydelig investering for Dyrøy Utleiebygg AS. Dette er en betydelig investering for 
Dyrøy Utleiebygg AS. Bygningsmassen vil bli oppgradert til tidsriktige lokaler, og samtidig 
tetter man taklekkasjene som har tært på bygget over tid.  
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Prosjektet med både boliger og næringsarealer gir Dyrøysamfunnet et kraftig løft, som skaper 
ringvirkninger både i byggeperioden og når bygget står ferdigstilt. 

Det er videre viktig å legge til at denne utbyggingen må ses i lys av videreutviklingen av 
Dyrøy Utleiebygg AS for fremtiden. Selskapet har over år hatt finansielle utfordringer, knyttet 
til store vedlikeholdsbehov, samtidig som halvparten av arealet har stått tomt. 

Når man ser tallene for forventa driftsbudsjett, så vil det være avgjørende for videre drift av 
selskap og for fullrenoveringen at arealet er fullt utleid ved ferdigstillelsen høsten 2019. 

Det vil være nærliggende å forvente at ved en fullrenovering så vil bygget fremstå med en 
annen attraktivitet enn dagens lokaler. Det må være en målsetning at bygget skal være fullt 
utleid når de nye lokalene står ferdig. 

På den andre siden, vil det alltid være knyttet risiko til inntjeningsevnen til et slikt bygg i en 
liten kommune som Dyrøy. Dette viser driftskalkylen tydelig med at det er resultatmessig 
underskudd, mens det for full utleie er en liten likviditetsmessig pluss.  

For å fremstå som en attraktiv kommune og for videreutviklingen av næringslivet i Dyrøy 
kommune, vil det være avgjørende å lykkes med denne satsingen.  

Styret i Dyrøy utleiebygg har i henhold til aksjeloven et stort ansvar, herunder sikre sunn 
økonomisk drift av selskapet. Som driftsbudsjettene viser, så vil årsresultatene fortsatt være 
negative i selskapet. Etter utbyggingen, vil dette i hovedsak dreie seg om store avskrivninger 
på bygningsmassen, jfr tidligere nevnte likviditetsbudsjett. Det er også viktig å ha med seg 
selskapets finansielle situasjon i dagens drift. 

Det er viktig at denne rapporten blir brukt som drøftingsnotat slik at eierne av selskapet kan 
avklare risikoen opp mot næringsutvikling og samfunnsnytten et slikt utbyggingsprosjekt har. 

 

8  Forslag til videre fremdrift 
Det anbefales at det på bakgrunn av de utredningene som ligger i dette notatet, at styret og 
eierne av Dyrøy Utleiebygg AS tar en rask beslutning om utbygging. 

Hvis styret og eierne beslutter å iverksette byggeprosjektet i denne skala, må 
Generalforsamlingen vedta økning av aksjekapitalen med 2.100.000 kr, jfr tidligere beskrevet 
finansieringsbehov. 

Dyrøy boligstiftelse og Dyrøy Utleiebygg AS må se hele byggeprosjektet i sammenheng, og 
at det inngås avtale der Dyrøy boligstiftelse påtar seg byggherreansvaret for byggeprosjektet i 
sin helhet, frem til overleving høsten 2019. 

Eier/Dyrøy kommune må snarest mulig gjøre vedtak om lånegaranti på inntil 16.500.000 kr, 
slik at selskapet kan ta opp byggelån og senere lån i Kommunalbanken for finansiering av 
byggeprosjektet. 

Plan Evo AS utarbeider videre detaljert anbudsgrunnlag som en offentlig anskaffelse som 
legges ut i Doffin innen 1. april 2018. 
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Det må ansettes/leies inn en felles byggelederfunksjon som overtar ansvaret for 
byggeprosjektet fra anbudsgrunnlaget utarbeides medio mars til og med ferdigstillelse høsten 
2019. Denne prosjektlederen bør ivareta følgende roller i det videre arbeidet: 

• Etablere, koordinere og lede prosjektorganisasjon, herunder innkalle 
og lede prosjektmøter (brukermøter, planleggingsmøter, særmøter, 
byggemøter, etc), kommunisere med oppdragsgiver og hans 
representanter. 

• Etablere administrative rutiner og instrukser på bakgrunn av 
avklaringer med oppdragsgiver. Sørge for at rapportrutiner og 
instrukser følges. 

• Prosjektleder skal avklare prosjektets hovedaktiviteter, utarbeide 
overordnet fremdriftsplan og påse at alle deltakere følger denne. 

• Bistå oppdragsgiver ved gjennomføring av behovs-, og 
funksjonsanalyse og utarbeidelse av romprogram, og kvalitetssikre 
dette mot offentlige krav og normer. 

• Foreslå kontoplan for budsjett, utarbeidelse av kostnadsberegninger 
og budsjett. Etablere rutiner for økonomistyring, herunder 
utarbeidelse av endringsordrer, revisjon og rapportering av økonomi. 

• Påse at krav i Byggherreforskriften ivaretas, herunder utarbeidelse 
og oppfølging av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i 
prosjektering og eventuell byggefase, og påse at avtalemessige 
forhold bringes i orden. 

• Utøve/sørge for myndighetskontakt herunder byggesak, 
arbeidstilsynet og evt. andre myndigheter ved behov. 

• Påse ferdigstillelse av FDV-dokumentasjon og at ferdigattest utstedes, 
ved utbygging. 

• Påse at det gjennomføres og delta på overlevering og 
garantibefaringer, ved utbygging. 

 

 

9 Anbefalinger knytta til drift av Dyrøy Utleiebygg AS 
Under oppdraget har prosjektledelsen gjort flere funn som er viktig å gi styret og eierne 
tilbakemeldinger på. 

9.1 Eierforhold av bygningsmassen som disponeres av Dyrøy Utleiebygg AS 
Under gjennomgangen av tidligere avtaler og driftsregnskapene til selskapet, så er det funnet 
en avtale på driften av næringsdelen i Nordavindshagen, som bør løses mellom Dyrøy 
kommune og Dyrøy utleiebygg AS. 

Etter de avtalene som foreligger, ser det ut til at Dyrøy kommune eier disse lokalene mens 
Dyrøy Utleiebygg i 2006 innbetalte en forskuddsleie på 2.790.000 kroner. Denne ble 
finansiert gjennom tilskudd på kr 720.000 og lån på 720.000 fra Innovasjon Norge, samt et 
lån fra Dyrøy kommune på 1.350.000 kroner. Etter avtalen å dømme, skulle det videre 
faktureres felleskostnader på bygget.  

Det ble videre inngått en avtale mellom Dyrøy Utleiebygg AS og Senja Næringshage AS om 
fremleie av næringsdelen. Denne avtalen ble avsluttet i 2011.  
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Regnskapene viser at Dyrøy kommune pr i dag fakturerer selskapet 136 000 kr pr år for leie 
av Nordavindshagen. Når vi da ser på leieinntektene som Dyrøy Utleiebygg har på denne 
delen, samt de utgifter inkl nedbetaling av lån i Innovasjon Norge, så går denne delen knapt i 
null for Dyrøy Utleiebygg AS.  

Derfor anbefales det en full gjennomgang av disse avtalene mellom Dyrøy 
kommune som eier og Dyrøy Utleiebygg AS som leietaker/disponent av arealene.  

Det kan være formålstjenlig at Dyrøy kommune overtar driftsansvaret og 
administreringen av denne delen, siden det i dag fremstår som flere mellomledd 
mellom huseier og leietakerne(sluttbrukerne). 

 

9.2 Tomt til Utleiebygget i Tverrveien 14 
 

Det bør inngås en langsiktig tomtefesteavtale på denne tomten slik at Husbankens 
krav ihht tilsagnet blir oppfylt. Det er allerede utarbeidet skisse for endringer av 
tomten for å tilpasse denne til bygget og carportene som skal bygges i bakkant av 
dagens utleiebygg. 

 
9.3 Organisering av Dyrøy Utleiebygg AS  
Dyrøy Utleiebygg er i dag organisert på følgende måte: 

Ledelsen av selskapet gjøres gjennom selskapets styre som består av 3 medlemmer.  

Regnskapsadministrasjonen er lagt til Regnskap i Nor AS. 

Gjennom analysen er det avdekket svakheter i denne modellen, siden dette i hovedsak gjøres 
på dugnad. Det har ikke vært kontinuitet i styret gjennom de siste årene. Muligens har dette 
ført til en usikker oppgave og rolleforståelse knyttet til administrasjon og driftsfunksjonene i 
bygg(ene) til Dyrøy Utleiebygg AS. Det fremkommer ikke klare retningslinjer på bestiller – 
utførerrollen på for eksempel vedlikehold av Utleiebygget i Tverrveien 14. Denne funksjonen 
er fra tidligere delt mellom Dyrøy Utleiebygg AS, og Dyrøy kommune ved teknisk 
uteseksjon.  

Det er samtidig viktig i denne sammenhengen å minne om at Aksjeloven stiller strenge krav 
til drift av aksjeselskap: 

Ny aksjelovgivning (fra 1999) medførte et skjerpet ansvar for styremedlemmer. 
Ansvarsskjerpelsen består i at "knaggene" nå i større grad enn tidligere er på plass i 
loven. Lovteksten definerer klarere hvilke oppgaver styret har, og det vil derfor være 
lettere å komme i et unnlatelsesansvar enn tidligere. Det kan samtidig bemerkes at styret 
ikke har ansvar for kommersielle beslutninger dersom de er 
 

- «basert på relevant informasjon og gjenstand for forsvarlig vurdering» 
 

Styret er således helt avhengig av relevant informasjon for å kunne ivareta sitt 
forvaltningsansvar. I denne forbindelse er det selvsagt viktig at styret har oppfylt sin 
tilsynsplikt og sin plikt til å holde seg løpende orientert om selskapets stilling. Dette er 
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vanskelig i et selskap uten daglig ledelse og der styremedlemmer utøver sitt verv på 
fritiden. 
 
Aksjeloven sier konkret: 
 
Ledelsens oppgaver og saksbehandling mv: 
 
§ 6-12. Forvaltningen av selskapet 

(1) Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig 
organisering av virksomheten. 

(2) Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets 
virksomhet. 

(3) Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten. 
(4) Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å 

påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for 
betryggende kontroll. 

(5) Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine 
oppgaver. Styret skal iverksette slike undersøkelser dersom dette kreves av ett 
eller flere av styremedlemmene. 

(6) Hvis det er avtalt at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling, jf § 6-35 annet 
ledd, gjelder lov om allmennaksjeselskaper § 6-37 fjerde ledd tilsvarende. 
 

 
§ 6-13. Styrets tilsynsansvar 
(1) Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig. 
(2) Styret kan fastsette instruks for den daglige ledelse. 
(3) I selskaper som bare har én aksjeeier, skal styret sørge for at avtaler mellom 
selskapet og aksjeeieren nedtegnes skriftlig. 
 
§ 6-19. Styrets saksbehandling 

(1) Styret skal behandle saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan 
forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. 

(2) Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en 
samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og 
daglig leder kan kreve møtebehandling. 
 

(3) Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar verken styrelederen eller 
varalederen, velger styret en leder for styrebehandlingen. 

(4) Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale 
seg, med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak. 
 

Det påligger også styremedlemmer et betydelig personlig ansvar gjennom 
aksjeloven: 
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§ 17-1. Erstatningsansvar 
(1) Selskapet, aksjeeier eller andre kan kreve at daglig leder, styremedlem, medlem 

av bedriftsforsamlingen, gransker eller aksjeeier erstatter skade som de i den 
nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt har voldt vedkommende. 

(2) Selskapet, aksjeeier eller andre kan også kreve erstatning av den som forsettlig 
eller uaktsomt har medvirket til skadevolding som nevnt i første ledd. Erstatning 
kan kreves av medvirkeren selv om skadevolderen ikke kan holdes ansvarlig 
fordi han eller hun ikke har utvist forsett eller uaktsomhet. 
 

§ 19-1. Overtredelse av loven med forskrifter 
(1) Stifter, medlem av styret eller bedriftsforsamlingen, daglig leder, firmategner 
og revisor som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelse gitt i eller i 
medhold av loven her, straffes med bøter eller under skjerpende forhold med 
fengsel i inntil ett år. 
(2) Ledende ansatt som er tildelt myndighet til å treffe beslutning på selskapets 
vegne innenfor avgrensede saksområder, og som forsettlig eller uaktsomt 
overtrer bestemmelse gitt i eller i medhold av loven her under utøvelsen av sin 
myndighet, straffes med bøter eller under skjerpende forhold med fengsel i inntil 
ett år. 
(3) Foreldelsesfristen for adgang til å reise straffesak er fem år. 
 

§ 19-2. Grov uforstand 
(1) Medlem av styret, daglig leder og revisor som viser grov uforstand under 
utførelsen av sitt verv for selskapet, straffes med bøter eller under skjerpende 
forhold fengsel i inntil ett år. Det samme gjelder en ledende ansatt som er tildelt 
myndighet til å treffe beslutning på selskapets vegne innenfor avgrensede 
saksområder, og som viser grov uforstand under utøvelsen av sin myndighet. 
(2) Foreldelsesfristen for adgang til å reise straffesak er fem år. 

 
Dette er et utdrag av Lov om aksjeselskap. Loven kan leses i sin helhet på  
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-44/ 
 
Analysen av driften i selskapet viser at det vil være behov for ytterligere kartleggingen 
av selskapet Dyrøy Utleiebygg AS, i forbindelse med revideringen av 
eierskapsstrategien til Dyrøy kommune.  
 

Det anbefales at Dyrøy kommune reviderer sin eierskapsstrategi, og deriblant 
forvaltning, krav til styrekompetanse, og gjennomføring av opplæring av 
styremedlemmer i selskaper som er eid av Dyrøy kommune. 

 
9.4 Avklaringer om drift og vedlikehold 
Som overnevnte kapittel omhandler er det pr i dag en uklar rollefordeling mellom 
Dyrøy kommune v/teknisk etat som utførende, og Dyrøy Utleiebygg AS som bestiller.  
 

Det anbefales derfor å gjennomgå rutinene for vedlikehold og driftsansvar for 
byggene som driftes av Dyrøy Utleiebygg AS  
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10 Vedlegg 
 

1. Plantegninger Dyrøy Utleiebygg 
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Dyrøy Kommune 
Dyrøytunet 1 
9311 BRØSTADBOTN 

 
 

 

Dyrøy Utleiebygg AS – Søknad om kommunal garanti 
 

Det vises til redegjørelse vedrørende fremdrift av utbygging/renovering av Dyrøy Utleiebygg 
i formannskapet 1.2.2018. Presentasjonen følger vedlagt.  

Renoveringen av Dyrøy utleiebygg er kostnadsberegnet til 18.404.000 kroner. Det er videre 
satt av kr 2.100.000 kr i budsjettet til utvidelse av aksjekapital i selskapet som 
medfinansiering av prosjektering og renovering av bygget. 

På bakgrunn av overnevnte samt tidligere behandlinger i Dyrøy kommune om utbygging av 
leiligheter i andre etasje av Dyrøy Utleiebygg og renovering av underetasjen, søker Dyrøy 
Utleiebygg A/S med dette om:    

 Kommunal garanti for et låneopptak på inntil kroner 16.500.000 kroner, fortrinnsvis i 
kommunalbanken, alternativt KLP. Dette omfatter full renovering av utleiebygget i 
Tverrveien 14. jfr vedlagte presentasjon med kostnadsoverslag. 

Det utarbeides også en større utredning for byggeprosjektet som blir lagt ved behandling av 
interpellasjoner i kommunestyret 22.2.2018. 

 Dyrøy Utleiebygg A/S anmoder om en rask politisk oppfølging av overnevnte, da dette vil 
være avgjørende for videre fremdrift i prosjektering og gjennomføring av prosjektet. 

 

Brøstadbotn 14.2.2018 

 

Med vennlig hilsen 

 

Knut Arne Johansen  
Styreleder Dyrøy Utleiebygg AS 
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Fremdrift renovering Dyrøy Utleiebygg 

Formannskapet 1.2.2018

Kjell-Sverre Myrvoll
Prosjektleder
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Fremdrift Dyrøy utleiebygg
 1. Status for prosjektet
 2. Analyse og prosjektering
 3. Funn i arbeidet med analysen av drift.
 4. Videre behandling/Eiers rolle
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Fremdrift Dyrøy Utleiebygg
 Nordavind Utvikling KF er innleid av Dyrøy Utleiebygg for å:

– utarbeide analyse av kostnader knyttet til Dyrøy Utleiebygg.
– finansieringsplan for renovering/ombygging i samråd med Plan Evo AS.
– bistå Dyrøy Utleiebygg AS i samordning mellom leietakere og Plan Evo AS for å 

komme frem til best mulig prosjektering av utleiebygget.
– utarbeide budsjett for de tre første driftsår.

139



Fremdrift Dyrøy Utleiebygg
 Analysen av kostnader i byggeprosjektet og av driften i 

Dyrøy utleiebygg er i hovedsak gjennomført
 Byggekostnadskalkylen er klar
 Finansieringsbehov er kartlagt.
 Har kontakt med kommunalbanken om finansiering.
 Driftsbudsjett for Dyrøy Utleiebygg er utarbeidet med 

bakgrunn i gjennomgang av avlagte regnskap
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Fremdrift Dyrøy Utleiebygg

141



Fremdrift Dyrøy utleiebygg
Byggekostnader Dyrøy Utleiebygg

Leietaker Kvm Pris renovering Andel fellesareal Fasadekostnader SUM Bygge Kostnader Prosjekt/Byggeledelse Totale kostnader Kostnad pr kvm

1. Solkroken Kafe 255 1 610 000 1 215 848 150 000 2 975 848 586 500 3 562 348 13 970

3. Voksenopplæring/kontorhotell 265 3 223 000 1 263 528 250 000 4 736 528 609 500 5 346 028 20 174

4. LAVA AS 250 1 412 000 1 192 007 150 000 2 754 007 575 000 3 329 007 13 316

5. Blomst AS 110 770 500 524 483 70 000 1 364 983 253 000 1 617 983 14 709

6. Ledige arealer 365 345 000 1 740 331 200 000 2 285 331 839 500 3 124 831 8 561

7. Mobilfikseren Dyrøy 40 307 000 190 721 60 000 557 721 92 000 649 721 16 243

8. Ledige lokaler 2 60 300 000 286 082 50 000 636 082 138 000 774 082 12 901

Total utleiedel 1 345 7 967 500 5 936 197 820 000 15 310 500 3 093 500 18 404 000
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Fremdrift Dyrøy utleiebygg
 Finansieringsbehov

Kapitalbehov 100 % 18 500 000

Finansieringsplan
Årlig finanskostnad (renterkostnad forutsatt 1,5 % rente, 
kommunalbanken med kommunal garanti)

Dyrøy kommune 11,35 % 2 100 000

Innovasjon N - Tilskudd 0,00 %

Innovasjon N - Lån 0,00 % 0

Kommunalbanken 88,65 % 16 400 000 246 000

Totalt 100,00 % 18 500 000 246 000
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Fremdrift Dyrøy utleiebygg
DYRØY UTLEIEBYGG Dagens utleie Justert utleie
Resultatregnskap 2014 2015 2016 2017Budsjett 2018 Budsjett 2018
Driftsinntekter
Salgsinnteker
Andre driftsinntekter
leieinntekter fast eiendom 242 000 112 000 140 854
leieinntekter  46 000 30 000
Avskrivning Coop - utleiebygget -24 000 0
Tillegg ombygging - uteiebygget 25 000 0
Re. Felleskost. u/avg. Utl.bygg 23 000 19 000 53 826
Ref. felleskost. Avg.pl. - utl. Bygg 136 000 64 000 102 490
Leieinntekt nordavindshagen 144 000 149 000 143 064 149 000 149 000
% andel fellesar. - nordav.hagen 55 000 57 000 55 116 57 000 57 000
& andel fellesutg. - nordav.hagen 28 000 30 000 29 004 30 000 30 000
Leieinnt. Læringshagen 143 000 134 000 85 600

Andre driftsinntekter 899 000 818 000 595 000 609 955 626 122 1 112 500
Sum driftsinntekter 899 000 818 000 595 000 609 955 862 122 1 348 500
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Fremdrift Dyrøy Utleiebygg
Driftskostnader   
Lønnskostnad 7 000 15 000 2 700 150 000 150 000
Avskrivning 70 000 69 000 63 000 65 053 835 680 835 680
Andre driftskostnader
strøm/varme 166 000 185 000 183 973 185 000 185 000
Leie produksjons-oppholdsrom 128 000 136 000 136 064 136 000 136 000
renovasjon vann, avløp 42 000 26 000 52 040 50 000 50 000
annen kostnad lokaler 77 000 80 000 89 400 50 000 50 000
rep/vedlh. Bygning 43 000 17 000 18 687 10 000 10 000
rep/vedlh. Ventilasjon 2 000 8 000 6 913 10 000 10 000
rep./vedl kafe 127 000 2 000 19 974 0 0
Honorar revisjon 21 000 28 000 24 700 30 000 30 000
Honorar regnskap 45 000 47 000 47 275 50 000 50 000
Regnskapshonorar - nordav.h. 30 000 30 000 30 000 25 000 25 000
Andre fremmede tjenester 3 000 90 000 202 580 100 000 100 000
Salgskostnader 0 3 000 0 5 000 5 000
Forsikring 78 000 80 000 81 888 100 000 100 000
Gebyr 1 000 2 000 5 978 2 500 2 500
Andre kostnader 0 21 000 0 25 000 25 000
- endring tap på fordringer 6 000 -157 000 -11 356

Tap på fordringer 0 117 000

Annen driftskostnad 617 000 769 000 715 000 888 116 778 500 778 500
Sum driftskostnader 694 000 853 000 778 000 955 869 1 764 180 1 764 180
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Driftsresultat 205 000 -35 000 -183 000 -345 914 -1 138 058 -415 680

Finansinntekter/kostnader

Annen finansinntekt

Annen finanskostnad -83 000 -58 000 -57 000 -56 011 -303 000 -303 000

Netto finansposter -83 000 -58 000 -57 000 -56 011 -303 000 -303 000

Ordinært resultat før skatt 122 000 -93 000 -240 000 -401 925 -1 441 058 -718 680

Årsresultat 122 000 -93 000 -240 000 -401 925 -1 441 058 -718 680

Overføringer og disponeringer 122 000 -93 000 -240 000 -401 925 -1 441 058 -718 680
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Fremdrift Dyrøy Utleiebygg
Balanseregnskap 2014 2015 2016 2017

Anleggsmidler

Varige driftsmidler 2 584 000 2 515 000 2 452 000 20 892 000 20 892 000

Finansielle anleggsmidler

Andre fordringer 432 000 396 000 360 000 330 000 330 000

Sum anleggsmidler 3 016 000 2 911 000 2 812 000 21 222 000 21 222 000

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 88 000 47 000 63 000 60 000 60 000

Andre fordringer 24 000 40 000 27 000 30 000 30 000

Sum fordringer 112 000 87 000 90 000 90 000 90 000

Bankinnskudd, kontanter 469 000 296 000 161 000 50 000 50 000

Sum omløpsmidler 581 000 383 000 251 000 140 000 140 000

Sum eiendeler 3 597 000 3 294 000 3 063 000 21 362 000 21 362 000
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Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 100 000 100 000 100 000 4 500 000 2 300 000
Opptjent egenkaptial
Annen egenkapital 2 054 000 1 961 000 1 721 000 1 421 000 1 121 000
Sum egenkapital 2 154 000 2 061 000 1 821 000 5 921 000 3 421 000

Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 1 252 000 1 055 000 1 048 000 17 440 000 17 440 000
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 160 000 163 000 184 000 180 000 180 000
Skyldige offentlig avgifter 16 000 -37 000 15 000 15 000
Annen langsiktig gjeld 14 000 12 000 9 000 10 000 10 000
Sum kortsiktig gjeld 190 000 138 000 193 000 205 000 205 000

Sum gjeld 1 442 000 1 193 000 1 241 000 17 645 000 17 645 000

Sum egenkaptial og gjeld 3 596 000 3 254 000 3 062 000 23 566 000 21 066 000
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Fremdrift Dyrøy Utleiebygg
 Likviditetsbudsjett år 1:

Likviditetsbudsjett

Inntekter (rene kr) -1 348 500

Driftskostnader(rene kr) 678 500

Renter og avdrag 792 667

SUM 122 667 Pr 31.1.2018
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Fremdrift Dyrøy Utleiebygg
 Analysen har avdekket:

– Uavklarte roller mellom Dyrøy kommune som eier og Dyrøy Utleiebygg.
• Jfr tidligere inngåtte avtaler om leieforhold i Nordavindshagen fra 2006
• Driftsansvar, ansvarlig for bygge(ene)
• Styrets rolle jfr aksjeloven

150



Fremdrift Dyrøy Utleiebygg
 Styrebehandling av utbygging/byggherreansvar

– Rolleavklaringer mellom DUAS og DB.

 Behandling i Generalforsamling 22.2.2018
 Søknad om lånegaranti fra Dyrøy Kommune.
 Ansettelse/Innleie av Byggeleder i Dyrøy boligstiftelse 

medio mars
 Anbud legges ut i Doffin innen 1.april, med gitte forbehold
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