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PS 1/18 Godkjenning av møteprotokoll 21.11.17 og 05.12.17 2018/51 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapets møteprotokoller av 21.11.17 og 5.12.17 godkjennes.  

Ordførers innstilling: 
 
 
Godkjenning av møteprotokoll 21.11.17 og 05.12.17 
 
Behandling i Formannskapet – 01.02.2018:  
 
 
Enst.vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 01.02.2018  
 
Formannskapets møteprotokoller av 21.11.17 og 5.12.17 godkjennes.  
 
 
 

PS 2/18 Referatsaker / 

 
Referatsaker 
 
Behandling i Formannskapet – 01.02.2018:  
 
 
Konst.rådmann orienterer fra enhetene.  
 
Til RS 1/18: 
Forslag fremmet av Knut Arne Johansen (FLD): 
 
Formannskapet ønsker å forsikre seg om at investeringen i Dyrøy Vannverk gir det 
resultatet som forventes mht kapasitet og teknisk utførelse. Det vises også til møte der 
leder byggekomiteen, rådmann/teknisk sjef deltok i tillegg til formannskapet. Her ble det 
lovet full dokumentasjon på etterspurte forhold, samt oppfølging med møte der også 
konsulenten (SWECO) skulle være tilstede. Dokumentasjonen og møtepunktet mangler 
fortsatt og formannskapet krever at et slikt nytt møte avholdes som avtalt, for å kunne 
skape ro rundt vannverket, der formannskapet, byggekomiteen og Sweco innkalles. 
Eventuelle merkostnader til konsulenten belastes byggeregnskapet.  
 
Til RS 5/18: 
Forslag til høringsuttalelse fremmet av Dyrøy AP og SP: 
 
Uttalelse fra Dyrøy kommune: Utkast til ny distriktsindeks 
 
Oppsummering 



Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) har foreslått en kraftig endring av 
distriktsindeksen. Indeksen gir en rangering av norske kommuner ut fra i hvor stor grad de 
er berørt av distriktsproblemer knyttet til små markeder internt i kommunen og avstand til 
markeder utenfor kommunen. Indeksen brukes til å avgrense soner for differensiert 
arbeidsgiveravgift, til å tilpasse regionale støtteordninger og til å regne ut omfanget av 
distriktstilskuddene innenfor rammetilskuddet til kommunene. Med de endringer som er 
foreslått vil det gi en betydelig reduksjon i distriktstilskuddet i mange kommuner.  
 
Selv om Dyrøy kommune tilsynelatende ikke får redusert sitt distriktstilskudd ved denne 
endringen, reduseres samlet sett distriktstilskuddet med 300 millioner. Dette vil føre til at 
målsettingen bak inntektssystemet til kommunene og regionalpolitikken, om tilstrekkelig 
finansiering av likeverdige velferdstjenester i hele landet, ikke blir realisert. 
 
Dyrøy kommune kan ikke se at det klart fremkommer hvordan denne indeksen skal 
benyttes, når den skal benyttes eller hvilke konsekvenser det kan få for Dyrøy i neste 
omgang. Det må antas at tanken er å benytte disse neste budsjettår. Departementet 
understreker i sitt brev at verdiene i den nåværende distriktsindeksen ikke kan 
sammenliknes direkte med verdiene i utkast til ny indeks, og at departementet derfor vil 
gjøre egne vurderinger av hvordan indeksen skal brukes i fordelingen av virkemidler 
innenfor regional- og distriktspolitikken og i fordelingen av distriktstilskudd over 
inntektssystemet. Det er derfor noe utfordrende å skulle kommentere endringene. 
 
Generelt kan vi si at som liten distriktskommune opplever vi at regjeringen svekker 
ressursgrunnlaget til distriktskommunene. Endringene i inntektssystemet i 2016 førte til en 
omfattende vridning av inntektene fra mindre distriktskommuner og til større bykommuner. 
Distriktsmidlene til kommunene er en del av de frie inntektene til kommunene som skal 
benyttes til å produsere lovpålagte oppgaver. Utviklingen av frie inntekter fra 2006-2016, 
viser at fordelingen har vært i favør større kommuner, både per kommune og per 
innbygger. Med dette forslaget svekkes igjen inntektsgrunnlaget til de mindre kommunene i 
mindre sentrale strøk. 
 
Med så store negative samfunnskonsekvenser bør departementet trekke hele forslaget, og 
utrede hele inntektssystemet gjennom et bredt faglig sammensatt utvalg (egen NOU).  
 
Bakgrunn 
Distriktsindeksen benyttes som verktøy for å differensiere distriktstilskuddene i 
inntektssystemet. Her er formålet å definere graden av distriktsutfordringer kommunen har 
(innenfor geografi, demografi, levekår, arbeidsplasser). Indeksen går fra 0-100, hvor lav 
verdi tilsier høy grad av distriktsutfordringer.  
 
I 2018 var distriktstilskuddet Nord-Norge på 2,14 milliarder og distriktstilskuddet Sør-Norge 
var på 831 millioner (Grønt hefte 2018). Fordelingen av disse tilskuddene er basert på 
hvilken verdi kommunen har på distriktsindeksen, antall innbyggere og om kommunen har 
mindre enn 3200 innbyggere (småkommunetillegget). Samt om kommunen ligger i Sør-
Norge eller Nord-Norge (de nordligste fylkene, samt Namdalen i Trøndelag).  
 
Distriktstilskuddet er en del av de frie inntektene til kommunene. Frie inntekter står for om 
lag 75 prosent av kommunenes totale inntekter i 2018. De frie inntektene består av 
skatteinntekter, innbyggertilskudd, distriktstilskudd, skjønnstilskudd, veksttilskudd, 
storbytilskudd og regionsentertilskudd. En av hovedmålsettingen bak inntektssystemet til 
kommunene er å sikre finansiering av likeverdige kommunale tjenester i hele landet.  
 
Frie inntekter til kommunene er delvis basert på hvor mange innbyggere det er i 
kommunen. Derfor er det ikke overraskende at inntektsveksten samlet sett har vært 



sterkest i de største kommunegruppene, som også har hatt en høyere befolkningsvekst 
enn de mindre kommunene.  
 
Det som er utfordrende med denne utviklingen er at mindre kommuner har fått lavere 
overføringer relativt til større kommuner, men uten at utgiftene nødvendigvis faller like mye. 
Faste utgifter ved skole, helse- og omsorg, samt kommunal infrastruktur består selv om det 
vil være færre innbyggere å dele utgiftene på. Det som er mer oppsiktsvekkende er at 
veksten i frie inntekter per innbygger også har vært sterkest i de større kommunene. Dette 
vitner om at utformingen av inntektssystemet favoriserer større kommuner, framfor de 
mindre kommunene gjennomsnittlig sett.  
 
De siste årene har kostnadsnøklene ved utgiftsutjevning blitt endret. Flere av endringene 
har ført til en nedjustering av bosettingskriteriene, og en oppjustering av alderskriteriene. 
Samfunnsøkonom Jan Mønnesland beskriver endringene i kostnadsutjevningen slik;  
Dermed har en utviklet et system med kostnadsnøkler som systematisk undervurderer 
bosettingsfaktorenes betydning for kommunenes utgiftsbehov. Resultatet er en systematisk 
underfinansiering av små og spredtbygde kommuner. 
 
Konsekvensen er at det har blitt mindre ressurser over tid til å tilby velferdstjenester 
innenfor oppvekst, helse og omsorg i mindre kommuner enn i større. Endringen av 
inntektssystemet fra 2017 bidrar også til å forsterke denne tendensen. 
 
Videre viser forskning fra SSB (Stamsbøl, 2008) at økt kommunalt konsum gjennom flere 
kommunalt ansatte, produktkjøp og investeringer har større sysselsettingseffekter i 
distriktene enn i urbane områder. Dette gjelder både for sysselsetting innenfor kommunalt 
og privat tjenesteyting, samt bygg og anlegg. Mindre kommuner målt i antall innbyggere er 
oftere i distriktene, enn i mer urbane områder. En bedre fordeling av inntektene til 
kommunene, i retning distriktskommuner, vil da vært et tiltak før å øke 
sysselsettingsandelen i Norge.  
 
Endringer av distriktsindeksen  
Dagens distriktsindeks inneholder flere variabler under hovedgrupper som geografi, 
demografi, arbeidsmarked og levekår. Til sammen ni variabler som sammen skal gi en 
indikasjon på distriktsutfordringer for kommunene. I forslag til endret distriktsindeks er det 
derimot blitt benyttet bare tre variabler, men med flere forutsetninger om at variablene skal 
gjenspeile distriktsutfordringer, sammen med ny sentralitetsvariabel fra SSB. 
Konsekvensen er at det blir en mer grovkornet indeks, som kanskje ikke klarer skille 
mellom enkeltkommuners separate utfordringer.  
 
En endring av distriktsindeksen kan føre til endringer av distriktstilskuddene til de 
forskjellige kommunene som mottar tilskuddene. KS har beregnet de økonomiske 
konsekvensene av endringene. For Dyrøy kommune sin del endres indeksen fra 9 til 24,1. 
Legges det til grunn at tilskuddene fordeles etter samme modell som i dag, vil det ikke føre 
til endringer i kroner og øre for kommunen. Men det vet vi altså ikke med sikkerhet. 
 
Ikke alle kommunene blir berørt av endringen, men for de som blir berørt er endringen av 
distriktstilskuddene betydelige, og da hovedsakelig negative. For de kommunene som 
taper på endringene, så svekkes muligheten til en god økonomi og produksjon av 
velferdstjenester betydelig. Forutsigbarheten svekkes også, og dermed muligheten for en 
langsiktig god økonomistyring. Det er uklart hva som vil skje med de reduserte 
distriktsmidlene til kommunene. Det vil si om de vil omfordeles gjennom 
innbyggertilskuddet eller om det medfører kutt i overføringene fra stat til kommune.  
 
De negative konsekvensene blir enda sterkere, ved at effekten av inntektsgarantiordningen 
(INGAR) også har blitt svekket fra 2017 og til 2018 (kommuneproposisjonen 2018). Dette 



gjennom at INGAR tidligere sikret at ingen kommuner hadde enn lavere vekst i frie 
inntekter per innbygger enn 300 kr lavere i forhold til landsgjennomsnittet. Fra 2018 har 
nedre grense blitt økt til 400 kr.  
 
Forslaget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om en kraftig endring av 
distriktsindeksen vil gi betydelig reduksjon i distriktstilskuddet. Dette vil føre til at 
målsettingen bak inntektssystemet til kommunene og regionalpolitikken, om tilstrekkelig 
finansiering av likeverdige velferdstjenester i hele landet, ikke blir realisert. Rent praktisk 
betyr det færre lærere og helsefagarbeidere i kommunene, eller mindre ressurser til 
vedlikehold av kommunale bygg og veier.  
 
En kan spørre seg som forslaget om endringer av distriktsindeksen, er en strategi for å 
tvinge kommuner til å slå seg sammen med andre kommuner. Spesielt med tanke på det 
radikale kuttet i distriktsmidlene til mindre kommuner, samt alle insentivordningene ved 
inndelingstilskuddet og regionsentertilskuddet i inntektssystemet til kommunene. Dette på 
toppen av de allerede vedtatte endringene av inntektssystemet i 2016. Endringer som tok 
midler fra mindre kommuner og gav til mer sentrale større kommuner. 
 
Konklusjon 
Departementet spør om den nye distriktsindeksen er hensiktsmessig sammensatt ut fra 
formålet med indeksen. Departementet sier selv at målene for regional- og 
distriktspolitikken er blitt endret. Vi antar at formålet er å fortsette arbeidet med 
sentralisering og vri virkemidlene i retning av byene og mer tettbygde strøk. Norge trenger 
byene, men også bygdene. Å opprettholde samme velferdstilbud over hele landet betyr at 
man må gjøre politiske prioriteringer. Dyrøy kommune mener disse endringene av 
distriktsindeksen er å gå i feil retning. 
 
For mange kommuner vil utkastet til ny distriktsindeks innebære relativt store endringer 
sammenlignet med dagens indeks. Mens det i dag f.eks. er 164 kommuner som har en 
distriktsindeks på 35 eller lavere, vil utkastet til ny indeks innebære at dette antallet 
reduseres til 106. Samtidig vil antall kommuner med distriktsindeks på 47 eller høyere øke 
fra 183 til 211. 
 
Det virker rimelig å anta at hensikten med å lage en ny distriktsindeks med vesentlige 
endringer i hvilke faktorer som skal medregnes, er et politisk ønske om å redusere 
omfanget av distriktstøtten. Det er legitimt av en regjering å ønske seg en reduksjon i 
distriktstøtten. Da burde en framføre sine politiske argumenter åpent i en budsjettprosess, 
ikke kalle det kun for en faglig justering. 
 
Igjen fremmer KMD et forslag som kan få store konsekvenser for velferden til mange 
innbyggere i norske kommuner, med kort høringsfrist og uten en ordentlig utredning og 
allmenn høring. Utsendelsen av utkastet kom rett før jul (18.12.17) fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD), med svarfrist 1.2.8. Samme utfordring og strategi ble 
benyttet ved innføringen av det nye inntektssystemet i 2016. Politikkendringer som har 
store konsekvenser for samfunnet, bør utredes gjennom en norsk offentlig utredning. Slik 
at det sikres faglig tyngde og bredde, samt at berørte parter får tid til å komme med 
velfunderte innspill.  
 
Departementet bør trekke hele forslaget, og utrede hele inntektssystemet gjennom et norsk 
offentlig utvalg. Utvalget må være et faglig bredt sammensatt utvalg og hvor målsettingen 
er et inntektssystem som faktisk realiserer målsettingen om finansiering av likeverdige 
velferdstjenester i hele landet. 
 
Til RS 7/18: 
 



Saken behandles i lukket møte etter KL. § 31.5. 
 
Forslag fremmet av Marit Alvig Espenes (AP): 
 
Formannskapet viser til prosessnotat fra KS Advokat, datert 31.01.18. Formannskapet 
vedtar å sende et formelt prosessvarsel til Sverdrup etter tvistelovens § 5-2. 
 
Referatsakene tas til orientering med de innspill som er gitt til RS 1, 5 og 7/18. 
 
Enst. vedtatt.   
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 01.02.2018  
 
 
Referatsakene tas til orientering med de innspill som er gitt til RS 1, 5 og 7/18. 
 
 

RS 1/18 Rådmannen orienterer / 

RS 2/18 Orientering næringssaker / 

RS 3/18 Protokoll RR 4. desember i Torsken 2017/1052 

RS 4/18 17/1279-2 Utkast til rapport om ny distriksindeks 2017/1347 

RS 5/18 17/5223-3 Høring - Gjennomføring av kommunestyre- og 
fylkestingsvalget i 2019 og stortingsvalget i 2021 2018/11 

RS 6/18 Tjenestekjøpsavtale mellom Dyrøy kommune og Nordavind Utvikling KF 
for 2018 2018/104 

RS 7/18 Hoveddokument 2017/1123 

RS 8/18 Orientering ansettelsesprosess rådmann / 

RS 9/18 Orientering fra Dyrøy Utleiebygg / 

  



PS 3/18 Kommunalt næringsfond - årsrapport 2017 2018/70 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Formannskapet tar redegjørelsen til etterretning. 

 
2. For 2018 bevilges kr. 80.000,- til kommunalt tiltaksarbeid for div. løpende utgifter i 

 kommunens arbeid med næringssaker. Bevilgningen belastes næringsfondet. 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
Kommunalt næringsfond - årsrapport 2017 
 
Behandling i Formannskapet – 01.02.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 01.02.2018  
 
 

1. Formannskapet tar redegjørelsen til etterretning. 
 

2. For 2018 bevilges kr. 80.000,- til kommunalt tiltaksarbeid for div. løpende utgifter i 
 kommunens arbeid med næringssaker. Bevilgningen belastes næringsfondet. 
 
 

PS 4/18 Søknad om støtte fra næringsfondet - SAMSPILL 2018 
2017/1290 

På grunnlag av Dyrøy kommunes økonomiske situasjon, avslås søknad på kr. 40.000,- fra 
Rimfrost for Samspill 2018. 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
Søknad om støtte fra næringsfondet - SAMSPILL 2018 
 
Behandling i Formannskapet – 01.02.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 01.02.2018  
 
 
På grunnlag av Dyrøy kommunes økonomiske situasjon, avslås søknad på kr. 40.000,- fra 



Rimfrost for Samspill 2018. 
 
 

PS 5/18 Søknad om tilskudd til kjøp av båt 2018/68 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Ole Leon Hanssen innvilges 25% tilskudd inntil kr. 25.000,- til investering i 
garnhåndterings-utstyr og redningsutstyr.  
 
Tilskuddet utbetales etter dokumenterte kostnader ihht. søknad, og belastes 
næringsfondet.  

Ordførers innstilling: 
 
 
Søknad om tilskudd til kjøp av båt 
 
Behandling i Formannskapet – 01.02.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 01.02.2018  
 
 
Ole Leon Hanssen innvilges 25% tilskudd inntil kr. 25.000,- til investering i 
garnhåndterings-utstyr og redningsutstyr.  
 
Tilskuddet utbetales etter dokumenterte kostnader ihht. søknad, og belastes 
næringsfondet.  
 
 

PS 6/18 Søknad om tilskudd 2017/1389 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Søknad datert 21.12 2017 fra Vidar Karsen avslås, da det ikke er anledning til å 
innvilge tilskudd gjennom næringsfondet til prosjekter som allerede er gjennomført, jf. 
retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske retningslinjer pkt 2.3 4. 
 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
Søknad om tilskudd 
 
Behandling i Formannskapet – 01.02.2018:  
 



 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 01.02.2018  
 
 
Søknad datert 21.12 2017 fra Vidar Karsen avslås, da det ikke er anledning til å innvilge 
tilskudd gjennom næringsfondet til prosjekter som allerede er gjennomført, jf. retningslinjer 
for distrikts- og regionalpolitiske retningslinjer pkt 2.3 4. 
 
 

PS 7/18 TNS Sveis og Mekaniske - Søknad om tilskudd 2018/115 

Rådmannens forslag til vedtak: 
TNS Sveis og Mekaniske v/Tommy Nergård innvilges 25% tilskudd, inntil kr. 60.000,- i 
forbindelse med investering i maskiner.  
 
Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes 
næringsfondet.  
 

Ordførers innstilling: 
 
 
TNS Sveis og Mekaniske - Søknad om tilskudd 
 
Behandling i Formannskapet – 01.02.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 01.02.2018  
 
 
TNS Sveis og Mekaniske v/Tommy Nergård innvilges 25% tilskudd, inntil kr. 60.000,- i 
forbindelse med investering i maskiner.  
 
Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes næringsfondet.  
 
 

PS 8/18 Handlingsplan for fylkesveier i Troms 2018-2021 2017/1372 

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

Ordførers innstilling: 
 



 
Handlingsplan for fylkesveier i Troms 2018-2021 
 
Behandling i Formannskapet – 01.02.2018:  
 
 
Forslag til vedtak fremmet av SP og AP: 
 
Dyrøy kommune vil fremholde betydningen fylkesveiene har for næringsutviklingen og 
samfunnssikkerheten, og er opptatt av at handlingsplanen må ivareta disse.   
Dyrøy kommune støtter strategien om vedlikehold av dagens vegnett, fremfor investering i 
nye større prosjekter.   
Dyrøy kommune viser til uttalelsen fra Midt Troms regionråd om at samtlige 8 Midt- Troms 
kommuner har fattet vedtak om støtte til prinsippene i Midt- Tromspakken. Dyrøy kommune 
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 i planperioden. 
Dyrøy kommune kjenner til at det samlede etterslepet på fylkesveiene i Troms, og det er 
viktig med et samlet trykk fra kommunene og Troms Fylkeskommune, ovenfor statlige 
myndigheter, for å hente inn etterslepet. Dyrøy kommune vil bidra i dette trykket mot 
statlige myndigheter. 

Konkrete innspill fra Dyrøy kommune til «Handlingsplan RTP 2018-2021» 
For Dyrøy kommune er det viktig å fremheve de tiltakene som ble vedtatt i forbindelse med 
utarbeidelsen av «Midt-Tromspakken» 
Dyrøy kommune har fått status som omstillingskommune, og det vil være viktig å se våre 
mål om videreutviklingen av næringslivet i sammenheng med våre innspill: 

1. Opprusting av fylkesveg 211 på strekningen Brøstad - Sørfjord, som er en viktig 
næringsveg i Dyrøy kommune.  

Dette er en viktig næringstransportvei i Dyrøy kommune, som blant annet går til 
Aquafarms anlegg i Sørfjorden, der hvor det foregår en god del næringstransport og 
pendling til og fra anlegget.  
FV 211 er også en viktig veg for landbruket i kommunen, der det kjøres en god del 
tungtransport daglig, veien brukes også til landbruksnæringens egen bruk for 
transport av fôr som blir slått etter denne veistrekningen.  
Det bor i dag ca 200 fastboende innbyggere etter FV 211 og som bruker veien 
daglig for å komme mellom hjem og arbeid eller andre aktiviteter. I tillegg til dette er 
det mange fritidseiendommer i denne delen av kommunen som gjør at det i store 
deler av året er adskillig flere brukere av veien.  

2. Opprusting og omklassifisering av tilførselvegene til våre industriområder på 
Finnlandsmoan og Espenes (fra BKT8 til BKT10). Dyrøy kommune vil spesielt 
fremheve behov for renovering av Espenes bru på FV 211. Dette er en flaskehals 
for videreutviklingen av næringslivet i kommunen. 
 

3. Bygging av gang- og sykkelveg fra Brøstadbotn sentrum til Dyrøy bru.  

I likhet og i tråd med TFK egne mål vil Dyrøy kommune prioriterer sikker skolevei. 
Med tanke på folkehelse og trivsel ønsker vi også at flere skal kunne gå og sykle til 
skole og andre aktiviteter. For å nå dette målet er det behov for bygging av gang – 
og sykkelveier langs fylkesveinettet. 

 
Enst. vedtatt.  



 
 
Vedtak i Formannskapet  – 01.02.2018  
 
Dyrøy kommune vil fremholde betydningen fylkesveiene har for næringsutviklingen og 
samfunnssikkerheten, og er opptatt av at handlingsplanen må ivareta disse.   
Dyrøy kommune støtter strategien om vedlikehold av dagens vegnett, fremfor investering i 
nye større prosjekter.   
Dyrøy kommune viser til uttalelsen fra Midt Troms regionråd om at samtlige 8 Midt- Troms 
kommuner har fattet vedtak om støtte til prinsippene i Midt- Tromspakken. Dyrøy kommune 
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 i planperioden. 
Dyrøy kommune kjenner til at det samlede etterslepet på fylkesveiene i Troms, og det er 
viktig med et samlet trykk fra kommunene og Troms Fylkeskommune, ovenfor statlige 
myndigheter, for å hente inn etterslepet. Dyrøy kommune vil bidra i dette trykket mot 
statlige myndigheter. 

Konkrete innspill fra Dyrøy kommune til «Handlingsplan RTP 2018-2021» 
For Dyrøy kommune er det viktig å fremheve de tiltakene som ble vedtatt i forbindelse med 
utarbeidelsen av «Midt-Tromspakken» 
Dyrøy kommune har fått status som omstillingskommune, og det vil være viktig å se våre 
mål om videreutviklingen av næringslivet i sammenheng med våre innspill: 

1. Opprusting av fylkesveg 211 på strekningen Brøstad - Sørfjord, som er en viktig 
næringsveg i Dyrøy kommune.  

Dette er en viktig næringstransportvei i Dyrøy kommune, som blant annet går til 
Aquafarms anlegg i Sørfjorden, der hvor det foregår en god del næringstransport og 
pendling til og fra anlegget.  
FV 211 er også en viktig veg for landbruket i kommunen, der det kjøres en god del 
tungtransport daglig, veien brukes også til landbruksnæringens egen bruk for 
transport av fôr som blir slått etter denne veistrekningen.  
Det bor i dag ca 200 fastboende innbyggere etter FV 211 og som bruker veien 
daglig for å komme mellom hjem og arbeid eller andre aktiviteter. I tillegg til dette er 
det mange fritidseiendommer i denne delen av kommunen som gjør at det i store 
deler av året er adskillig flere brukere av veien.  

2. Opprusting og omklassifisering av tilførselvegene til våre industriområder på 
Finnlandsmoan og Espenes (fra BKT8 til BKT10). Dyrøy kommune vil spesielt 
fremheve behov for renovering av Espenes bru på FV 211. Dette er en flaskehals 
for videreutviklingen av næringslivet i kommunen. 
 

3. Bygging av gang- og sykkelveg fra Brøstadbotn sentrum til Dyrøy bru.  

I likhet og i tråd med TFK egne mål vil Dyrøy kommune prioriterer sikker skolevei. 
Med tanke på folkehelse og trivsel ønsker vi også at flere skal kunne gå og sykle til 
skole og andre aktiviteter. For å nå dette målet er det behov for bygging av gang – 
og sykkelveier langs fylkesveinettet. 

 
 
 



PS 9/18 Salg av stein fra Laukeberget 2018/129 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Finnlandsnes Eiendom A/S innvilges tilskudd stort kr. 48.140,- i forbindelse med 

kjøp av 4.700,- m3 stein fra Laukeberget.  
2. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte 
3. Tilskuddet utbetales etter dokumentasjon ihht. søknad, og belastes 

næringsfondet.  

Ordførers innstilling: 
 
 
Salg av stein fra Laukeberget 
 
Behandling i Formannskapet – 01.02.2018:  
 
 
Marit A. Espenes er inhabil, som vara tiltrer Trine Nygård.  
 
Omforent forslag til vedtak:  
 
Finnlandsnes eiendom A/S innvilges investeringstilskudd på inntil 25%, kr.30.750,- 
 
Tilskuddet utbetales etter dokumenterte kostnader ihht. søknad og belastes næringsfondet.  
 
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 01.02.2018  
 
 
Finnlandsnes eiendom A/S innvilges investeringstilskudd på inntil 25%, kr.30.750,- 
 
Tilskuddet utbetales etter dokumenterte kostnader ihht. søknad og belastes næringsfondet.  
 
 

PS 10/18 Søknad om prioritetsvikelse- Marit Alvig Espenes og Tom 
Erik Forså 2018/78 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Dyrøy kommune viker prioritet for et lån på inntil kr 400.000,- på gnr 2, bnr 3 i Dyrøy. 
Ny panteramme settes til kr 1.750.000,-  

Ordførers innstilling: 
 
 
Søknad om prioritetsvikelse- Marit Alvig Espenes og Tom Erik Forså 
 
Behandling i Formannskapet – 01.02.2018:  
 



Marit A. Espenes er inhabil, som vara tiltrer Trine Nygård. 
 
Det voteres over rådmannens forslag til vedtak.  
 
Vedtaket bifalt, 3 mot 2 stemmer.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 01.02.2018  
 
Dyrøy kommune viker prioritet for et lån på inntil kr 400.000,- på gnr 2, bnr 3 i Dyrøy. Ny 
panteramme settes til kr 1.750.000,-  
 
 
 

PS 11/18 Søknad om byggetilskudd 2017/1232 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Kent-Bjørnar Hansen og Anne Lise Sandvik innvilges i henhold til pkt 2 i kommunens 
retningslinjer for byggetilskudd et tilskudd på kr kr 50.000,- i forbindelse med 
restaurering av gnr 43, bnr 1 i Dyrøy, 
Byggetilskuddet kan utbetales etter følgende regler: 
1. 100 % ved ferdigstillelse av boligen og boligbygger er bosatt/ blitt registrert i 

folkeregistret i Dyrøy 
2. Boliger med byggetilskudd kan ikke omgjøres fra helårsboliger til fritidsboliger før 10 
år etter    at tilskudd er innvilget 

Ordførers innstilling: 
Som rådmannens forslag til vedtak 
 
 
Søknad om byggetilskudd 
 
Behandling i Formannskapet – 01.02.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 01.02.2018  
 
 
Kent-Bjørnar Hansen og Anne Lise Sandvik innvilges i henhold til pkt 2 i kommunens 
retningslinjer for byggetilskudd et tilskudd på kr kr 50.000,- i forbindelse med restaurering 
av gnr 43, bnr 1 i Dyrøy, 
Byggetilskuddet kan utbetales etter følgende regler: 
1. 100 % ved ferdigstillelse av boligen og boligbygger er bosatt/ blitt registrert i 

folkeregistret i Dyrøy 
2. Boliger med byggetilskudd kan ikke omgjøres fra helårsboliger til fritidsboliger før 10 år 
etter    at tilskudd er innvilget 



 
 

PS 12/18 Søknad om byggetilskudd - Ninni Estensen 2017/1210 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Ninni Estensen innvilges et byggetilskudd på kr 100.000,- til bygging av bolig på gnr 46, 
bnr 161 i Dyrøy. Tilskuddet utbetales etter følgende regler: 
 

a) Fullfinansiering må bekreftes 
b) 50% utbetales når mur står byggeferdig og vei, vann og kloakk er tilført 
c) 50% ved ferdigstillelse av boligen og boligbygger er bosatt/ blitt 
registrert i       folkeregistret i Dyrøy kommune 
d) Boliger med byggetilskudd kan ikke omgjøres fra helårsboliger til 
fritidsboliger før 10 år etter at tilskudd er innvilget. 

 
 

Ordførers innstilling: 
Som rådmannens forslag til vedtak 
 
Søknad om byggetilskudd - Ninni Estensen 
 
Behandling i Formannskapet – 01.02.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 01.02.2018  
 
Ninni Estensen innvilges et byggetilskudd på kr 100.000,- til bygging av bolig på gnr 46, bnr 
161 i Dyrøy. Tilskuddet utbetales etter følgende regler: 
 

a) Fullfinansiering må bekreftes 
b) 50% utbetales når mur står byggeferdig og vei, vann og kloakk er tilført 
c) 50% ved ferdigstillelse av boligen og boligbygger er bosatt/ blitt registrert i       
folkeregistret i Dyrøy kommune 
d) Boliger med byggetilskudd kan ikke omgjøres fra helårsboliger til 
fritidsboliger før 10 år etter at tilskudd er innvilget. 

 
 
 

PS 13/18 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 - oppfølging 
budsjettvedtak pkt 9 2017/1101 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Administrasjonen bes arbeide videre med sparetiltak i driftsbudsjettet for 2018 på 
bakgrunn av føringer gitt i møtet. 



Ordførers innstilling: 
 
 
Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 - oppfølging budsjettvedtak 
pkt 9 
 
Behandling i Formannskapet – 01.02.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 01.02.2018  
 
 
Administrasjonen bes arbeide videre med sparetiltak i driftsbudsjettet for 2018 på bakgrunn 
av føringer gitt i møtet. 
 
 

PS 14/18 Diverse tilskudd - formannskapets post 2018/44 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

Ordførers innstilling: 
 
 
Diverse tilskudd - formannskapets post 
 
Behandling i Formannskapet – 01.02.2018:  
 
 
Omforent forslag til vedtak:  
 
Søknadene avslås med bakgrunn i Dyrøy kommunes økonomiske situasjon. 
Formannskapet takker for søknadene og ønsker aktørene lykke til videre.  
 
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 01.02.2018  
 
 
Søknadene avslås med bakgrunn i Dyrøy kommunes økonomiske situasjon. 
Formannskapet takker for søknadene og ønsker aktørene lykke til videre. 
 



PS 15/18 Klage på avslag om gratis skoleskyss 2018/23 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Vedtak om avslag på gratis skoleskyss opprettholdes.  

Ordførers innstilling: 
 
 
Klage på avslag om gratis skoleskyss 
 
Behandling i Formannskapet – 01.02.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 01.02.2018  
 
 
Vedtak om avslag på gratis skoleskyss opprettholdes.  
 
 

PS 16/18 Klage på avslag om gratis, helårlig skoleskyss 2018/63 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Vedtak om gratis vinterskyss for Andrine Gabrielsen opprettholdes. 

Ordførers innstilling: 
 
 
Klage på avslag om gratis, helårlig skoleskyss 
 
Behandling i Formannskapet – 01.02.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 01.02.2018  
 
 
Vedtak om gratis vinterskyss for Andrine Gabrielsen opprettholdes. 
 
 



PS 17/18 Godkjenning av protokoll - lokale forhandlinger kap. 4.2.1 
2017/1012 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet godkjenner protokoll fra de lokale lønnsforhandlinger etter HTA kap. 
4.2.1 den 05. og 06.11.17 mellom Dyrøy kommune og Fagforbundet. 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
Godkjenning av protokoll - lokale forhandlinger kap. 4.2.1 
 
Behandling i Formannskapet – 01.02.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 01.02.2018  
 
 
Formannskapet godkjenner protokoll fra de lokale lønnsforhandlinger etter HTA kap. 4.2.1 
den 05. og 06.11.17 mellom Dyrøy kommune og Fagforbundet. 
 
 

PS 18/18 3/28, 146, 156 - Kostnader i forbindelse med 
reguleringsplanarbeider, Demas 2017/1141 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Saken legges fram uten administrativ innstilling. 

Ordførers innstilling: 
 
 
3/28, 146, 156 - Kostnader i forbindelse med reguleringsplanarbeider, 
Demas 
 
Behandling i Formannskapet – 01.02.2018:  
 
 
Omforent forslag til vedtak:  
 
Dyrøy kommune dekker utgiftene til geoteknisk vurdering i forbindelse med utarbeidelse av 
reguleringsplan på Finnlandsmoen.  
 
Enst. vedtatt.  
 
 



Vedtak i Formannskapet  – 01.02.2018  
 
Dyrøy kommune dekker utgiftene til geoteknisk vurdering i forbindelse med utarbeidelse av 
reguleringsplan på Finnlandsmoen. 
 
 


