
 

Dyrøy kommune 
     Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 
Dato: 17.01.2020 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
 
 
Til innkallingen: 
PS 6/20 vil bli ettersendt.  
 
Kl.11:30 vil det bli gjennomført bedriftsbesøk med lunsjservering hos Dyrøymat AS.  
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/51 

Saksbehandler: Marlin Antonsen 

Dato: 10.01.2020 

 

 

Saksframlegg 

Godkjenning av møteprotokoll 4.12.19 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 1/20 17.01.2020 
   

 

 

Rådmannens innstilling: 

Møteprotokollen av 4.12.19 godkjennes.  
 

Saksopplysninger 

Møteprotokollen er tilgjengelig på kommunens hjemmeside under tidligere møteplan: 
https://www.dyroy.kommune.no/getfile.php/4625878.296.qsmikt7ppiq7lj/FS_Protokoll_191204.pdf 
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PS 2/20 Referatsaker

RS 1/20 Rådmannen orienterer

RS 2/20 Orientering næringssaker



       
       
E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  11.12.2019  2019/4240 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Jan-Peder Andreassen, 77642040 
  
 
 
  

Dyrøy kommune 
Dyrøytunet 1 
9311 BRØSTADBOTN 
 
 

  
 

Tilbud om kurs for folkevalgte i kommuneøkonomi, kommunelov og 
kommunal planlegging 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark tilbyr første halvår 2020 kurs for folkevalgte innenfor områdene 
kommunal planlegging, kommuneøkonomi og kommunelov. Vi vil gjennomføre dette i form av 
dagssamlinger for kommunestyrene på kommunenes «hjemmebane». Det vil også kunne være 
nyttig for deler av kommunens administrasjon å delta på hele eller deler av kurset.  
 
Fylkesmannen er kontroll- og tilsynsmyndighet på mange kommunale tjeneste- og 
forvaltningsområder. Fylkesmannen skal sikre at rettssikkerheten til den enkelte innbygger, 
virksomhet og organisasjon blir ivaretatt. Vi skal bidra til at kommunene følger lovfestede 
saksbehandlingsregler og ikke tar utenforliggende hensyn, foretar usaklig forskjellsbehandling eller 
treffer vilkårlige eller urimelige avgjørelser. Vi skal også bidra til at kommunal planlegging skjer i tråd 
med gjeldende lovgivning og at kommunene har en forsvarlig økonomistyring. Kommunestyret er 
kommunens øverste myndighetsorgan. Det er derfor viktig for Fylkesmannen å møte det enkelte 
kommunestyre for å sette fokus på de ovennevnte tema. Vi ønsker også at det skal bli tid og 
mulighet til dialog på møtene. 
 
Fylkesmannen har som ambisjon at vi i forkant av møtet skal sende ut et kommunebilde til 
kommunestyrets representanter og administrasjonen. De folkevalgte vil da, i forkant av samlingen, 
ha mulighet til å skaffe seg innsikt om hvordan Fylkesmannen vurderer kommunens leveranse og 
utfordringer innenfor de tjeneste- og forvaltningsområder der vi er overordnet myndighet. For de 
nye kommunene som etableres fra 1.1.2020 vil det ikke være mulig å utarbeide kommunebilder, 
siden KOSTRA-tall annet statistikk- og erfaringsgrunnlag ikke vil foreligge før i 2021.   
 
Samlingene avholdes i tidsrommet februar – juni 2020. Ressurs- og logistikkutfordringer gjør at vi 
ikke klarer å nå over alle 39 kommuner. Vi har berammet til sammen 27 møter, slik at noen av 
samlingene vil være for flere kommuner.  
 
Kommunen har selv ansvaret for å innkalle kommunestyret og ordne møtelokale og lunsj. På 
samlingene der flere kommuner deltar har vi gjort egne avtaler med «koordinerende kommune» om 
møtelokale og lunsj. For kommuner som har bedt om tilpasninger, for å koordinere våre tema med 
egen planlagt opplæring, har vi forsøkt å imøtekomme dette.  
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  Side: 2/4 

 
Fylkesmannen vil i forkant av det enkelte møte oversende vårt kommunebilde til 
rådmann/kommunedirektør, som får ansvaret for å videresende dette til kommunestyrets 
representanter og andre møtedeltakere fra kommunen.  
 
 
 
 
Følgende møtedatoer er avtalt med kommunene: 
 

Kommune Dato Sted 
Kvæfjord 12. februar Borkenes, rådhuset 
Tjeldsund 13. februar Evenskjer, rådhuset 
Harstad 17. februar Harstad, rådhuset 
Senja 18. februar Finnsnes, rådhuset 
Dyrøy og Sørreisa 19. februar Brøstadbotn, Nordavindshagen 
Gratangen, Salangen og Lavangen 27. februar Lavangen, Fjellkysten  
Ibestad 28. februar Hamnvik, rådhuset 
Målselv 11. mars Moen, rådhuset 
Bardu 12. mars Setermoen, rådhuset 
Karlsøy 19. mars Hansnes, rådhuset 
Tromsø Tilpasset opplegg 

20. mars 
Tromsø, Rådhuset 

Lyngen, Storfjord og Balsfjord 31. mars Storfjord, Lyngskroa 
Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord 1. april Storslett, Halti 
Kvænangen 2. april Burfjord, Flerbrukshuset 
Karasjok Tilpasset opplegg, 

15.1, 13.2, og 30.4 
Karasjok, rådhuset 

Alta 28. april Alta, rådhuset 
Kautokeino 29. april Kautokeino, rådhuset 
Loppa  5. mai Øksfjord, rådhuset 
Hasvik 6. mai Breivikbotn, rådhuset 
Hammerfest 13. mai Hammerfest, rådhuset 
Måsøy 14. mai Havøysund, rådhuset 
Porsanger, Lebesby, Gamvik og Nordkapp 27. og 28. mai Nordkapp 
Berlevåg og Båtsfjord 3. juni Båtsfjord, lokale ikke avklart 
Sør-Varanger 4. juni Kirkenes, rådhuset 
Tana og Nesseby 10. juni Tana, miljøbygget (kinosal) 
Vardø 11. juni Vardø, rådhuset 
Vadsø Tilpasset opplegg, 

datoer ikke avklart 
Vadsø rådhuset 
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Programmet for samlingene vil ha følgende innhold: 
 

Tidspunkt Tema 
0900-0945 Fylkesmannens rolle og funksjon 
0945-1000 Pause 
1000-1045 Kommuneøkonomi/inntektssystemet 
1045-1100 Pause 
1100-1145 Det kommunale plansystemet og planstatus i kommunen 
1145-1230 Lunsj 
1230-1330 Habilitet og inhabilitet for folkevalgte 
1330-1345 Pause 
1345-1430 Saksbehandling i folkevalgte organer 
1430-1500 Lovlighetskontroll 

  
 
 
Fylkesmannen ser frem til å møte de nye kommunestyrene og håper at samlingene skal være med 
på å styrke de folkevalgtes kompetanse. Vi håper også at møtene skal bidra til å gjøre det lettere for 
både folkevalgte og administrasjon å kontakte Fylkesmannen for veiledning og dialog innenfor 
Fylkesmannens ansvarsområder.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Elisabeth Vik Aspaker 
fylkesmann 

  
 
Jan-Peder Andreassen 
fagdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 
Mottakerliste: 
Bardu kommune Postboks 401 9360 BARDU 
Karlsøy kommune Rådhusveien 41 9130 HANSNES 
Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 
Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 
Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 
Hasvik kommune Postboks 43, Fjellveien 6 9593 BREIVIKBOTN 
Harstad kommune Postboks 1000 9479 HARSTAD 
Karasjoga gielda / Karasjok kommune Postboks 84 9735 KARASJOK 
Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 
Sørreisa kommune Sykehjemsveien 41 9310 SØRREISA 
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Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 
Gáivuotna suohkan/ Kåfjord kommune Postboks 74 9148 OLDERDALEN 
LOABÁGA SUOHKAN/ Lavangen 
kommune 

Nesveien 7 9357 TENNEVOLL 

Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 
Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 
Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 
Guovdageaidnu suohkan / Kautokeino 
kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 
Deanu gielda / Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA 
Gamvik kommune Vevikv. 6 9770 MEHAMN 
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER 
Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 
Målselv kommune Mellombygdveien 216 9321 MOEN 
Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 
Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 OTEREN 
Sør-Varanger kommune Postboks 406 9915 KIRKENES 
Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 
Båtsfjord kommune Hildberggt. 18 9990 BÅTSFJORD 
Ibestad kommune Kopparvika 7 9450 HAMNVIK 
Lebesby kommune Strandveien 152 - Postboks 

28 
9790 KJØLLEFJORD 

Loppa kommune Parkv. 1/3 9550 ØKSFJORD 
Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 
Porsanger kommune Rådhuset 9712 LAKSELV 
Unjárgga gjelda / Nesseby kommune Rådhus 9840 VARANGERBOTN 
NYE SENJA KOMMUNE FRA 01.01.2020 
UNDER FORHÅNDSREGISTRERING 

c/o Tranøy kommune 
Vangsvikveien 298 

9304 VANGSVIK 

Gratangen kommune Nergårdveien 2 9470 GRATANGEN 
Hammerfest kommune Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 
Kvænangen kommune Rådhuset, Gárgu 8 9161 BURFJORD 
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Fra: Marius Chramer (marius.chramer@tromsfylke.no)
Sendt: 13.12.2019 10:35:56
Til: Balsfjord kommune; Bardu kommune; Berg kommune; Dyrøy kommune postmottak; Gratangen kommune;
Harstad kommune; Ibestad kommune; Karlsøy kommune; Kvæfjord kommune; Kvænangen kommune; Kåfjord
kommune; Lavangen kommune; Lenvik kommune; Lyngen kommune; Målselv kommune; Nordreisa kommune;
Salangen kommune; Skjervøy kommune; Skånland kommune; Storfjord kommune; Sørreisa kommune;
post@tjeldsund.kommune.no; Torsken kommune; Tranøy kommune; Tromsø kommune;
'yngve.voktor@tromso.kommune.no'; post@strr.no; 'lse@midt-troms.no'; 'regionrad@ntroms.no';
'postmottak@helse-nord.no'; 'postmottak@uit.no'; post@ofotraadet.no; mba@sjomatnorge.no;
'troms@bondelaget.no'; finnmark@bondelaget.no; troms@smabrukarlaget.no; finnmark@smabrukarlaget.no; Hanne
Sofie Roaldsen; Lena Nøstdahl (lena@nordnorge.com)
Kopi: Kristina Hansen; Ivar Bühring Prestbakmo; Bjørn Henrik Kavli; Øystein Olav Miland; Selmer, Eirik; Holm-
Varsi, Per Bjørn

Emne: Troms og Finnmark fylkeskommune inviterer til innspillsmøte for NTP 2022-33. 14.januar 2020
Vedlegg: Program innspillsmøte NTP 2022-33. 14. januar 2020..pdf;Brev til kommuner og næringsliv - Invitasjon til
dialog med fylkeskommun....docx
Troms og Finnmark fylkeskommune inviterer til innspillsmøte for NTP 2022‐33
 
Sted:  Scandic Ishavshotel i Tromsø  14. januar 2020 kl. 1000‐1500. (kaffe fra 0900)
Invitasjon: Sendes til alle kommuner og regionråd i Troms og Finnmark, næringslivsaktører og fagetater
 
Målet med møtet er:

·       å gi informasjon om den politiske prosessen i fylket og NTP prosessen fra Samferdselsdepartementet
·       å få en overordnet og bred tilbakemelding på regionale hovedutfordringer og konkrete tiltak for å løse de,

fra næringsliv og regionrådene.
·       Se vedlagt program for detaljer.

 
Det vises ellers til mail fra 2.desember 2019 med utsending av invitasjon til å gi formelt innspill til Troms og
Finnmarks fylkestingsbehandling av NTP 202‐33 med høringsfrist 27. januar 2019. (Invitasjonen er også vedlagt)
Troms og Finnmark fylkeskommune dekker lunsj. Deltakerne må selv dekke reisekostnadene og evt. overnatting.
Denne invitasjonen sendes kun på mail og vi anmoder om at postmottakene videresender så raskt som mulig. 
 
For spørsmål kontakt:

o   Seniorrådgiver Eirik Selmer, Finnmark fylkeskommune

E‐post: eirik.selmer@ffk.no ‐ Mobiltelefon: 92 24 94 41

o   Spesialrådgiver Marius Chramer, Troms fylkeskommune

E‐post: marius.chramer@tromsfylke.no Mobiltelefon: 95 81 67 37
 
Påmelding til innspillsmøte: Frist 6. januar 2020
Inviterte kommuner, regionråd, næringslivsorganisasjon og fagetater kan delta med 2 personer fra hver
organisasjon.
For påmelding:  Send mail med navn, stilling, organisasjon til  eirik.selmer@ffk.no og
marius.chramer@tromsfylke.no
 
Likelydende mail  er sendt ut til alle kommuner og regionråd  i Troms og Finnmark og utvalgte organisasjoner og
representanter fra fagetater.
Velkommen til den første felles samlingen for Troms og Finnmark fylkeskommune i 2020.
 
 
 
På vegne av fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp) og fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap) i Troms og
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Finnmark fylkeskommune,
 
Vennlig hilsen

Marius Chramer
Spesialrådgiver - Strategisk planlegging
SAMF plan og utredning
Troms fylkeskommune

Telefon: +47 77 78 81 54
Mobil: +47 958 16 737
www.tromsfylke.no
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PROGRAM INNSPILLSMØTE NASJONAL TRANSPORTPLAN 2022-33.  

Sted og tid: Scandic Ishavshotel Tromsø 14. januar 2020. KL 10-15 

Målet med innspillsmøte er: 

 å gi informasjon om den politiske prosessen i Troms og Finnmark fylkeskommune og NTP 

prosessen fra Samferdselsdepartementet. 

 å få innspill på de største transportutfordringene med forslag til konkrete tiltak i regionene 

 
Kaffe og registrering 

0900-1000  Møterommet  

Innledning 

1000-1010  Velkommen.  

Fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo(Sp) 

1010-1040 Prosessen med Nasjonal Transportplan 2022-33 

Leder av NTP sekretariatet i Samferdselsdepartementet, Jan Fredrik Lund. 

1040-1100 NTP prosessen i Finnmark og Troms fylkeskommune  

 Ved Fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen(Ap).  

 

Innspill - Organisasjoner og næringsliv 

1105-1120 NHO Arktis og LO Troms og Finnmark 
 Målfrid Baik leder NHO og Bjørn Johansen leder LO 
1120-1135 Norges lastebilforbund(NLF):  
 Regionsjef og nestleder i Samferdselsforum Nord, Odd-Hugo Pedersen 
1135-1150  Sjømat Norge 
 Regionsjef havbruk Nord, Marit Bærøe 
Lunsj 

1200-1300 Lunsjbuffet   

 

Innspill - Kommuner ved regionrådene 

1300-1315 Øst-Finnmark regionråd.  

Leder Wenche Pedersen, ordfører i Vadsø (Ap) 

1317-1332 Vest-Finnmark regionråd.  

Leder Mariann Sivertsen Næss, ordfører i Hammerfest og Kvalsund (Ap) 

1334-1349 Nord-Troms regionråd 

Rådsordfører Ørjan Albrigtsen, ordfører i Skjervøy kommune (KrF)  

Kaffestopp 

1405-1420 Midt-Troms regionråd 

Leder Tom Rune Eliseussen, ordfører i nye Senja kommune (Sp) 

1422-1437 Tromsø-områdets regionråd 

Leder Mona Pedersen, ordfører i Karlsøy (Karlsøy Fellesliste) 

1439-1454 Sør-Troms regionråd 

 Leder Helene Berg Nilsen, Ordfører i Skånland/nye Tjeldsund kommune (Ap) 

Avslutning  

1455-1500 Oppsummering ved Fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap) 
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NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2022-33  

Nasjonal prosess for NTP 2022-33  
Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022-33 skal vedtas i Stortingsmeldingen som legges fram 
under vårsesjonen 2021. Prosessen for utarbeidelsen av NTP er endret fra tidligere. Transportetatene 
(Statens vegvesen, Kystverket, Jernbanedirektoratet og Avinor) har i foregående NTP utarbeidet 
«Transportetatenes forslag til NTP.». Dette har vært grunnlaget for fylkenes høringssvar til 
departementet. For NTP 2022-33 har Samferdselsdepartementet (SD) overtatt hele ansvaret for NTP-
prosessen, og transportetatene har ansvaret for å utarbeide grunnlagsdokumenter etter politisk 
bestilling hos SD. Informasjon knyttet til SDs med Nasjonal transportplan 2022-2033 finnes her: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/nasjonal-transportplan/ntp-
2022-2033-i-arbeid-ny/nasjonal-transportplan-2022-2033---i-arbeid/id2643246/ 
 
 
Fylkeskommunens involvering i NTP 2022-33  
Fylkeskommunene er fortsatt høringsinstans for NTP og deltar i politisk kontaktgruppe ledet av 
Samferdselsministeren. Troms og Finnmark er allerede fått bestilling på å vedta felles strategiske 
innspill. Fylkene vedtok i mai 2019 felles innspill til hovedutfordringer på transportområdet (vedlagt).  
 
 I møte 22.november 2019 orienterte Samferdselsminister Jon G Dale om NTP prosessen og 

anmodet fylkeskommunen å «Buk muligheten til å overbevise».  Målet er at Norge skal være et 
land som folk bor og hvor det skapes verdier i hele landet.  

 De største utfordringene skal løses først. I første 6-årsperiode skal det kun være fokus på 
konkrete tiltak, løsninger og prosjekt (2022-27). Den neste 6 års-perioden (2027-33) er det fokus 
på det strategiske og plangrunnlaget innrettes mot de største utfordringene som skal løses og 
ikke konkret tiltak, prosjekt og virkemidler. 

 Samferdselsdepartementet ønsker at fylkeskommunene fremmer prioriterte løsninger for å 
handtere utfordringene på transportområdet de kommende årene. Fristen for å komme med 
innspill er satt til 14.mai 2020. Troms og Finnmark fylkeskommune skal behandle saken i 
Fylkestinget medio mars 2020. Fylkeskommunens vedtak skal også ivareta innspill fra kommuner, 
næringsliv og andre regionale høringsparter. 

 
Dialog med fylkeskommunen 
Sammenslåingen av fylkene og endring av NTP-prosessen har medført utfordringer. Fylkene har 
imidlertid over år hatt en felles strategisk plattform og et faglig innarbeidet samarbeid rundt NTP. 
Troms og Finnmark har etter regionreformen fått nye oppgaver.  
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Herunder ansvaret for regionale FOT-ruter (ikke-kommersielle flyruter) og de statlige fiskerihavnene. 
Disse oppgavene vil derfor ikke være en del av NTP-prosessen.  
 
Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker som tidligere å involvere kommuner og næringsliv. 
Målet med regional involvering er å sikre at vi fanger opp relevante behov og konkret argumentasjon 
for prioriteringer. Det foreslås følgende involvering: 
1. Utsending av invitasjon (Dette brev) til kommuner, næringsliv og andre høringsparter til å gi 

innspill på tiltak sendes ut i uke 49 (se egen bestilling til slutt i dette dokumentet). 
o Frist for innspill på tiltak til fylkeskommunen er 27. januar 2019.  
o På grunn av regionsammenslåingen ber vi om at innspillene sendes inn tidligst 3.1.2020.  
o Innspillene sendes: postmottak@tffk.no 

 
Kontaktpersoner:  

o Seniorrådgiver Eirik Selmer, Finnmark fylkeskommune 
E-post: eirik.selmer@ffk.no - Mobiltelefon: 92 24 94 41 

o Spesialrådgiver Marius Chramer, Troms fylkeskommune 
E-post: marius.chramer@tromsfylke.no Mobiltelefon: 95 81 67 37 
 

2. Invitasjon til regionalt informasjons- og høringsmøte rundt NTP 2022-33 på Scandic Ishavshotell i 
Tromsø den 14. januar 2020. Program og evt. ny info. vil sendes ut innen medio desember.  
Merk: Her vil regionrådene gis ansvar for å holde innleggene fra kommunene. 

 
Utgangspunkt for å utarbeide innspill til Troms og Finnmark fylkeskommunes behandling er: 
1. Høringsbrev fra Samferdselsdepartementet 21.november 2019. Link: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/6f6cae4b119f42328fb42d979b4b9b94/ntp-2022-
2033-invitasjon-til-a-komme-med-innspill-om-prioriteringer-pa-transportomradet.pdf 

2. Felles fylkesvise vedtatte strategiske innspill til NTP 2022-33 fra 10.mai 2019 (vedlegg) 
3. Fylkesvise vedtak i Troms og fylkesvise vedtak i Finnmark til prosessen for NTP 2018-29 (vedlegg) 
4. Politisk plattform for nytt fylkesråd «Et sterkt nord». Link: 

http://nyetffk.no/media/1331/plattform-ap-sp-og-sv-2019-2023-troms-og-finnmark-med-
logo.pdf 

 
 
Konkret bestilling til kommuner, næringsliv og andre høringsinstanser: 
For å sikre at innspill blir ivaretatt i tråd med departementets ønsker rettes disse inn mot et fokus på: 

 Framkommelighet, regularitet og sikkerhet for nærings- og persontransporter – med kopling 
til transportkorridorer. 

 
Innspillet skal inneholde: 

 Underskrift fra ansvarlig på brev med organisasjonens logo (styrevedtak, politiske vedtak fra 
kommuner). 

 Innspillet skal omhandle utfylling av rangerte tiltak med begrunnelse på punktene i tabellen 
som vurderes som relevant. 
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Føringer for innspillet: 
Riksveg: 

1. Rangering av 1-3 store investeringsprosjekt på riksveg med begrunnelse. Tiltak kan også 
omfatte rassikringsprosjekter. 

2. Rangering av 3 mindre riksvegtiltak (fra 10- 500 mill. kr) med begrunnelse. Tiltakene kan 
omhandle eks. bru, tunnel, trafikksikkerhet, næringstransporttiltak, intelligente 
transportsystemer og kollektivløsninger). 

 
Maritim transport: 

 Rangering 1-3 maritime tiltak med begrunnelse. Tiltak kan rettes mot farled, sjøtransport og 
sjøsikkerhet. 

 
For luftfart: 

 Rangering av 1-3 lufthavntiltak med begrunnelse. Tiltak kan omfatte rullebane, terminal og 
annen infrastruktur rettet mot lokale og regionale/nasjonale lufthavner. 

 
For jernbane: 

 Rangering av 1-3 jernbanetiltak. Herunder eksisterende jernbaner samt innspill på 
jernbanetilknytning til Troms og Finnmark.  

 
 
 
Tabell under fylles ut for rangering av tiltak med begrunnelse: 

Tiltak Rangering av tiltak Begrunnelse for tiltak 
Riksveg (store tiltak) 1 1 
 2 2 
 3 3 
Riksveg (mindre tiltak) 1 1 
 2 2 
 3 3 

1 1 
2 2 

Kyst (Farled og sikkerhet) 

3 3 
1 1 
2 2 

Lufthavner (terminal, rullebane, 
sikkerhet) 

3 3 
1 1 
2 2 

Jernbane (store tiltak) 

3 3 
 

 
 
Med hilsen 

 
Kristina Hansen (Ap) 
Fylkesråd for samferdsel Troms og Finnmark fylkeskommune (Sign.) 
 
Ivar B Prestbakmo(Sp) 
Fylkesordfører Troms og Finnmark fylkeskommune (Sign.)
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Pressemelding 
Finnsnes 20. desember 2020 

 
Senja prosti 
- i ny og større utgave 

 

For et år siden vedtok Nord-Hålogaland bispedømmeråd å redusere antall prostier i Troms fylke fra 5 
til 4 prostier. Begrunnelsen for vedtaket er hovedsakelig et ønske om større og mer robuste enheter. 
I praksis betyr dette at Indre Troms og Senja prostier slås sammen fra 1. januar 2020 av. 

Det er altså ikke bare Berg, Torsken, Tranøy og Lenvik kommuner som slås sammen til Senja 
kommune fra nyttår av. Senja-navnet vil da i tråd med gammel praksis, også tas tydelig i bruk med 
heder og verdighet som et regionnavn – en region som grenser mot Trondenes i sør, Tromsø i nord 
og Sverige i øst. Det nye prostiet vil omfatte noe mer enn dagens kommunale Midt-Tromsinndeling. I 
tillegg til Senja kommune vil kommunene Dyrøy, Sørreisa, Balsfjord, Målselv, Bardu, Salangen og 
Lavangen befinne seg i det nye Senja prosti. 

Menighetene vil i praksis ikke merke så veldig mye til at de fra nyttår av vil tilhøre et større prosti. 
Men prestene vil merke dette i større grad, da de formelt sett vil ha hele det nye prostiet som 
tjenestedistrikt. Men i det daglige arbeider prestene primært i sine særlige arbeidsområder – som er 
lik menighetene – og det er arbeidet lokalt som betyr noe for menneskene i det enkelte 
lokalsamfunn. Det blir nok derfor prosten som vil merke den største forskjellen. Prostiet vil mer enn 
dobles i areal, antall menigheter dobles fra 6 til 12 og antall prester i prostiet dobles til 16. Med 
denne endringen vil Senja prosti gå forbi Trondenes prosti i antall prester og bli det nest-største 
prostiet i bispedømmet etter Domprostiet. 

Det er nå vedtatt at prostesetet i det nye prostiet vil være på Finnsnes og at prosten i nåværende 
Senja prosti – Sigurd Skollevoll – fortsetter som prost i det nye prostiet. Søndag 5. januar 2020 takkes 
prosten i Indre Troms – Gunn Elvebakk – av ved gudstjenesten i Målselv kirke, en gudstjeneste biskop 
Olav Øygard deltar i. 

På 1. nyttårsdag vil det kun være i Finnsnes kirke at det er gudstjeneste i det nye Senja prosti. Den 
anledningen bruker vi til en liten markering av oppstarten av det nye prostiet og jeg håper at flere 
finner veien til Finnsnes kirke den første formiddagen i 2020. 

 

Med vennlig hilsen 
 
Sigurd Skollevoll 
Prosten i Senja 
Postboks 404 
9305 Finnsnes 
Mob: 415 77 617 
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Pressemelding
Se vedlegg og teksten under. Den kan brukes som grunnlag for en nyhetssak og den kan legges rett ut på de
nettsider mottakerne måtte disponere. Videresend gjerne.
God Jul og Godt Nyttår!
 

Senja pros 
‐ i ny og større utgave
 
For et år siden vedtok Nord‐Hålogaland bispedømmeråd å redusere antall prostier i Troms fylke fra 5 til 4 prostier.
Begrunnelsen for vedtaket er hovedsakelig et ønske om større og mer robuste enheter. I praksis betyr dette at
Indre Troms og Senja prostier slås sammen fra 1. januar 2020 av.
 
Det er altså ikke bare Berg, Torsken, Tranøy og Lenvik kommuner som slås sammen til Senja kommune fra nyttår
av. Senja‐navnet vil da i tråd med gammel praksis, også tas tydelig i bruk med heder og verdighet som et
regionnavn – en region som grenser mot Trondenes i sør, Tromsø i nord og Sverige i øst. Det nye prostiet vil
omfatte noe mer enn dagens kommunale Midt‐Tromsinndeling. I tillegg til Senja kommune vil kommunene Dyrøy,
Sørreisa, Balsfjord, Målselv, Bardu, Salangen og Lavangen befinne seg i det nye Senja prosti.
 
Menighetene vil i praksis ikke merke så veldig mye til at de fra nyttår av vil tilhøre et større prosti. Men prestene
vil merke dette i større grad, da de formelt sett vil ha hele det nye prostiet som tjenestedistrikt. Men i det daglige
arbeider prestene primært i sine særlige arbeidsområder – som er lik menighetene – og det er arbeidet lokalt som
betyr noe for menneskene i det enkelte lokalsamfunn. Det blir nok derfor prosten som vil merke den største
forskjellen. Prostiet vil mer enn dobles i areal, antall menigheter dobles fra 6 til 12 og antall prester i prostiet
dobles til 16. Med denne endringen vil Senja prosti gå forbi Trondenes prosti i antall prester og bli det nest‐største
prostiet i bispedømmet etter Domprostiet.
 
Det er nå vedtatt at prostesetet i det nye prostiet vil være på Finnsnes og at prosten i nåværende Senja prosti –
Sigurd Skollevoll – fortsetter som prost i det nye prostiet. Søndag 5. januar 2020 takkes prosten i Indre Troms –
Gunn Elvebakk – av ved gudstjenesten i Målselv kirke, en gudstjeneste biskop Olav Øygard deltar i.
 
På 1. nyttårsdag vil det kun være i Finnsnes kirke at det er gudstjeneste i det nye Senja prosti. Den anledningen
bruker vi til en liten markering av oppstarten av det nye prostiet og jeg håper at flere finner veien til Finnsnes
kirke den første formiddagen i 2020.
 
Med vennlig hilsen
 
Sigurd Skollevoll
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Prosten i Senja
Postboks 404
9305 Finnsnes
Mob: 415 77 617
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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 

 

  
  «MottakerNavn» 

«Adresse» 
«Postnr»  «Poststed» 
 
«Kontakt» 

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

«Ref» 
2018/343 
Kjell-Jostein Lillegård 
91593629 
056 
 
18.12.2019 

 

 
 

Notat til operatørene GlobalConnect og Trollfjord Bredbånd 

 
Dyrøy kommune har vurdert saken på nytt og kommet til følgende konklusjon: 

Global Connect bærer selv ansvar for situasjonen fordi man ikke har tatt oppsigelsen av leieavtalen med 
Homenet til følge for bedriftskundene. Man har fortsatt å levere til de aktuelle bedriftskundene og 
unnlatt å ta opp saken i forbindelse med oppsigelsen eller i forbindelse med anbudskonkurransen som 
selskapet deltok igjennom datterselskapet Homenet AS.  

De prisene som Trollfjord BB har tilbudt er de samme som selskapet ellers bruker mot andre operatører 
uansett geografisk plassering av kundene. De har derfor ikke forsøkt å utnytte situasjonen økonomisk. 
Trollfjord BB har også opptrådt i henhold til avtalen med Dyrøy kommune, men har også utvist 
tålmodighet med situasjonen og unnlatt å koble ned de aktuelle sambandene og bidratt til at sambandet 
til de aktuelle bedriftskundene har vært opprettholdt. Trollfjord har også anledning til å leie ut optisk 
fiber i nettet til andre operatører iht. avtalen mellom Trollfjord BB og Dyrøy kommune.  

Global Connect kan ikke fortsette å levere samband i Dyrøy kommune sitt nett uten avtale og uten å 
betale godtgjøring for denne bruken. 

Global Connect gis derfor en endelig frist til 15.1.2020 med å bringe leieforholdet i orden. Det er 
Trollfjord BB som er part i en slik avtale jfr. den avtalen som er inngått mellom Dyrøy kommune som 
kabeleier og Trollfjord BB som leietaker og driftspartner jfr. anskaffelsen som er gjort. 

Hvis ikke slik enighet oppnås innen fristen, kobles de aktuelle sambandene ned. Nedkoblingen utføres i 
tilfelle av Trollfjord BB 1.2.2020 som driftspartner for Dyrøy kommune.  

Tilbudet om telelosji for utstyr eid av Global Connect i Dyrøy kommunes bygg, står ved lag og vil bli i 
tilfelle bli regulert i en egen avtale mellom Global Connect og kommunen etter samme vilkår som Global 
Connect har mot sine losjitakere i bygg som eies av Global Connect. 

Global Connect må uansett utfall svare for leie av den infrastruktur de benytter til de aktuelle 4 
bedriftskundene i perioden 1.10.2019 til 1.2.2020.  

Hvis Global Connect og Trollfjord BB kommer til enighet om et leieforhold og videreføring, så er det opp 
til partene å regulere prisen også i denne perioden. 

Hvis det blir slik at sambandene kobles ned iht. fristen som settes, og man ikke oppnår enighet, vil 
kravet om leie legges på samme nivå som Trollfjord BB sitt tilbud. Prisen settes til 2990,- eks mva. per 
samband per måned. Det vil da være Trollfjord BB som fremmer kravet overfor Global Connect jfr. 
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avtalen mellom Trollfjord BB og Dyrøy kommune. I lys av den situasjonen som har oppstått, kan Dyrøy 
kommune frafalle sin andel av inntekten. Kravet fra Trollfjord reduseres da med 40% for perioden 
1.10.2019 til 1.2.2020 – totalt 4 måneder. 

 

Denne konklusjonen er formidlet likelydende til Trollfjord BB og Global Connect og vi ber om 
tilbakemelding på at konklusjonen er mottatt og at vilkårene aksepteres. Slik aksept kan sendes per e-
post. 

Hvis slik aksept ikke foreligger innen 23.12.2019 kl. 12:00 fra begge selskap, fastholdes tidspunkt for 
nedkobling av de aktuelle sambandene til 1.2.2020. Det samme vil gjelde dersom leieforholdet ikke 
bringes i orden innen 15.1.2020. 

Dyrøy kommune vil til slutt oppfordre partene til å strekke seg slik at man kan komme til en enighet 
innen fristen.  

 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Kjell-Jostein Lillegård 
fagleder 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/35 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 09.01.2020 

 

 

Saksframlegg 

Kommunalt næringsfond - årsrapport 2019 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 3/20 17.01.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Formannskapet tar redegjørelsen til etterretning. 
2. For 2020 bevilges kr. 60.000,- til kommunalt tiltaksarbeid for div. løpende utgifter i 
kommunens arbeid med næringssaker. Bevilgningen belastes næringsfondet. 

Kort sammendrag 

Retningslinjer for praktisering av «kommunalt utviklingsfond i Dyrøy kommune» ble vedtatt i 
Kommunestyremøte 05.10.04. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av retningslinjer for 
kommunale utviklingsfond i Troms, vedtatt i fylkeskommunens plan- og næringsutvalg 7.4 
2003. 
All bruk av næringsfondsmidler registreres i eget program, og rapporteres til kommunal- og 
Regionaldepartementet innen utgangen av januar hvert år. De fører dermed tilsyn for at bruk av 
fondet skjer ihht. vedtekter. 
 

Administrasjonens vurdering 

Ihht. næringsfondsvedtektene § 10 skal det fremlegges en årlig oversikt til Dyrøy formannskap 
over disponeringen av midlene. I 2017 og 2018 og 2019 fikk Dyrøy kommune ikke bevilgning til 
kommunalt næringsfond. Overføringer til Regionalt næringsfond bortfalt fom. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRUK AV NÆRINSFONDET 2019      
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Arkivsak Tittel Søker Totalt Innvilget Utbetalt Restutb. 

f-7/19 Tiltakskonsulentens brukskonto 2019 Dyrøy kommune 80 000 80 000 43 896 36 104 

f-15/19 Investering i container - dekkhotell Børre Storvoll 40 000 10 000 5 640 4 360 

p-14/19 Investering i mobilmelker Alstad Gård  16 400 4 100 4 100 0 

f-10/19 Søknad om inv.tilskudd - nyetablering Molkon Bygg A/S 36 000 9 000 9 000 0 

f-11/19 Investeringsstøtte - oppstart Bo Bygg 40 000 10 000 8 345 1 655 

f-26/19 Innkjøp av verktøy - fiberinstallasjoner Furstrand as 52 600 13 150 0 13 150 

f-41/19 Investering i båt - turistfiske Trond Jæger 216 000 54 000 54 000 0 

f-40/19 Investering - plastpresse Alstad Gård  34 000 8 500 8 500 0 

f-53/13 Investering i flishugger Hogne Sæbbe 32 200 8 050 8 050 0 

f-54/19 Oppstart av vedproduksjon Jøran Torsteinsen 48 214 7 700 6 983 717 

F-102/19 Innkjøp av digital beiteløsning Steinvoll Gård 40 000 10 000 0 10 000 

              

      635 414 214 500 148 514 65 986 
 
 
Fondsbeholdning 
Tilskudd føres løpende ihht. framdrift i prosjektene. Av innvilgede tilskudd i 2019 - kr. 214.500,- 
er kr. 148.514,- utgiftsført i -19. 
Kommuneregnskapet for 2019 er pr. dd ikke avsluttet. Disponibel saldo pr. 1.1.20 er kr. 
434.262,-. Da er ikke renteinntekter på fondet 2019 godskrevet. 
Likeledes vil prosjekter som ikke er gjennomført eller gjennomført i et mindre omfang enn først 
antatt bli avsluttet og innvilget beløp/gjenstående midler tilbakeført fondet som disponible 
midler.  
Økning av rammen i 2019 på kr. 56.406,- skyldes avslutning av regionalt næringsfond 2016 
(RN). Udisponerte midler er her tilført næringsfondet i 2019. 
 
: 

Fondsbeholding næringsfondet pr. 1.1 20      
År Tittel Bevilgning Inn Ut Sum ramme Tilskudd Tilbakeført Saldo Antall 

2019 KN 0 56 406 0 56 406 -214 500 0 -158 094 11 

2018 KN 0 754 969 0 754 969 -309 750 41 675 486 894 7 

2018 Lån KN 0 0 0 0 -60 000 0 -60 000 1 

2017 KN 0 2 098 873 -729 215 1 369 658 -1 369 658 42 002 42 002 17 

2016 KN 1 000 000 2 366 873 -2 098 873 1 268 000 -1 268 000 57 415 57 415 17 

2016 RN 0 137 921 -56 406 81 515 -81 515 0 0 2 

2015 KN 1 000 000 2 485 873 -2 366 873 1 119 000 -1 119 000 66 045 66 045 16 

                    
TOTALT   2 000 000 7 900 915 -5 251 367 4 649 548 -4 422 423 207 137 434  262 71 

 
 KN = Kommunalt næringsfond 
 RN = Regionalt næringsfond 

 
Noen kommuner har valgt å kunngjøre midler over næringsfondet med frister for å fremme 
søknader, og der vedtak skjer 1 – 2 ganger pr. år. Dyrøy kommune har valgt en fortløpende be-
handling av næringsfondssøknadene uten søknadsfrister. Med dette oppnår vi en raskbehandling 
i tråd med næringslivets behov for raske avklaringer. 
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Tiltakskonsulentens brukskonto: 
I næringsfondsvedtektenes § 10 står det: 
 
«Det bevilges et årlig tilskudd fra utviklingsfondet som disponeres av tiltaksapparatet til diverse 
løpende utgifter i dennes arbeid med næringssaker. Størrelsen avgjøres av Dyrøy formannskap. 
Det fremlegges årlig oversikt til Dyrøy formannskap over disponeringen av midlene. Tilskuddet 
skal ikke brukes til driftsutgifter.» 
 
I f-sak 7/19 ble det bevilget kr. 80.000,- for tiltaksarbeid 2019. Dokumenterte utgifter for år 
2019 er kr. 43.896,-. Udisponerte midler tilbakeføres næringsfondet. For år 2020 tilrår 
rådmannen at dette beløpet reduseres til kr. 60.000,-.  
 
TILTAKSKONSULENTENS BRUKSKONTO – 2019 
Beskrivelse Utbetalt 
Delfinansiering av møte - småbrukerlaget 3 500 
Julegate 8 600 
Bondens marked - næringsutvikling 9 250 
Møtekostnader 424 
Næringsmøte 415 
låsesmeden, nøkler - næringsbygg 108 
Div møteutgifter - 3 møter 660 
Leverandørkonferanse - Bjerkvik 395 
Datautstyr 10 551 
Div. utlegg - næringsarbeid 458 
Konferanse - Gardemoen - Marit og Tore 9 535 
Totalt 43 896 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: U01 

Saksmappe: 2019/697 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 02.12.2019 

 

 

Saksframlegg 

Søknad om tilskudd - Asfaltspesialisten AS 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 4/20 17.01.2020 
   

  

 

Rådmannens innstilling: 

 «Asfaltspesialisten A/S v/Ørjan Thommassen innvilges 25 % tilskudd inntil kr. 50.000,- i forbindelse 
med investeringer i utstyr.  
Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes næringsfondet.» 

Kort sammendrag   

Det vises til formannskapets behandling av f-sak 103/19, der det ble fattet slikt vedtak:  
 
 «Saken utsettes til neste formannskapsmøte.» 

Saksutredning 

Det har etter formannskapets behandling av i møte 14.11 19 vært avholdt møte med søker, der 
han er blitt gjort kjent med de vurderinger formannskapet uttrykte under møtet.  
 
På denne bakgrunn har Thomassen fremmet ny søknad, der han har beskrevet følgende: 
«Ber formannskapet vurdere min søknad på ny. 
I samråd med tiltakskonsulent er alt av forbruks-
materiell fjernet og investeringene samlet i 
forskjellige sekkeposter.  
 
I tillegg har jeg lagt inn brøyteutstyr til pickup 
(Ford Ranger). Selve bilen vil jeg kjøpe ny og 
finansiere fullt ut av egen lomme, her omsøkes 
kun støtte til utstyr. (V-plog og strøaggregat).  
 
Ved å gå til anskaffelse av en slik bil og få den 
bygget om vil jeg redusere kostnadene gjennom 
vinterhalvåret betraktelig og spare miljøet for en 
hel del unødvendig utslipp fra lastebil/traktor.  
Samtidig vil dette åpne mulighetene for at jeg kan 
ansette personer uten utvidet sertifikat gjennom 
hele året.  
 
Asfaltspesialisten AS ønsker å være best på miljø i sin bransje og er overbevist om at et slikt 
bygg vil være med å åpne øynene for flere entreprenører i nord. Disse farkostene er mye brukt 
sørover i landet og gjør i mange tilfeller jobben like godt som tyngre kjøretøyer.  
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Det er også verdt å nevnt at pickupen vil være et viktig redskap i sommerdriften da den har 1 
tonn nyttelast og 3,5 tonn tilhengervekt, dette kjøretøyet vil på mange måter være selskapets 
bilde utad.  
Uten støtte fra næringsfondet er ikke selskapet i stand til å ta en slik investering på nåværende 
tidspunkt.» 
 
Kostnadsoverslag: 

 

Utstyr / Verktøy Antall Pris eks. mva. Pris ink. mva.
Kombihammer 1 7 590 9 488
Muttertrekker 1 4 490 5 613
Vinkelsliper (stor) 1 4 090 5 113
Vinkelsliper (liten) 1 3 390 4 238
Bajonettsag 1 3 490 4 363
Batterier 12Ah 2stk 2 5 650 7 063
Batterier 9Ah 2stk 1 4 490 5 613
Multilader 1 1 390 1 738
Bensindrevet kost 1 7 565 9 456
Bensindrevet høytrykkspyler 1 25 675 32 094
Bensindrevet vannpumpe 1 6 743 8 990
Aggregat 1 14 925 19 900
Spader 4 1 276 1 595
Skyver 4 1 035 1 380
Blad til skyve 16 1 440 1 920
Skraper 2 820 1 025
Sprøytekanner 3 3 060 3 825
Kjettingtang 1 1 003 1 254
Verktøysett (vogn, 1001 deler) 1 29 950 37 438
Jekk for tunge kjøretøy 1 24 950 31 188
Synlighetstøy 4 pers. 12 000 15 000
Arbeidslys 10 000 12 500
Varsellys 10 000 12 500
Totalt omsøkt 185 022 233 289

Sekkepost Pris eks. mva. Pris ink. mva.

Håndverktøy 36 324 45 405
Elektriske verktøy 34 580 43 225
Fosildrevet verktøy 54 908 68 634
Hjelpemiddler (eks. jekk, kjetting for løft, løftestropp) 39 950 49 938
Arbeid og varsellys 47 500 59 375
Brøyteutstyr ti l  pickup (investering, ikke montering) 187 017 233 772
Totalt sekkepost 400 279 500 349

Total investering eks. mva. 585 300
 

Administrasjonens vurdering 
Som det fremgår av fornyet kostnadsoverslag har Thomassen fjernet driftsmateriell/forbruks- 
materiell, samt sammenstilt øvrige investeringer i en sekkepost. I tillegg har han ført opp nye 
objekter, - f.eks. ikke fastmontert utstyr til Pichup, dvs. plog, strøaggregat med tilbehør. 
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Dyrøy kommune har tidligere støttet tilleggsutstyr, f.eks. fliskutter til traktor. Rådmannen har i 
dette tilfellet betenkeligheter med å kunne anbefale kommunale tilskudd til næringsaktivitet der 
en vesentlig del av næringsaktiviteten er basert på kommunale/fylkeskommunale anbuds-
kontrakter. Tilskudd til slike formål kan anses å være konkurransevridende, og dermed ulovlig 
for kommunen å innvilge støtte til.   
 
Dyrøy kommune har tidligere ikke innvilget lån eller tilskudd til slik virksomhet.  
  
Rådmannen har på dette grunnlag redusert overnevnte kostnadsoverslag der investeringer relatert 
til brøyteutstyr (kr. 187.017) er utelatt. Søknadsberettiget kostnadsoverslag etter dette redusert 
fra kr. 585.300,-  til kr. 398.283,-.  
 
Ihht. næringsfondsvedtektene kan søknaden bifalles med inntil 25%, dvs. kr. 99.570,-. Dette er 
en økning på kr. 49.570,- ihht. forslag til vedtak i i f-sak 103/19. 
 
Dyrøy kommune har de siste år ikke fått statlig overførsel til næringsfondet. Dette da Dyrøy 
kommune er definert som en omstillingskommune, og fylkeskommunalt tilskudd nå kun 
innvilges VOX. Dyrøy kommune har tidligere påpekt dette over Troms Fylkeskommune, uten av 
vi så langt er blitt innvilget tilskudd til næringsfondet. 
 
Da Dyrøy kommune nå må prioritere sterkere mht. bruk av resterende midler på næringsfondet, 
velger rådmannen å opprettholde tidligere forslag til vedtak i sak 103/19. Ønsker formannskapet 
et høyere tilskuddsbeløp, er det anledning å høyne tilskuddet opp til kr. 99.770,- 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 611 

Saksmappe: 2019/784 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 08.01.2020 

 

 

Saksframlegg 

Søknad om næringsareal - fradeling av tomt i Finnlandsmoan industriområde 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 5/20 17.01.2020 

 

Vedlegg 
1 Søknad om næringsareal - Finnlandsmoan Industriområde 
  

 

Rådmannens innstilling: 

1. Enkeltpersonforetaket Rolf Espenes, org.nr. 921 760 841, får fradelt tomt i Finnlandsmoan 
industriområde ihht søknad og justert kartutsnitt. 

2. Pris for råtomt i industriområdet er kr. 0,- pr. m². Kostnader til behandling av fradeling og 
oppmåling av tomtearealer samt tinglysning kommer i tillegg og belastes søker. 

Saksopplysninger 

Rolf Espenes (enkeltpersonforetaket) søker 
om fradeling av tomt i Finnlandsmoan 
industriområde. Formålet med erverv at 
tomt er bygging av lagerhall som skal 
brukes til vinterlagring av båter og 
materiell.  
Tomtas areal og utforming er tilpasset 
gjeldende planbestemmelser for 
industriområdet.  
Kartutsnittet i figur 1 viser det omsøkte 
tomtearealet.  
 
 

Administrasjonens vurdering 

Rådmannen er positiv til fradeling av omsøkt 
areal. Det er også positivt at slike tiltak søkes 
etablert i et industriområde i kommunen. 
 
I behandlingen av søknaden ser 
administrasjonen at det i nær framtid er 
hensiktsmessig å gjøre en reguleringsendring 

Figur 1: Kartutsnitt fra søknad

Figur 2: Justert tomteareal26



i industriområdet slik at det tilrettelegges for bygging på arealer som har bedre grunnforhold enn det 
store deler av dagens regulerte område har. Det er myrområder, særlig i den nordøstlige delen av 
feltet, som gjør at det krever mye ressurser i form av grøfting og drenering for å klarlegge 
næringsarealene.  
 
Ved en reguleringsendring vil veien som er regulert fra Dyrøy Energi-bygget (fjernvarmeanlegget) og 
sørover flyttes. Den vil da kunne plasseres mellom avfallsmottaket og fjernvarmeanlegget. 
Arealbehov for veien vises med tynn rød linje i figur 2. Justert tomteareal til Rolf Espenes er markert 
med kraftig rød linje.  Dette arealet er i sin helhet utenfor utearealet som er opparbeidet ved 
fjernvarmeanlegget. 
 
Det ligger føringer og politiske vedtak til grunn for at erverv av arealer i Finnlandsmoan 
industriområde overdras vederlagsfritt (råtomt), mens søker belastes for påløpne kostnader til 
behandling av fradeling og oppmåling av areal samt tinglysning for opprettelse og overdragelse av 
eiendom. 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 026 

Saksmappe: 2018/193 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 08.01.2020 

 

 

Saksframlegg 

Senja Avfall IKS - investering i nytt energigjenvinningsanlegg - behov for endring av 
selskapsavtale 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 7/20 17.01.2020 
Kommunestyret   

 

Vedlegg 
1 Protokoll reprskapsmøte 061219signert 
2 Selskapsavtale Senja Avfall IKS - 2020 inkl ny låneramme 

 

Rådmannens innstilling: 

Dyrøy kommune godkjenner Senja Avfall IKS´s endring av selskapsavtalens § 15 som åpner for å øke 
selskapets låneramme fra kr. 110 000 000,- til kr. 400 000 000,-. 

Kort sammendrag 

Senja Avfall IKS planlegger en større investering knyttet til et nytt energigjenvinningsanlegg. Dette er 
planlagt finansiert gjennom bl.a. låneopptak i bank. For at dette skal la seg gjøre må selskapets 
vedtekter endres slik at selskapets ramme for låneopptak økes fra kr. 110 000 000,- til kr. 400 000 000,-. 

Saksopplysninger 

1. Innledning. 

Senja Avfall IKS er et interkommunalt selskap som driver sin virksomhet i Midt-Troms. Selskapet eies 
av 6 kommuner; Balsfjord, Dyrøy, Målselv, Salangen, Sørreisa,  og Senja. Senja Avfall ble etablert i 
1980 og har ansvar for innsamling og behandling av alt husholdningsavfall til eierkommunene. I 
tillegg samler vi inn og behandler en stor del av avfallet fra næringslivet i regionen gjennom våre 
datterselskaper Senja Avfall Næring AS og Senja Avfall Miljø AS. 

Dette saksframlegget beskriver bakgrunn og aktuell løsning for forslaget om å etablere nytt 
energigjenvinningsanlegg ved Senja Avfall. 

Senja Avfall har drevet med energigjenvinning som en del av avfallsbehandlingen siden 1982. Dagens 
anlegg ble satt i drift i 2007. Anlegget tar imot restavfall fra husholdning og noe sortert næringsavfall 
til energigjenvinning. I tillegg har anlegget også tillatelse og tar i mot risikoavfall, smittefarlig avfall og 
lavradioaktivt avfall for destruksjon. Energigjenvinning omfatter i dag energileveranse til Finnsnes 
Fjernvarme AS og el.produksjon til eget forbruk. 
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2. Status dagens energigjenvinningsanlegg. 

Dagens anlegg har en kapasitet på 1,5 tonn/t (inntil 11.000 tonn/år) med tilhørende 
energiproduksjon på inntil 4,0 MW og tilhørende årlig brutto energiproduksjon på 25-30 GWh. 
Avfallsmengden omfatter årlig inntil 9.000 tonn restavfall fra husholdninger og inntil 
2.000 tonn med lokalt næringsavfall og diverse typer risikoavfall. Anlegget fra 2007 var rimelig i 
innkjøp og er preget av enkle tekniske løsninger som videre gir høyt vedlikeholdsbehov og sterkt 
begrenset teknisk mulighet for endringer bl.a. for å møte nye planlagte skjerpede utslippskrav 
som omtales senere i saksframlegget. Anlegget må også driftes delvis manuelt som medfører en 
noe ustabil drift og ustabil energiproduksjon. 

3. Bakgrunn for nytt energigjenvinningsanlegg. 

Planlagte nye utslippskrav fra 2023. 

Det kreves Utslippstillatelse fra Fylkesmannen for drift av et forbrenningsanlegg. Gjeldende norske 
utslippskrav er basert på EU standard krav som med jevne tidsintervall (10-15 år) skjerpes i tråd 
med utvikling av bedre renseteknologi (såkalt BREF dokument). Det pågår nå en ny skjerping som er 
planlagt å tre i kraft fra 2023. Det foreligger et offisielt BREF dokument (Final Draft, Desember 2018) 
med forslag til nye krav. Dokumentet skal endelig godkjennes i 2019 med ikrafttredelse i 2023. For 
flere av de nye kravene (NOx, HCL, TOC i bunnaske) har eksisterende anlegg ikke teknisk mulighet til 
å oppfylle de nye kravene. 
Aktuell løsning for videre drift med energigjenvinning etter innføring av nye utslippskrav i 2023 er 
etablering av et nytt energigjenvinningsanlegg. 

 
Økt energigjenvinning til fjernvarme og el.produksjon. 

I dag leveres inntil 15 GWh/år til fjernvarme, til eget forbruk og tap i nettet. I kuldeperioder i dag 
(lavere enn -10°C) overstiger fjernvarmebehovet anleggets energiproduksjon (maks. 4 MW) og 
topplastkjel (gassfyring) må settes i drift. Pågående utbygging av fjernvarme i regi av Finnsnes 
Fjernvarme AS har et langsiktig mål om levering av inntil 35 GWh/år. For å opprettholde en ønsket 
leveringsmengde fjernvarme må energiproduksjonen fra energigjenvinning økes betydelig, gjerne 
dobles fra dagens produksjon. En økt energiproduksjon gir også mulighet for økt el.produksjon både 
til eget forbruk og eksternt salg. Dagens anlegg gir en årlig el.produksjon på 1,8 GWh. Et nytt anlegg 
med bedre teknisk løsning vil gi årlig en brutto energiproduksjon på inntil 60 GWh inklusiv ca. 9 GWh 
el.produksjon. 

4. Rammebetingelser og avfallsmengder. 

Myndighetene vedtok ny Avfallsmelding 21.juni 2017. Meldingen er basert på EU’s 
målsetting innen sirkulær økonomi. Avfallsmeldingen omtaler: 

• Mål om redusert vekst i avfallsmengder 
• Økt fokus på avfall som ressurs og mål om økt materialgjenvinning 
• Mål om at minimum 80 prosent av avfallet skal sikres god ressursutnyttelse gjennom 

materialgjenvinning og energiutnyttelse. (Senja Avfall oppnådde i 2018 et resultat på 29 % 
materialgjenvinning og 54 % energigjenvinning.) 

• Regjeringen vil utrede konsekvenser for miljø, ressurs og økonomi ved eventuelle nye mål for 
materialgjenvinning 

Planlagt kapasitet på nytt energigjenvinningsanlegg er basert på behovet til eierne (kommunene) 
og lokalt næringsliv. Dagens mengder restavfall fra husholdningene til eiere levert til 
energigjenvinning er ca. 12000 tonn/år. Større deler av lokalt næringsavfall velegnet for 
energigjenvinning leveres i dag til andre anlegg i Norge og Sverige. En vurdering av tilgjengelige 
avfallsmengder fra lokalt næringsliv velegnet til energigjenvinning tilsier en fordeling mellom 
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husholdningsavfall og næringsavfall på ca 50/50 som gir et totalt behov på inntil 20.000 tonn/år. 
Denne fordelingen er også i samsvar med erfaringer fra andre anlegg i Norge. I tillegg ønsker vi 
fortsatt å gi tilbud om mottak av lokalt brennbart farlig avfall, risikoavfall og flis fra returvirke. 
Aktuelle mengder av denne type avfall er følgende: 

– Flis fra returvirke: inntil 2.000 tonn (10 %) 
– Farlig avfall: inntil 2.000 tonn (maks 10 %) 
– Risikoavfall fra helsevirksomhet og døde dyr: inntil 500 tonn (maks 2 %) 

• Totalt gir dette et behov på om lag 25.000 tonn/år som tilsvarer et anlegg med 
kapasitet på ca. 3,0 tonn/t, dvs. en dobling av dagens kapasitet. 

 
 
 
5. Aktuell teknisk løsning og plassering av nytt anlegg. 

Det vil vektlegges å velge en standard og robust teknisk løsning med en garantert årlig driftstid på 
ca 8.000 timer, forventet levetid på 30 år og utrustet med renseanlegg for å oppfylle nye, 
planlagte utslippskrav. En aktuell leverandør må kunne vise til referanser fra tidligere leveranser 
av tilsvarende anlegg. 

Det nye energigjenvinningsanlegget er planlagt plassert ved siden av eksisterende anlegg som vist 
på etterfølgende skisse. Foreløpige hoveddimensjoner er 35x50x25 meter (BxLxH). 

 
 

 

6. Innledende økonomiske forhold. 

I innledende kontakt med 2 aktuelle leverandører er det mottatt foreløpige totale budsjettpriser for 
et anlegg med kapasitet på inntil 25.000 tonn avfall/år. Prisene er anslåtte totalpriser og vi oppfatter 
disse som et øvre nivå: 

– Bygningskostnader: 85 MNOK 
– Tekniske leveranser: 240 MNOK 
– Diverse, usikkerhet: 25 MNOK 

Nytt energigjenvinningsanlegg
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– Foreløpig total investering:   350 MNOK 
Nye, noe større anlegg har totale driftskostnader som er lavere enn for et lite anlegg. Eksisterende 
anlegg har relativt høye totale driftskostnader, ca. kr 1.500,- pr tonn avfall. Basert på erfaringer fra 
andre anlegg i Norge samt innspill fra aktuelle leverandører er det valgt totale driftskostnader på 
kr 940,- pr tonn avfall. 
I etterfølgende økonomiske analyse er det sammenlignet økonomisk resultat fra 2018 med 
forventet resultat med forslått nytt energigjenvinningsanlegg. Dette er en forenklet beregning for 
å gi et bilde av forventet økonomisk resultat med et nytt energigjenvinningsanlegg: 

 
Som tabellen ovenfor viser, forventer vi at den totale driftskostnaden vil reduseres med mellom 15-
20% som følge av etablering av et nytt anlegg. Hovedårsaken til denne nedgangen er dobling av 
avfallsmengden til energigjenvinning. 

 
7. Finansiering 

Investeringen tenkes gjort gjennom lånefinansiering. Dette krever en endring i selskapets vedtekter     
(§ 15 Låneopptak og garantistillelse) som åpner for en økning av lånerammen fra k. 110 000 000,- til 
kr. 400 000 000,-. En slik vedtektsendring krever godkjenning av kommunestyrtet i alle 
deltagerkommunene. 

Den enkelte kommunes eierandel i selskapet er den andel kommunenes innbyggertall utgjør av 
samtlige kommuners innbyggertall. Kommunenes ansvar for selskapet samlede gjeld fordeler seg i 
forhold til eierandelen i selskapet. Denne fordeler seg slik: 

Senja  43,0 %  
Dyrøy  4,0 %  
Sørreisa  9,4 %  
Målselv  19,4 %  
Balsfjord  17,3 %  
Salangen  6,9 %  
Sum  100,0 %  

 
8. Overordnet tidsplan og nødvendige tillatelser. 

Utgangspunktet for en overordnet tidsplan er at et nytt energigjenvinningsanlegg skal være i drift fra 
2023 når nye skjerpede utslippskrav trer i kraft. Gjennomføring av et slikt prosjekt krever ca 1 år 
anbudsprosess og ca. 2 år byggetid som gjør at oppstart anbudsprosess må starte 1.1.2020. Det betyr 
at valg av konsulent for gjennomføring av anbudsprosessen må gjøres høsten 2019. En beslutning fra 
eierne om å starte arbeidet med prosjektet bør da foreligge til ca. 1.10.2019. 
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De nødvendige tillatelser for bygging og drift av et nytt energigjenvinningsanlegg omfatter 
kommunal byggetillatelse, ny utslippstillatelse fra Fylkesmannen, endring i fjernvarmekonsesjon fra 
NVE til Finnsnes Fjernvarme og eventuelt krav til konsekvensutredning fra lokale 
bygningsmyndigheter. 
 
 
 

Administrasjonens vurdering 

Isolert sett dreier saken seg om endring av selskapets vedtekter som åpner for utvidelse av lånerammen, 
men rådmannen har valgt å ta inn en orientering om sakens samlede bakgrunn. 
 
Den planlagte investeringen er å anse som nødvendig for at selskapet skal kunne møte de fremtidige 
miljøkrav, samtidig som eksisterende anlegg både har for liten kapasitet og er for lite effektiv. En 
fornyelse av anlegget vil også bidra til bedre inntjening i selskapet, som igjen vil kunne gi gunstigere 
tjenester ut til kommunene. 
 
Som det fremgår ovenfor, så svarer Dyrøy kommune for 4 % av selskapets samlede forpliktelser. Men 
sett fra rådmannens ståsted er kommunens risiko lav. Selskapet er veldrevet og opererer innenfor en 
vekstbransje og med et stabilt kundegrunnlag gjennom kommunenes eierskap. 
 
 
Rådmannen innstiller derfor på at de nye vedtektene godkjennes
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§ 1. Selskapet 

 

Senja Avfall IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 

29.01.1999 nr. 06 om interkommunale selskaper. 

 

Selskapet har følgende deltakere: 

 

Senja kommune 

Dyrøy kommune 

Sørreisa kommune 

Målselv kommune 

Balsfjord kommune 

Salangen kommune 

 

 

§ 2. Hovedkontor 

 

Senja Avfall IKS har sitt hovedkontor/forretningsadresse i Senja kommune. 

 

 

§ 3. Formål og ansvarsområde 

 

Selskapets formål er å gi husholdningene og næringsaktører en miljømessig og økonomisk 

forsvarlig avfalls- og slambehandlingstjeneste. Selskapet skal bidra til lokal forvaltning av 

gjenvinnbare resurser. 

Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. 

 

Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter. 

 

Selskapet kan selv stifte datterselskap eller delta på eiersiden i andre selskaper, når dette ligger 

innenfor de rammer kommuneloven og eventuelle andre lover/forskrifter angir for kommunens 

deltagelse i selskaper/forretningsdrift. 

 

 

§ 4. Innskuddsplikt og eierandel 

 

Den enkelte kommunes eierandel i selskapet er den andel kommunenes innbyggertall utgjør av 

samtlige kommuners innbyggertall. Eierbrøken revideres ved endring i antall eierkommuner. 

 

Eierandeler 

 

Senja 43,0 % 

Dyrøy 4,0 % 

Sørreisa 9,4 % 

Målselv 19,4 % 

Balsfjord 17,3 % 

Salangen 6,9 % 

Sum 100,0 % 
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§ 5. Kostnadsfordeling 

 

Eierkommunene skal godtgjøre selskapet for utførelse av renovasjon- og slamtjeneste ihht. 

gjeldende regler for selvkost. 

 

Selskapets øvrige kostnader skal dekkes inn ved salg av tjenester og produkter på markedsvilkår. 

 

 

§ 6. Underskrift 

 

Selskapet forpliktes ved underskrift av administrerende direktør og styrets leder, eller i dennes 

fravær nestleder, i fellesskap. 

 

Selskapet ledes av administrerende direktør som har anvisningsrett innen rammen av vedtatte 

budsjetter. 

 

 

§ 7. Organisering av selskapet 

 

Organer til løsning av felles oppgaver har tre nivå:  

• Representantskapet  

• Styret  

• Administrerende direktør 

 

 

§ 8. Representantskapet 

 

Representantskapet er selskapets øverste myndighet.  

 

Eierkommunene representeres med 1 representant og et varamedlem for hver påbegynte 10% 

eierandel. Følgende fordeling av representanter gjelder: 

 

Senja kommune       5  representanter     

Dyrøy kommune    1 representant  

Sørreisa kommune    1 representant    

Målselv kommune    2 representanter 

Balsfjord kommune    2 representanter 

Salangen kommune    1 representant  

 

Valgperioden følger kommunevalgperioden. 

   

Representantskapet fungerer til nytt representantskap er valgt og konstituert. 

 

Representantskapet velger selv leder og nestleder. 
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§ 9 Representantskapets møter  

 

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til ordinært 

representantskapsmøte skal skje skriftlig,  og minst fire uker før møtet. Innkallingen skal 

inneholde en saksliste. 

 

Ordinært representantskapsmøte skal behandle: 

• Årsmelding og regnskap 

• Valg til styret 

• Valg av revisor 

• Overordnede mål og retningslinjer for driften 

• Budsjettforutsetninger og rammer 

• Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne 

• Andre saker som er forberedt ved innkallingen 

• Godtgjørelse for styret, samt andre råd og utvalg nedsatt av representantskapet. 

 

Representantskapet skal gjøre vedtak om saker av vesentlig betydning for selskapet eller en eller 

flere av eierne. 

Spørsmål om kjøp av aksjer i andre selskap og inngåelse av langsiktige samarbeidsavtaler 

avgjøres av representantskapet.   

 

Representantskapet gjør sine vedtak med vanlig flertall av de stemmer som er avgitt. Ved 

stemmelikhet, gjør lederens stemme utslaget. 

 

Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal innkalles 

med to ukers varsel når tre styremedlemmer eller 1/3 av representantskapets medlemmer ber om 

det eller om representantskapets leder finner behov for dette. 

 

Administrerende direktør og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle 

styremedlemmene og Administrerende direktør har møte og talerett.  

 

Representantskapet oppnevner valgkomité bestående av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer i 

rekkefølge. 

 

 

§ 10. Styret 

 

Styret velges av representantskapet for 4 år, utenom de representanter som etter loven velges av 

og blant de fast ansatte i selskapet. 

Valget gjøres etter innstilling fra valgkomiteen, og etter forslag fra eierkommunene. 

 

Styret i selskapet skal ha 6 styremedlemmer, et medlem fra hver av eierkommunene. I tillegg 

består styret av representant(er) valgt av de ansatte etter lov om interkommunale selskaper. Hvert 

styremedlem skal ha 1 personlig varamedlem.  

 

Administrerende direktør eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret. 

 

Representantskapet oppnevner styrets leder og nestleder. 
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§ 11. Styrets møter  

 

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i 

styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. 

 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende 

varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Protokollen 

underskrives av styrets medlemmer.    

De ansattes representant i styret har ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder 

arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter, rettstvister 

med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.  

 

 

§ 12. Administrerende direktør 

 

Administrerende direktør administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver 

arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de 

vedtak som er fattet av styret og representantskapet.  

Administrerende direktør er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og 

forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal 

kunne møte.  

 

 

§ 13 Organisering av tilsynsfunksjoner  

 

Administrerende direktør skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning 

for virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på 

en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme.  Styret skal 

sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede 

nødvendige disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne.   

 

 

§ 14 Økonomiforvaltning  

 

Det skal føres regnskap for selskapets totale virksomhet og for hvert enkelt tjenesteområde. 

 

Felleskostnader, og kostnader som ikke kan føres tilbake til bestemte tjenesteområder, fordeles 

forholdsmessig. 

Regnskap skal føres etter regnskapslovens prinsipper, jf. lov om interkommunale selskap.   

Virksomheten skal følge et vedtatt økonomireglement og finansreglement. 
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§ 15 Låneopptak og garantistillelse  

 

Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak - begrenset til kr 400.000.000,-.  

 

Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 

økonomiske forpliktelser.  Virksomheten kan ikke selv låne ut penger.  

 

Kommunene er utad proratarisk ansvarlige for de lån selskapet opptar. 

 

Kommunenes ansvar for selskapet samlede gjeld fordeler seg i forhold til eierandelen i selskapet. 

Jfr. §4. 

 

 

§ 16 Lokale lønnsforhandlinger  

 

Styrets leder og/eller Administrerende direktør ivaretar selskapets interesser under lokale 

forhandlinger. Styret vedtar forhandlingsresultatet.  

 

Styret fastsetter rammene og administrerende direktørs lønn. 

 

 

§ 17 Møtegodtgjørelse  

 

Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret utbetales i henhold til de til enhver tid 

gjeldende satser og reglement for virksomheten.   

 

 

§ 18 Regnskap og revisjon  

 

Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av 

selskapet.   

 

Regnskap skal føres etter regnskapsloven, og fastsettes av representantskapet. Selskapets 

regnskap skal revideres av statsautorisert, registrert revisor eller av kommunal revisor. Revisor 

velges av representantskapet.  

 

 

§ 19. Uttreden og oppløsning  

 

Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse. Oppsigelse må varsles av deltakeren 

minimum 1 år før uttredelse. Oppsigelsen løper fra førstkommende årsskifte. 

 

Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av det enkelte kommunestyre eller 

fylkesting.  

Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.  
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§ 20. Voldgift  

 

Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i forbindelse 

med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres ved voldgift iht. loven om voldgift.  

 

 

§ 21. Ikrafttredelse 

 

Selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt den vedtas i kommunestyrene. 

  

 

§ 22. Øvrige bestemmelser  

 

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.   
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 030 

Saksmappe: 2018/500 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 08.01.2020 

 

 

Saksframlegg 

Samarbeidsavtale om Midt-Troms arbeidsgiverkontroll fra 01.01.2020 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 8/20 17.01.2020 
Kommunestyret   

 

Vedlegg 
1 Samarbeidsavtale om Midt-Troms arbeidsgiverkontroll_20190910 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Dyrøy kommunestyre vedtar samarbeid om arbeidsgiverkontroll for Midt-Troms for 
kommunene Bardu, Sørreisa, Målselv, Senja og Sørreisa fra 1.1.2020 til 31.05.2020. 

2. Dyrøy kommunestyre vedtar framlagt samarbeidsavtale etter § 28-1 b 
Kommuneloven. 

3. Dyrøy kommunestyre vedtar framlagt budsjett for hele 2020 på kr 2 679 952 samt fordeling  
av kostnader i henhold til framlagt forslag. Dyrøy kommune forutsetter at de budsjetterte 
kostnadene fordeles likt over hele året, slik at kostnadene for gjeldende driftsperiode vil utgjøre 
5/12 av det budsjetterte. 

 

Kort sammendrag 

Samlokalisering av arbeidsgiverkontroll i Midt-Troms gjennom vertskommuneordning etter § 20-2 LOV-
2018-06-22-83 (kommuneloven) ble igangsatt allerede fra 1.1.2019 med Lenvik kommune som 
daværende vertskommune. 
 
På grunn av kommunesammenslåing av Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner til Senja kommune 
pr 1.1.2020, må ny samarbeidsavtale tegnes for alle samarbeidskommunene. 
 

Saksopplysninger 

Arbeidsgiverkontroll er en lovpålagt oppgave kommunene utfører for Skatteetaten. 
Arbeidsgiverkontrollen i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy har blitt 
ivaretatt ved en samarbeidsavtale for året 2019. 
 
Organisering av arbeidsgiverkontroll for Midt-Troms kommunene ble tatt opp i administrativt råd den 7. 
mars 2018 i sak 12/18 hvor det ble fattet følgende vedtak: 

1. AR ber om at M-TAK vurderer å organisere sin tjeneste vha tjenestekjøp. 
2. Det vises til arbeidet med Senja 2020, og det bes om at det vurderes en samlokalisering av 

arbeidsgiverkontrolltjenesten for Midt-Troms kommunene18. og 19. juni (inkl. overnatting) avsettes 
til ekstramøte i AR hvor tema er organisering av kommuneoverbyggende tjenester i Midt-Troms sett i 
sammenheng med Senja 2020, og regionen totalt sett. 

45



 
Fellesnemda for Senja kommune har den 27. juni 2018 i sak 24/18 fattet følgende vedtak: Fellesnemnda 

slutter seg til anbefalingene om fremtidig organisering av M-TAK og at den fra 1.1.2020 
organiseres som et vertskommunesamarbeid med Senja kommune som vertskommune. 

 
Lenvik kommune ble anmodet til å utrede mulighet for samlokalisering av arbeidsgiverkontroll for Midt-
Troms (M-TAK og Lenvik) til en felles løsning. Dyrøy kommunestyre sluttet seg til denne etter at saken 
hadde vært behandlet i kommunestyret den 11. oktober 2018 i sak 53/18 hvor følgende vedtak ble 
fattet: 

1. Dyrøy kommune vedtar etablering av Midt-Troms arbeidsgiverkontroll for kommunene Bardu, 
Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy i perioden 1.1.2019 til 31.12.2019.   

2. Dyrøy kommune vedtar framlagte samarbeidsavtale etter § 28-1 b Kommuneloven.  
3. Dyrøy kommune vedtar framlagte budsjett for 2019 på kr 2 698 284 samt fordeling av kostnader i 

henhold til forslag på kr 146 552,- som utgjør Dyrøy sin andel. 
 

Administrasjonens vurdering 

Organisering: 
Fremtidig rådmann for Senja kommune har utarbeidet en samarbeidsavtale jfr. § 20-1 
Kommuneloven (se vedlegg). I henhold til samarbeidsavtalen får Senja kommune som 
vertskommune delegert myndighet fra samarbeidskommunene Bardu, Dyrøy, Målselv og Sørreisa 
til å utføre oppgaver og treffe avgjørelser. 
 
Budsjett: 
Utarbeidet budsjettforslag for felles Midt-Troms arbeidsgiverkontroll for 2020 inneholder følgende 
forhold: 

- budsjett som ble laget for M-TAK for 2019 blir stort sett videreført 
- i lønnsbudsjettet ligger 4 hele stillinger. Ordningen har pr nå i Lenvik kommune 3 ansatte i hele 

stillinger. Lenvik kommune lyktes med rekruttering av nye ansatte. Den siste vakante stilling 
lyses ut i nær framtid. 

- Salg av tjenester overfor samarbeidskommuner inngår som refusjonsinntekt i budsjett  
 

Framlagt budsjett for 2020 viser sum utgifter på kr 2.679.952, jfr. vedlegg. 
 
Kostnadsfordeling: 
Deltakerkommunene dekker utgiftene etter følgende prinsipp: 

a) Bunnavtale: 
20 % av samlede utgifter, fratrukket inntekter, fordeles likt på alle deltakerkommuner. 

b) Fordeling etter antall bedrifter: 
Resterende 80 % av samlede utgifter, fratrukket inntekter, fordeles etter antall bedrifter med 

a-melding. Tall på antall bedrifter pr 31.12. to år før gjeldene budsjett- og regnskapsår legges til 
grunn. 
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Fordeling kostnader 2020 

 Antall 
bedrifter 
med a-
melding 

31.12.2018 

 
 
i % 

 
Bunnavt
ale 20 % 

etter 
bedrifter 
80 % 

 
 

pr 
kommune    20 % av 

2.539.952 
= 507.990 

80 % av 
2.539.952 
= 
2.031.962 

 

   507 990 2 031 962  
Bardu 104 8,78 101 598 178 333 279 931 
Dyrøy 45 3,80 101 598 77 163 178 761 
Målselv 234 19,75 101 598 401 248 502 846 
Sørreisa 110 9,28 101 598 188 621 290 219 
      
Senja 692 58,40 101 598 1 186 597 1 288 195 
Berg 43     
Torsken 38     
Tranøy 57     
Lenvik 554     
      
 1185 100,00 507 990 2 031 962 2 539 952 

 
Etter fordelingsnøkkelen er Dyrøy kommunes andel av kostnadene for drift av 
arbeidsgiverkontrollen i 2020 beregnet til kr 178 761,-. Dette er en økning fra 2019 da 
kommunens andel var på kr 146 552,-. 

 
Oppsummering 
Både administrativt råd og Midt-Troms regionråd har vurdert å favorisere en samlokalisert 
arbeidsgiverkontroll i Midt-Troms med hensyn til fagmiljø, kompetanse og robusthet. 
Forutsetning for videreføring av samlokalisering på arbeidsgiverkontroll i Midt-Troms er 
politisk tilslutning i samarbeidskommunene i løpet av høsten 2019. 
Saken ble fra Senja kommune sendt til samarbeidskommunene i september for politisk 
behandling. 

 
Felles arbeidsgiverkontroll er en oppgave som underligger kemner og vil derfor være organisert 
under avdeling Skatt, innfordring og arbeidsgiverkontroll i virksomheten Regnskap i Senja kommune. 
For å sikre oppfølging i samarbeidskommunene skal det etableres et Faglig forum. Deltakere i 
forumet er kemnere i verts- og samarbeidskommuner. 
 
Etter at øvrige kommuner har vedtatt et likelydende saksfremlegg som ovenfor presentert, har 
Stortinget vedtatt at skatteoppkreving (inkl. arbeidsgiverkontroll) skal overføres til Skatteetaten fra 
01.06.2020. Det betyr at avtalen vil være gjeldende for perioden 01.01.2020 til 31.05.2020. 
Rådmannen legger til grunn at budsjettkostnadene fordeles likt på de aktuelle driftsmånedene slik at 
det utgjør 5/12 av det samlede budsjettforslaget. 

 
 

47



Samarbeidsavtale om  
Midt-Troms arbeidsgiverkontroll 

l. Avtaleparter 
Deltakere i denne avtalen er kommunene Bardu, Dyrøy, Målselv, Senja og Sørreisa.   

Senja kommune er vertskommune for samarbeidet.  

Bardu, Dyrøy, Målselv og Sørreisa kommuner er samarbeidskommuner. 

2. Rettslig grunnlag 
Denne avtalen gjelder som administrativt vertskommunesamarbeid om ivaretakelse av 

arbeidsgiverkontroll i Midt-Troms med hjemmel i lov om kommuner og fylkeskommuner av LOV-

2018-06-22-83 (kommuneloven) § 20-1 og organisert etter kommuneloven § 20-2. 

3. Formål 
Formålet med samarbeidet er å oppfylle de respektive kommuners forpliktelser i henhold til 

skattebetalingslovens § 5-13 vedrørende regnskapskontroll hos arbeidsgiverne i kommunene. 

4. Omfang 
Arbeidsgiverkontrollen består av fire ansatte regnskapskontrollører som underligger kemneren i 

Senja kommune. Omfanget av tjenesten kan variere, men fastsettes gjennom budsjettvedtaket. 

5. Administrasjon av tjenesten 
Tjenesten er integrert i Senja kommune sin kommuneadministrasjon og styres som en ordinær 

deltjeneste under kemner, men med følgende unntak: 

Det opprettes et Faglig forum bestående av kemnerne i verts- og samarbeidskommuner. Forumet 

skal ha ansvar for faglig innhold i arbeidsgiverkontrollordningen. Forumet velger selv leder og 

nestleder. 

6. Ansvar 
Senja kommune har arbeidsgiveransvaret for regnskapskontrollører og leder ansatte under denne 

avtalen. Senja kommune kan fritt ansette personer og forhandle lønn innenfor de rammer budsjettet 

tillater. 

Samarbeidskommunene delegerer vedtakskompetansen tilknyttet dette ansvars- og fagområdet til 

kemneren i Senja kommune. Fullmakten omfatter også rett til å inngi politianmeldelser på vegne av 

samarbeidskommunen innenfor skatteoppkreverens ansvars- og fagområde. 

Kemneren i Senja kommune gis også fullmakt til å representere, opptre og underskrive på 

samarbeidskommunens vegne, der kemneren utøver statens partsstilling i saker og rettsmøter om 

innkreving, tvangsfullbyrdelse, midlertidig sikring, konkurs, gjeldsordning etter gjeldsordningsloven, 

forliksklager og erstatning. 
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Vertskommune overtar arkivansvaret. Både når det gjelder journalføring, ivaretakelse av 

arkivoppgaver og oppbevaring (jfr. Riksarkivarens retningslinjer fra 2009 «Arkiv i interkommunale 

samarbeidsorgan»), i tråd med Arkivloven med forskrifter samt eierkommunens ansvar for arkivene 

ved oppløsning av samarbeidsordningen.  

Samarbeidskommunene har ansvaret for å informere innbyggere og bedrifter i sine kommuner om at 

det fra 1.1.2020 er inngått en samarbeidsavtale med Senja kommune som skal utføre 

arbeidsgiverkontroll for kommunen og at henvendelser i saker derfor må rettes til Senja kommune.   

7. Utførelse 
Samarbeidskommunene melder inn behov for kontrolltjenester til Faglig forum. Basert på innkomne 

bestillinger vil detaljerte planer for kontrolltjenesten bli utarbeidet. Denne avtalen er basert på bruk 

av de ansatte regnskapskontrollører i henhold til de årlige kontroller. 

Samarbeidskommunene er, uansett reell bruk, ansvarlig overfor Senja kommune for full refusjon av 

kostnader i henhold til denne avtalen. 

Leder i Faglig forum skal føre statistikk vedrørende reell bruk av ressursene i forhold til kravet om 

kontroller. Som hovedregel legges til grunn fullført kontroll og saksbehandling fram til fastsettelse av 

Skattekontoret og anmeldelse til påtalemyndigheten. 

8. Betaling for tjenesten 
Deltakerkommunene dekker utgiftene etter følgende prinsipp: 

1. Bunnavtale:  

20 % av samlede utgifter, fratrukket inntekter, fordeles likt på alle deltakerkommuner. 

2. Fordeling etter antall bedrifter: 

Resterende 80 % av samlede utgifter, fratrukket inntekter, fordeles etter antall bedrifter med 

a-melding. Tall på antall bedrifter pr 31.12. to år før gjeldene budsjett- og regnskapsår legges 

til grunn. 

Betaling skjer ved a-akontobeløp pr. 01.07. for 1. halvåret etter budsjett, og avregning foretas innen 

utgangen av januar påfølgende år. 

9. Regnskapsføringen 
Regnskapet skal føres på en slik måte at alle utgifter og inntekter, som inngår i beregning av 

deltakernes andel av utgiftene, kommer klart fram. 

Det er tatt høyde for FDV-kostnader i forhold til arealbruket. 

10. Endringer i avtalen 
Endringer i denne samarbeidsavtale skal foretas skriftlig og undertegnes av alle parter før de trer i 

kraft. 
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11. Avtalens varighet 
Overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet i henhold til denne avtale skjer fra 1.1.2020. Det tas 

forbehold om denne er vedtatt i kommunestyrene i Bardu, Dyrøy, Målselv, Senja og Sørreisa. 

Avtalen gjelder til og med 31.12.2022 og kan prolongeres med to år om gangen. 

Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i samarbeidet. 

Uttreden skjer med virkning fra 1. januar året etter at oppsigelsen er utløpt.  

Uttreden krever kommunestyrets godkjenning i kommunen som ønsker å tre ut. 

Dersom deltakerkommunene er enige om det, kan samarbeidet oppløses med øyeblikkelig virkning. 

Ved uttreden/avvikling av samarbeidet har vertskommunen ansvar for ivaretakelse av 

arbeidsrettslige rettigheter ved omstilling, jf. arbeidsmiljølovens bestemmelser. 

Samarbeidskommunen forplikter seg til å bistå vertskommunen når det gjelder tilrettelegging av 

framtidig arbeidsplass for overtallig bemanning. 

12. Årsrapport 
Årsrapport som inngår i årlig rapportering til Skatteetaten lages av Faglig forum. 

 

September/oktober 2019 

 

 

________________________     ________________________ 
Bardu kommune      Dyrøy kommune 

 

 

________________________     ________________________ 
Målselv kommune      Senja kommune 

 

 

________________________      
Sørreisa kommune       
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 223 

Saksmappe: 2018/44 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 09.01.2020 

 

 
Saksframlegg 

Diverse tilskudd - formannskapets post 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 9/20 17.01.2020 

 

Vedlegg 
1 Søknad fra Ary Morais 

 

Rådmannens innstilling: 
Søknad 1: Dyrøy kommune har fortiden ikke midler tilgjengelig til denne type formål. 

Kort sammendrag 
Kommunen mottar gjennom året en rekke søknader pr. telefon eller brev. Rådmannen avslår de fleste 
søknader direkte. De søknader med direkte relevans for vår kommune, region og noen tilfeller søknader 
fra nasjonale organisasjoner legges fram for politisk behandling. 

Saksopplysninger 
Til dette formannskapsmøtet legges det fram 1 søknader til behandling: 
 

1. Søknad fra Ary Morais: Søknad om økonomisk støtte, se vedlegg. 
Det søkes om et åpent beløp. 

Administrasjonens vurdering 
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Fra: Ary Morais (arymusicalive@gmail.com)
Sendt: 26.11.2019 23:53:31
Til: 
Kopi: 

Emne: Søknad om økonomisk støtte
Vedlegg: 

Søknad om økonomisk støtte

Jeg heter Ary Morais og er en musikker fra Kapp Verde bosatt i Oslo.  Jeg søker herved om å bli med i
utdeling av deres kulturmidler.

I slutten av 2016 startet jeg et nytt band med anerkjente musikere fra Oslo. 5 år etter forrige album
forbereder jeg nå utgivelsen av mitt fjerde album. En spennende blanding av kappverdisk tradisjonell
musikk og norsk jazzmusikk! 

Innspilingen av album Norcabo vil starte i løpet av våren 2020. Norcabo står for Nor “Norge” og Cabo
“Kapp Verde” og er blitt skapt med tanke for å presentere en vellykket miks av kappverdiske rytmer
påvirket av norsk jazzmusikk og cubanske rytmer. Cd'en skal inneholde 10‑12 sanger og skal spilles
inn i Urban Sound Studios i Oslo, og skal produseres av Jock Loveband. Alle musikere har tilknyting til
Oslo området.

Å spille inn en plate med bra kvalitet og gi den ut, planlegging, markedsføring og gjennomføring av
egne konserter er svært krevende, både økonomisk og tidsmessig. I tillegg til dette kommer det flere
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andre kostnader med promoteringstiltak, sceneutrykk, drifting og turne/transport. I sum er det en
lang rekke utgifsposter knyttet til denne typen av kulturell aktivitet. Jeg går derfor herved ut til dere,
og håper på denne måten å få litt økonomisk støtte for å kunne gjennomføre prosjektet. 

Som sponsor/samarbeidspartner er dere med på å støtte opp om et aktivt musikalsk miljø som innbyr
til læring i fellesskap og kulturformidling på høyt nivå, noe som blant annet styrker samarbeidsevne,
mestringsfølelse, nettverk, tilhørighet og identitet. 

Gjennom et sponsorsamarbeid er bedriften synlig gjennom en rekke kanaler: 
● På våre konsertplakater 
● I våre konsertannonser 
● I våre konsertprogram 
● Profilering på nettside www.arymorais.com (siden er under konstruksjon) 
● Profilering i våre sosiale medier 

I tillegg får våre sponsorer billetter som kan benyttes på konserter i regi av Ary Morais & Band, og vi
stiller følgelig opp på arrangementer i regi av sponsorene. 

Full versjon av mine tidligere plater er å fine på spåtify og iTunes.

Slik kan dere støtte oss:
https://www.spleis.no/project/83151
Kontonr: 60451125012

Håper på en positiv tilbakemelding!

Med vennlig hilsen
Ary Morais
Haugerudhagan 10
0673 Oslo

+4797726823

https://ethnocloud.com/Ary_Morais

https://musicnorway.no/artist/ary‑morais/

https://music.apple.com/us/artist/ary‑morais/371410142
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 223 

Saksmappe: 2019/785 

Saksbehandler: Håvard Johnsen 

Dato: 06.12.2019 

 

 

Saksframlegg 

Søknad om boligtilskudd 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 10/20 17.01.2020 

 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Det fremmes to alternative innstillinger. Det velges mellom a og b. 
 

a) Søknaden avslås da omfanget av oppussingen ikke er tilstrekkelig til å oppfylle kravet til 
nybyggpris. 
 

b)  
1. Søknaden fra Jørn Kastnes og Aase Strokkenes innvilges i henhold til kommunens 

retningslinjer pkt 2, og tildeles et tilskudd på 50.000,- kr i forbindelse med restaurering av 
Elveveien 14 i Dyrøy kommune.    

2. Boliger det innvilges byggetilskudd til, kan ikke omgjøres fra helårsbolig til fritidsbolig før det 
har gått 10 år etter at tilskudd er innvilget.  

3. Tilskuddet utbetales ved framlagt dokumentasjon på at byggingen er gjennomført i tråd 
med søknad eller tilsvarende omfang.  

 

Kort sammendrag 

Etter kjøp av bolig våren 2019 har søkere hatt tildels store utgifter knyttet til renovering av denne. Det 
er derfor fremmed søknad om byggetilskudd.  
 

Saksutredning 

Jørn Kastnes og Aase Strokkenes søkte 05.12.19 om byggetilskudd i forbindelse med renoveringa av 
bolig i Dyrøy.  
 
Søkerne kjøpte i mai 2019 Elveveien 14. De oppgir i søknaden at de hadde planer om mindre 
renoveringer av huset. Etter at de hadde kjøpt huset ble det avdekket en del elementer som gjorde 
renoveringen mer omfattende.  
 
I søknaden oppgir de at noe av det de avdekket var: 
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- Tidligere vannlekkasje hadde ført til skader på gulv 
- Gulv i vaskerom hadde begynt å svikte og hadde tydelige skader 
- Ingen av de innvendige veggene i huset var bygget etter normal byggemåte, og disse var i 

realiteten bare ønsket i sammen. 
- Kun 10 cm isolasjon i yttervegger 
- Gammelt elektrisk anlegg 
- Gammelt vannsystem 

 
Dette, sammen med et generelt behov for oppussing gjør at de ifølge søknaden har gjennomført 
følgende arbeid: 
 

- Helt nytt elektrisk anlegg i huset 
- Nye vannrør 
- Nye vinduer og verandadører 
- Etterisolert yttervegger 
- Nye vegger innvendig 
- Nytt vaskerom 
- Nytt kjøkken 
- Ny stue 
- Nytt soverom 
- Ny gang 

 
Alt oppgis å være gjort etter dagens standarder.  
 
Videre opplyses det om at det planlegges for en utbygging av huset som også vil innebære 
totalrenovering av bad samt bygging av bod.  
 
Totale utgifter til nå oppgis å ha oversteget 300.000,- kr. Dette ut over kjøpesum på 1.680,000-. kr 
Store deler av arbeidsinnsatsen er også gjort av søker selv.  
 
Retningslinjene for byggetilskudd i Dyrøy kommune er:  
 

1. Dyrøy kommune viderefører ordningen med byggetilskudd for de som bygger nytt bolighus i 
Dyrøy. Størrelsen på tilskuddet fastsettes av kommunestyret.  

2. Formannskapet kan i særlige tilfeller der restaurering/ombyggingsarbeider skjer 
sammenhengende og er så omfattende at det tilnærmet svarer til nybyggingspris og huset 
fremstår som nytt, innvilge inntil 50% av gjeldende byggetilskudd.  

3. For nybygget fritidsbolig som innvilges omgjort til helårsbolig kan det innvilges inntil 50% 
byggetilskudd. For eldre fritidsbolig som innvilges omgjort til helårsbolig og som for øvrig 
oppfyller kravene i pkt. 2, kan det innvilges inntil 50% byggetilskudd.  

4. I forbindelse med gjenoppbygging i Dyrøy kommune etter brann eller lignende kan 
kommunen gi et byggetilskudd tilsvarende 1/3 av helt tilskudd.  

5. Innvilget tilskudd utbetales etter følgende regler:  
a. Fullfinansiering må bekreftes  
b. 50% utbetales når mur står byggeferdig, og vei, vann og kloakk er tilført 
c. 50% ved ferdigstillelse av boligen og boligbygger er bosatt/blitt registrert i 

folkeregistret i Dyrøy kommune.  
d. Boliger med byggetilskudd kan ikke omgjøres fra helårsboliger til fritidsboliger før 10 

år etter at tilskuddet er innvilget.  
6. Resterende tomter i Bjørkebakk, Skaubu og Kastnes boligfelt og kommunal eiendom på 

Dyrøya som er egnet til boligformål, stilles gratis til rådighet for byggeinteresserte.  
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7. For boliger utenom kommunale boligfelt som ikke har mulighet til å knytte seg til 
kommunalt vann- og kloakkanlegg (inkl. privat anlegg der kommunen dekker 
driftsunderskudd) gis et tilskudd på kr 6000,- for vann og kr 6000,- for kloakk. Maksimalt 
tilskudd kr 12.000,-.  

8. Rådmannen bemyndiges til å avgjøre enkeltsøknader for delvis dekning av flytteutgifter til 
familier som flytter til kommunen hvor byggetilskuddet ikke kommer til anvendelse.  

9. Reglene skal gjelde fra 01.01.2010.  
 
Størrelsen på byggetilskuddet er nå kr 100.000,-. 
 

Administrasjonens vurdering 

Søknaden kan sies å komme inn under punkt 2 i retningslinjene. Det uavklarte punkt er om renoveringen 
er så omfattende at det regnes å tilsvare nybyggingspris, eller om oppussingen kan kategoriseres som 
«omfattende oppussing».  
 
I sak fra 2017 fremkommer det et tilfelle med dokumenterte utgifter på 385.632,-. I dette tilfellet ble 
vedtaket at søknaden ikke ble innvilget med begrunnelse at det ikke tilsvarte nybyggingspris. 
 
I en annen sak fra 2017 oppgis det at søker har brukt 1,1 millioner samt egeninnsats på oppussing. I 
denne saken vedtok formannskapet å støtte med halvt tilskudd (50.000,-) i henhold til punkt 2 i 
retningslinjene. 
 
Den aktuelle søknaden innebærer 300.000,- kr i påløpte kostnader pr i dag. Det kan forventes ytterligere 
kostnader. Formannskapet bes vurdere om kostnadene skal overstige en bestemt sum før ett tilskudd 
utløses og om eget arbeid på noen måte skal påvirke kostnadenes størrelse i forbindelse med eventuell 
tildeling.  
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