
Dyrøy kommune

  Den lærende kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset
Dato: 08.04.2014
Tidspunkt: 10:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Randi Lillegård Ordfører AP
Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP
Nina Bolle Medlem AP
John Bernhard Andersen Medlem AP
Terje Johansen Medlem AP
Karl Johan Olsen – fra 10:20 Medlem SV
Leif Hermod Jenssen Medlem SP
Berit Nikolaisen – fra 11:15 Medlem SP
Knut Arne Johansen Medlem FLD
Randi Vaeng Medlem FLD
Per Jensen Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Ronny Nordahl Medlem AP
Anne Larsen Medlem AP
Venke Heide Medlem FLD
Torbjørn Hind Medlem H

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Berit Jakobsen Anne Larsen AP
Torodd Espenes Ronny Nordahl AP
Steinar Gundersen Torbjørn Hind H
Pål Hugo Skog Venke Heide FLD

Merknader

Ingen merknader til innkalling. Til sakslisten ble en ny sak godtatt behandlet, sak 21/14.
Knut Arne Johansen orienterte kommunestyret om to saker som potensielt kan belaste Dyrøy 
kommune i rettsapparatet. Sakene gjaldt tvist vedrørende Dyrøy skole som kommunen 
tidligere solgte og kommende behandling av sak 12/14 i PNU-møte 10/4-14.

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Ørjan Higraff rådmann
Kjell J. Lillegård fagleder IKT og servicetorg



Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________ ______________________ _______________________

Randi Lillegård Karl Johan Olsen Randi Vaeng
ordfører

Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-

saksnr

Saker til behandling

PS 12/14 Referatsaker

RS 5/14 Årsrapport 2013 for Fylkesmannens tilsyn med 
barnevernet i Troms

2012/69

RS 6/14 Kontrollrapport 2013 vedrørende 
skatteoppkreverfunksjonen for Dyrøy kommune

2007/121

Saker til behandling

PS 13/14 Revidering av vedtektene til Dyrøy barnehage -
opptakskriterier

2014/164

PS 14/14 Revidering av vedtekter for skolefritidsordninga, Elvetun 
skole

2014/132

PS 15/14 Ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer 2013/589

PS 16/14 Renovering kommunal bygningsmasse 2014/128

PS 17/14 Ny vekstbedrift i Dyrøy kommune - valg av driftsmodell 2014/10

PS 18/14 Dyrøy kirkelig fellesråd og Dyrøy kommune 2012/61

PS 19/14 Reservasjonsordning for fastleger 2012/35

PS 20/14 Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger 2007/546

PS 21/14 Søknad om økt kommunal medvirkning til 
kunstgressbanen

Randi Lillegård
ordfører



Saker til behandling

PS 12/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.04.2014 

Referatsakene tas til orientering. Enst. vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 08.04.2014

Referatsakene tas til orientering.

RS 5/14 Årsrapport 2013 for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Troms

RS 6/14 Kontrollrapport 2013 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Dyrøy kommune



Saker til behandling

PS 13/14 Revidering av vedtektene til Dyrøy barnehage - opptakskriterier

Rådmannens forslag til vedtak:

Punkt 7 d) i Vedtekter for den kommunale barnehage er i dag:
«Ved ledig kapasitet, kan søkere som ikke kommer inn under overnevnte punkt bli tildelt plass.  
De til enhver eldste barna vil bli prioritert.»

erstattes med følgende:
«Ved ledig kapasitet, kan søkere som ikke kommer inn under overnevnte punkt, og som har søkt 
til hovedopptaket, bli tildelt plass. De til enhver eldste barna vil bli prioritert.  Søknader som 
kommer inn etter hovedopptaket vil bli satt nederst på ventelisten i den rekkefølgen de kommer 
inn.  Unntak er dersom det kommer søkere som kommer inn under punkt 7 b. og c. eller barn 
som kun har ett år igjen i barnehagen før skolestart.»

Ordførers innstilling:

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.04.2014 

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.

Vedtak i Kommunestyret - 08.04.2014

Punkt 7 d) i Vedtekter for den kommunale barnehage er i dag:
«Ved ledig kapasitet, kan søkere som ikke kommer inn under overnevnte punkt bli tildelt plass.  
De til enhver eldste barna vil bli prioritert.»

erstattes med følgende:
«Ved ledig kapasitet, kan søkere som ikke kommer inn under overnevnte punkt, og som har søkt 
til hovedopptaket, bli tildelt plass. De til enhver eldste barna vil bli prioritert.  Søknader som 
kommer inn etter hovedopptaket vil bli satt nederst på ventelisten i den rekkefølgen de kommer 
inn.  Unntak er dersom det kommer søkere som kommer inn under punkt 7 b. og c. eller barn 
som kun har ett år igjen i barnehagen før skolestart.»

PS 14/14 Revidering av vedtekter for skolefritidsordninga, Elvetun skole

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Framlagte forslag til vedtekter vedtas.
2. Foreldrebetaling beregnes ut fra alternativ 
3. vedtektsendring gjelder fra skoleåret 2014-15.

Ordførers innstilling:

Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 24.03.2014 

Høringsuttalelse fra FAU lagt fram i møtet.

Punkt 1 i rådmannens forslag til vedtak enst. vedtatt.



Punkt 2 i rådmannens forslag til vedtak utgår.
Punkt 3 i rådmannens forslag til vedtak enst. vedtatt.

Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 24.03.2014

1. Framlagte forslag til vedtekter vedtas.
2. Vedtektsendring gjelder fra skoleåret 2014-15.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.04.2014 

Enst. vedtatt som Oppvekst- og omsorgsutvalgets innstilling.

Vedtak i Kommunestyret - 08.04.2014

1. Framlagte forslag til vedtekter vedtas.
2. Vedtektsendring gjelder fra skoleåret 2014-15.

PS 15/14 Ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Rådmannens forslag til vedtak:

Dyrøy kommunestyre vedtar ny forskrift for vann- og avløpsgebyr. Forskriften erstatter tidligere 
forskrift av 8.mai 1984.

Ordførers innstilling:

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.04.2014 

Forslag lagt fram i møtet av Knut Arne Johansen, FLD:

Saken utsettes i påvente av forslag til betalingsregulativ/eksempler som bygger på endrede 
forskrifter, samt kalkyle for avgiftsnivå etter fullført utbygging av Brøstad vannverk.

Forslaget enst. vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 08.04.2014

Saken utsettes i påvente av forslag til betalingsregulativ/eksempler som bygger på endrede 
forskrifter, samt kalkyle for avgiftsnivå etter fullført utbygging av Brøstad vannverk.

PS 16/14 Renovering kommunal bygningsmasse

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.04.2014 

Omforent forslag til vedtak lagt fram i møtet:

1. Beskrevne tiltak med kostnadsramme pålydende 3 435 000 gjennomføres.
2. I henhold til oppsatt finansieringsplan mangler kr 1 785 000. Dette finansieres gjennom 

bruk av disposisjonsfondet.
3. Oppgjør for salg av to boliger settes på disposisjonsfondet.



Vedtak i Formannskapet - 03.04.2014

1. Beskrevne tiltak med kostnadsramme pålydende 3 435 000 gjennomføres.
2. I henhold til oppsatt finansieringsplan mangler kr 1 785 000. Dette finansieres gjennom 

bruk av disposisjonsfondet.
3. Oppgjør for salg av to boliger settes på disposisjonsfondet.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.04.2014 

Enst. vedtatt som formannskapets innstilling.

Vedtak i Kommunestyret - 08.04.2014

1. Beskrevne tiltak med kostnadsramme pålydende 3 435 000 gjennomføres.
2. I henhold til oppsatt finansieringsplan mangler kr 1 785 000. Dette finansieres gjennom 

bruk av disposisjonsfondet.
3. Oppgjør for salg av to boliger settes på disposisjonsfondet.

PS 17/14 Ny vekstbedrift i Dyrøy kommune - valg av driftsmodell

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar at det ikke etableres en lokal vekstbedrift i Dyrøy kommune (jf 
utredning fra Senja Næringshage)

2. Kommunestyret vedtar at det nedsettes en arbeidsgruppe på tre medlemmer (rådmann, en 
fra formannskapet og en «fagperson» som utvelges særskilt) som snarlig går i 
forhandlinger med de to aktuelle regionale vekstbedrifter for å avklare medlems og 
eierskap, økonomiske forhold, lokalisering, konkretisering av arbeidsoppgaver mv., og 
antall VTA, APS eller andre plasser, eventuelt andre forhold som vil være aktuelle.

3. Forslag fra arbeidsgruppa om hvilken regional vekstbedrift Dyrøy kommune skal knytte 
seg til avklares snarest mulig og senest i kommunestyrets møte i juni 2014.

Ordførers innstilling:

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.04.2014 

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak med følgende endringer:

 Pkt 2 endres til fire personer hvor to medlemmer velges fra Formannskapet
 Tidligere vedtak vedrørende idedugnad kommunestyrevedtak pkt 63/13.

Vedtak i Formannskapet - 03.04.2014

1. Kommunestyret vedtar at det ikke etableres en lokal vekstbedrift i Dyrøy kommune (jf 
utredning fra Senja Næringshage)

2. Kommunestyret vedtar at det nedsettes en arbeidsgruppe på fire medlemmer (rådmann, to 
fra formannskapet og en «fagperson» som utvelges særskilt) som snarlig går i 
forhandlinger med de to aktuelle regionale vekstbedrifter for å avklare medlems og 
eierskap, økonomiske forhold, lokalisering, konkretisering av arbeidsoppgaver mv., og 
antall VTA, APS eller andre plasser, eventuelt andre forhold som vil være aktuelle.

3. Forslag fra arbeidsgruppa om hvilken regional vekstbedrift Dyrøy kommune skal knytte 
seg til avklares snarest mulig og senest i kommunestyrets møte i juni 2014.

4. Kommunen inviterer innbyggere og næringsliv i kommunen til idedugnad ang. lokal 

aktivitet i et videre vekst-tilbud.



Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.04.2014 

Forslag lagt fram i møtet fra AP/SV/SP: Til pkt. 2 foreslås Leif Hermod Jenssen.

Forslag lagt fram i møtet fra FLD/H: Til pkt. 2 foreslås Knut Arne Johansen.

Som fagperson foreslås Kjell Sverre Myrvoll.

Enst. vedtatt som formannskapets innstilling med de endringer som kom fra i møtet til pkt. 2.

Vedtak i Kommunestyret - 08.04.2014

1. Kommunestyret vedtar at det ikke etableres en lokal vekstbedrift i Dyrøy kommune (jf 
utredning fra Senja Næringshage)

2. Det nedsettes en arbeidsgruppe på fire medlemmer (rådmann, Leif Hermod Jenssen og 
Knut Arne Johansen fra formannskapet og Kjell Sverre Myrvoll) som snarlig går i 
forhandlinger med de to aktuelle regionale vekstbedrifter for å avklare medlems og 
eierskap, økonomiske forhold, lokalisering, konkretisering av arbeidsoppgaver mv., og 
antall VTA, APS eller andre plasser, eventuelt andre forhold som vil være aktuelle.

3. Forslag fra arbeidsgruppa om hvilken regional vekstbedrift Dyrøy kommune skal knytte 
seg til avklares snarest mulig og senest i kommunestyrets møte i juni 2014.

4. Kommunen inviterer innbyggere og næringsliv i kommunen til idedugnad ang. lokal 

aktivitet i et videre vekst-tilbud.

PS 18/14 Dyrøy kirkelig fellesråd og Dyrøy kommune

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Justert tjenesteyting avtale vedtas.
2. Det innføres festeavgift i Dyrøy kommune, jf. modell fra Sørreisa kommune. 

Festeavgiften kr 70 000 er innarbeidet i budsjett for kirkegårdsdriften og utgifter knyttet 
til administrasjon av festeregister, gravregister mv. 

3. Dyrøy kommunens budsjett/tilskudd til Dyrøy kirkelige fellesråd økes til 1 342 000 for 
budsjett 2014. I tillegg avsetter Dyrøy kommune nødvendige midler til vedlikehold.

4. Økt tilskudd og nødvendige midler til vedlikehold bevilges gjennom omdisponering av 
budsjett 2014, og innarbeides i økonomiplanen 1/2014.

5. Dyrøy kirkelige fellesråd bes foreta en gjennomgang/vurdering av alle sine stillinger.
Dette med sikte på fremtidens økonomiske utfordringer (budsjett 2015/økonomiplan 
2015-2018). Samarbeidet mellom Dyrøy kommune og Sørreisa kommune bør også ligge 
inn under denne vurderingen med sikte på å vurdere ulike fellesskapsløsninger mv.

Ordførers innstilling:

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.04.2014 

Forslag fra Knut Arne Johansen, FLD, til nytt punkt 3:
«Dyrøy kommune styrker vedlikehold av gravlunder/kirken med kr. 50 000.» 

Ved votering ble det gitt én stemme til forslaget. Forslaget falt.



Rådmannens forslag til vedtak vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 03.04.2014

1. Justert tjenesteyting avtale vedtas.
2. Det innføres festeavgift i Dyrøy kommune, jf. modell fra Sørreisa kommune. 

Festeavgiften kr 70 000 er innarbeidet i budsjett for kirkegårdsdriften og utgifter knyttet 
til administrasjon av festeregister, gravregister mv. 

3. Dyrøy kommunens budsjett/tilskudd til Dyrøy kirkelige fellesråd økes til 1 342 000 for 
budsjett 2014. I tillegg avsetter Dyrøy kommune nødvendige midler til vedlikehold.

4. Økt tilskudd og nødvendige midler til vedlikehold bevilges gjennom omdisponering av 
budsjett 2014, og innarbeides i økonomiplanen 1/2014.

5. Dyrøy kirkelige fellesråd bes foreta en gjennomgang/vurdering av alle sine stillinger. 
Dette med sikte på fremtidens økonomiske utfordringer (budsjett 2015/økonomiplan 
2015-2018). Samarbeidet mellom Dyrøy kommune og Sørreisa kommune bør også ligge 
inn under denne vurderingen med sikte på å vurdere ulike fellesskapsløsninger mv.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.04.2014 

Utsettelsesforslag fra FLD/H:
Saken utsettes. Kommunestyret ønsker en nærmere beregning av investerings- og 
vedlikeholdsbehov på kirkebygg/gravplasser.

Ved votering ble det gitt 5 stemmer til utsettelsesforslaget. Forslaget falt.

Forslag fra Knut Arne Johansen, FLD, til nytt punkt 3:
«Dyrøy kommune styrker vedlikehold av gravlunder/kirken med kr. 50 000.» 

Det ble votert punktvis:
Pkt. 1 enst. vedtatt.
Pkt. 2 vedtatt med 9 mot 6 stemmer.
Pkt. 3 - Det ble gitt 5 stemmer til forslag fra FLD. 10 stemmer ble gitt til formannskapets 
innstilling. Formannskapets innstilling til pkt. 3 vedtatt.
Pkt. 4 enst. vedtatt.
Pkt. 5 enst. vedtatt.

Formannskapets innstilling vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 08.04.2014

1. Justert tjenesteyting avtale vedtas.
2. Det innføres festeavgift i Dyrøy kommune, jf. modell fra Sørreisa kommune. 

Festeavgiften kr 70 000 er innarbeidet i budsjett for kirkegårdsdriften og utgifter knyttet 
til administrasjon av festeregister, gravregister mv. 

3. Dyrøy kommunens budsjett/tilskudd til Dyrøy kirkelige fellesråd økes til 1 342 000 for 
budsjett 2014. I tillegg avsetter Dyrøy kommune nødvendige midler til vedlikehold.

4. Økt tilskudd og nødvendige midler til vedlikehold bevilges gjennom omdisponering av 
budsjett 2014, og innarbeides i økonomiplanen 1/2014.

5. Dyrøy kirkelige fellesråd bes foreta en gjennomgang/vurdering av alle sine stillinger. 
Dette med sikte på fremtidens økonomiske utfordringer (budsjett 2015/økonomiplan 
2015-2018). Samarbeidet mellom Dyrøy kommune og Sørreisa kommune bør også ligge 
inn under denne vurderingen med sikte på å vurdere ulike fellesskapsløsninger mv.



PS 19/14 Reservasjonsordning for fastleger

Rådmannens forslag til vedtak:

Alternativ 1:
Kommunestyret i Dyrøy vedtar å slutte seg til helse- og omsorgsdepartementets forslag til 
endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (hjemmel til å gi 
forskrifter om reservasjonsmulighet for fastleger og rett til å skifte fastlege ved reservasjon) og 
forskrift om endringer i fastlegeforskriften og forskrift om pasient- og brukerrettigheter i 
fastlegeordningen.

Forslag til nevnte endringer åpner for at kommunene kan inngå avtale om reservasjon med 
fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort.

Alternativ 2:
Kommunestyret i Dyrøy vedtar ikke å slutte seg til helse- og omsorgsdepartementets forslag til 
endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (hjemmel til å gi 
forskrifter om reservasjonsmulighet for fastleger og rett til å skifte fastlege ved reservasjon) og 
forskrift om endringer i fastlegeforskriften og forskrift om pasient- og brukerrettigheter i 
fastlegeordningen.

Vedtak om at kommunestyret i Dyrøy ikke slutter seg til nevnte lov- og forskriftsendringer,
innebærer at kommunene ikke kan inngå avtale om reservasjon med fastleger som av 
samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort.

Ordførers innstilling:

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.04.2014 

Rådmannens forslag til vedtak, alternativ 2, enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 03.04.2014

Kommunestyret i Dyrøy vedtar ikke å slutte seg til helse- og omsorgsdepartementets forslag til 
endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (hjemmel til å gi 
forskrifter om reservasjonsmulighet for fastleger og rett til å skifte fastlege ved reservasjon) og 
forskrift om endringer i fastlegeforskriften og forskrift om pasient- og brukerrettigheter i 
fastlegeordningen.

Vedtak om at kommunestyret i Dyrøy ikke slutter seg til nevnte lov- og forskriftsendringer, 
innebærer at kommunene ikke kan inngå avtale om reservasjon med fastleger som av 
samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.04.2014 

Berit Nikolaisen, SP, foreslår rådmannens alternativ 1 til vedtak.

Formannskapets innstilling ble satt opp mot forslag fra Berit Nikolaisen.
Ved votering ble det gitt 14 stemmer til formannskapets innstilling og 1 stemme til forslag fra 
Berit Nikolaisen.



Vedtak i Kommunestyret - 08.04.2014

Kommunestyret i Dyrøy vedtar ikke å slutte seg til helse- og omsorgsdepartementets forslag til 
endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (hjemmel til å gi 
forskrifter om reservasjonsmulighet for fastleger og rett til å skifte fastlege ved reservasjon) og 
forskrift om endringer i fastlegeforskriften og forskrift om pasient- og brukerrettigheter i 
fastlegeordningen.

Vedtak om at kommunestyret i Dyrøy ikke slutter seg til nevnte lov- og forskriftsendringer, 
innebærer at kommunene ikke kan inngå avtale om reservasjon med fastleger som av 
samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort.

PS 20/14 Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til avtalen vedtas.

Utvalgsleders innstilling:

Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 24.03.2014 

Enst. vedtatt: Samarbeidsavtalen godkjennes.

Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 24.03.2014

Samarbeidsavtalen godkjennes.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.04.2014 

Enst. vedtatt som innstilling fra oppvekst- og omsorgsutvalget.

Vedtak i Kommunestyret - 08.04.2014

Samarbeidsavtalen godkjennes.

PS 21/14 Søknad om økt kommunal medvirkning til kunstgressbanen

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.04.2014 

Saken ble tatt opp som ekstrasak i møtet på bakgrunn av søknad fra Brøstadbotn IL der 
utfordringer med spillemidler og momskompensasjon medfører vanskeligheter med å 
gjennomføre prosjektet med bygging av kunstgressbane. Saken ble tidligere behandlet i 
kommunestyresak 64/13.

På grunn av korte frister legger rådmannen fram forslag om at formannskapet får fullmakt til å 
behandle søknaden i ekstra møte.

Kommunestyret sluttet seg til å gi formannskapet fullmakt til å behandle saken snarest med tanke 
på å gi svar på søknaden som gjelder en mellomfinansiering på anleggskostnader inntil 
momskompensasjon er utbetalt.

Enst. vedtatt.



Vedtak i Kommunestyret - 08.04.2014

Kommunestyret sluttet seg til å gi formannskapet fullmakt til å behandle saken snarest med tanke 
på å gi svar på søknaden som gjelder en mellomfinansiering på anleggskostnader inntil 
momskompensasjon er utbetalt.


