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Merknader

Ingen merknader til innkallingen. Enst. godkjent. Til sakslisten: RS 26/14 utgår.
Valg av settevaraordfører: Ronny Nordahl enst. valgt. 
Til å underskrive protokollen: Karl Johan Olsen og Randi Vaeng. Enst. 
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Navn Stilling
Øystein Rørslett rådmann
Viktor K. Olsen enhetsleder økonomi
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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
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Saker til behandling

PS 59/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2014 

Referatsak 26/14 utgår.
Referatsakene tas til orientering. Enst. vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2014

Referatsakene tas til orientering.

RS 24/14 Signert arbeidsavtale

RS 25/14 Hurtigruten ASA

RS 26/14 Orientering om Astafjord Vekst AS, ved styreleder



Saker til behandling

PS 60/14 Kystsoneplanarbeidet  i Dyrøy

Rådmannens forslag til vedtak:

Tas til orientering

Ordførers innstilling:

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2014 

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.

Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2014

Tas til orientering.

PS 61/14 Møteplan for politiske utvalg, styrer og råd 2015

Rådmannens forslag til vedtak:

Møteplanen for 2015 godkjennes.

Ordførers innstilling:

Som rådmannens forslag til vedtak.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2014 

Nina Bolle, AP, foreslo følgende endringer:

Møte i PNU 4. februar flyttes til 11. februar.
Møte i PNU 10. juni flyttes til 17. juni.
Møte i kommunestyret 23. februar flyttes til 16. februar.

Enst. vedtatt som ordførers innstilling med de foreslåtte endringer.

Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2014

Møteplanen for 2015 godkjennes.

PS 62/14 Svar på kommunestyrets vedtak av 29.09.14 - Vannbrønn Espenes

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret finner ikke å ta klage fra Malvin Sylte av 13.11.14 til følge og vedtak i sak 
(43/24) fra møte den 29.09.14. opprettholdes.
  
Saken oversendes fylkesmannen i Troms til behandling 

Ordførers innstilling:



Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2014 

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.

Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2014

Kommunestyret finner ikke å ta klage fra Malvin Sylte av 13.11.14 til følge og vedtak i sak 
(43/24) fra møte den 29.09.14. opprettholdes.
  
Saken oversendes fylkesmannen i Troms til behandling.

PS 63/14 Dyrøy kommunes arbeid med kommunereformen - status desember 2014

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Ordførers innstilling:

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2014 

Forslag til vedtak lagt fram i møtet av Randi Lillegård, AP:

Dyrøy kommunestyre vil ha utredet følgende alternativer for kommunestruktur i tillegg til pkt. 3 
i kommunestyrets vedtak i sak 56/14. 

a) Hele Midt-Troms som en kommune, i tråd med anmodning i Regionrådets vedtak.
b) Kommuner som inngår i legevaktsamarbeidet Lenvik, Sørreisa, Dyrøy og Senja 

kommunene som egen kommune.
c) Sørreisa, Målselv, Bardu og Dyrøy som egen kommune.

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

I tillegg til vedtak i sak 56/14 utredes alternativ som omfatter Dyrøy, Sørreisa, Målselv og 
Bardu.

Ved votering ble det votert for hvert bokstavpunkt. Forslaget fra FLD sammenfaller med punkt c 
i APs forslag.

Punkt a) – det ble gitt 3 stemmer for. Forslaget falt.
Punkt b) – det ble gitt 6 stemmer for. Forslaget falt.
Punkt c) – enst. vedtatt.

Punkt c) i Randi Lillegårds forslag og forslag fra Knut Arne Johansen enst. vedtatt og kommer 
som tillegg til vedtak gjort i sak 56/14.

Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2014

Dyrøy kommunestyre vil ha utredet følgende alternativer for kommunestruktur i tillegg til pkt. 3 
i kommunestyrets vedtak i sak 56/14. 

 Sørreisa, Målselv, Bardu og Dyrøy som egen kommune.



PS 64/14 3/72 Kjøp av tilleggsareal, Ringveien 5

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret tilrår plan og naturutvalget å endre Solbu reguleringsplan slik at område sørvest 
for kryss Ringveien/Ringveien blindvei kan selges som tilleggsareal.

Ordførers innstilling:

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2014 

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.

Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2014

Kommunestyret tilrår plan og naturutvalget å endre Solbu reguleringsplan slik at område sørvest 
for kryss Ringveien/Ringveien blindvei kan selges som tilleggsareal.

PS 65/14 Festeavgift for gravplasser - justering av regler

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner Dyrøy kirkelige fellesråds vedtak om at det ikke skal være 
søknad om å få beholde grav ved 80 år.

2. Ordningen forutsetter følgende: At graven har fester, at det er betalt festeavgift og at 
graven holdes i hevd.

3. Kommunestyret ber om å få seg forelagt ajourførte regler for festeavgift for gravplasser i 
Dyrøy som referatsak.

Ordførers innstilling:

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2014 

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

1. Dyrøy kommunestyre bevilger kr 100.000 til menighetens arbeid med registrering og 
kartlegging på gravstedene/kirkegårdene i Dyrøy.

2. Kommunestyret opphever sitt vedtak i sak 18/14 om innføring av festeavgifter.
3. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Ved votering ble det gitt 11 stemmer for forslaget til Knut Arne Johansen. Vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2014

1. Dyrøy kommunestyre bevilger kr 100.000 til menighetens arbeid med registrering og 
kartlegging på gravstedene/kirkegårdene i Dyrøy.

2. Kommunestyret opphever sitt vedtak i sak 18/14 om innføring av festeavgifter.
3. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.



PS 66/14 Leiligheter i 2. etasje på Utleiebygg I - status og veien videre

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken legges fram uten nytt forslag til vedtak fra rådmannen.

Ordførers innstilling:

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2014 

Forslag fra Randi Lillegård, AP, om følgende medlemmer som er inhabile til behandling av 
saken:

Ronny Nordahl – styreleder Dyrøy utleiebygg
Randi Vaeng – styremedlem Dyrøy boligstiftelse
Per Jensen – styreleder Dyrøy boligstiftelse

Enst. erklært inhabile.

Nina Bolle ble valgt til settevaraordfører i saken.

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

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

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

Dyrøyseminarsenteret KF engasjeres. Kommunen bevilger kr 100.000 til oppdrag – se 
pkt. 4.

4. Plankomite – med repr. fra Dyrøy kommune og Dyrøy Utleiebygg AS – i tillegg til 
boligstiftelsen utreder forslag til:

a. Investeringer som knyttes direkte til leilighetene, herunder konsekvenser av 
trinnvis utbygging.

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

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

6. Byggherre knytter til seg nødvendig konsulentbistand i planfase/byggfase. I 
byggeperioden oppnevnes representant for kommunen og Dyrøy Utleiebygg som støtte 
for Boligstiftelsen.

Rådmannen la fram følgende forslag til vedtak:

1. Gjennomføring av prosjekt leiligheter oppført som ny 2. etasje på Utleiebygg 1 stoppes, 
fordi ingen privat aktør har gitt anbud etter utlysning i hht vedtak i kommunestyret, sak 
37/14.

2. Kommunestyret ber Dyrøy Utleiebygg AS gjennomføre nødvendig renovering av taket 
på Utleiebygg 1 så snart som mulig, jfr. tidligere sak.

3. Realisering av sentrumsnære leiligheter gjennomføres trinnvis. Kommunestyret ber om å 
bli forelagt forslag om tomteplassering og beskrivelse av første byggetrinn bestående av 



4 tre-roms leiligheter. Prosjektet lyses ut på anbud som offentlig-privat samarbeid (OPS) 
etter den såkalte «Hamarøymodellen».

Det ble votert over forslagene. 10 stemte for forslaget til Knut Arne Johansen, FLD. 1 stemte for 
rådmannens forslag.

Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2014

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

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

Dyrøyseminarsenteret KF engasjeres. Kommunen bevilger kr 100.000 til oppdrag – se 
pkt. 4.

4. Plankomite – med repr. fra Dyrøy kommune og Dyrøy Utleiebygg AS – i tillegg til 
boligstiftelsen utreder forslag til:

a. Investeringer som knyttes direkte til leilighetene, herunder konsekvenser av 
trinnvis utbygging.

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

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

6. Byggherre knytter til seg nødvendig konsulentbistand i planfase/byggfase. I 
byggeperioden oppnevnes representant for kommunen og Dyrøy Utleiebygg som støtte 
for Boligstiftelsen.

PS 67/14 Reduksjon av vannavgift som følge av kokepåbud

Rådmannens forslag til vedtak:

Som følge av at det framtidige avgiftsnivået vil bli relativt høyt, og at utbyggingsplanene for 
Dyrøy nye vannverk er fremskyndet for å bedre situasjonen for abonnentene på Dyrøya, tilrår 
rådmannen at det ikke gis reduksjon i vannavgiften som følge av kokepåbud. 

Ordførers

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.11.2014 

Saken behandles på neste møte 20.11.14. Enst. vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 06.11.2014

Saken behandles på neste møte 20.11.14.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.11.2014 

Omforent forslag til vedtak lagt fram i møtet:

1. Dyrøy kommunestyre beklager de problemene abonnenter på Dyrøya vannverk har hatt i 
form av langvarig kokepåbud i 2014.



2. Det gis en avgiftsreduksjon til abonnenter tilsvarende ¼ årsavgift for 2014. 
3. Utgiften finansieres ved bruk av fond.

Enst. vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 20.11.2014

1. Dyrøy kommunestyre beklager de problemene abonnenter på Dyrøya vannverk har hatt i 
form av langvarig kokepåbud i 2014.

2. Det gis en avgiftsreduksjon til abonnenter tilsvarende ¼ årsavgift for 2014. 
3. Utgiften finansieres ved bruk av fond.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2014 

Forslag til vedtak lagt fram i møtet av Terje Johansen, AP:

1. Dyrøy kommune beklager de problemene abonnenter på Dyrøya vannverk har hatt i form 
av langvarig kokepåbud.

2. Det gis en engangskompensasjon tilsvarende ¼ årsavgift i 2014.
3. Utgiften finansieres ved bruk av fond.

Enst. vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2014

1. Dyrøy kommune beklager de problemene abonnenter på Dyrøya vannverk har hatt i form 
av langvarig kokepåbud.

2. Det gis en engangskompensasjon tilsvarende ¼ årsavgift i 2014.
3. Utgiften finansieres ved bruk av fond.

PS 68/14 Bundne driftsfond - Overføring til disposjonsfond

Rådmannens forslag til vedtak:

Bundne driftsposter overføres til disposisjonsfond ihht vedlegg 1.

Ordførers innstilling:

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2014 

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.

Vedtak i Formannskapet - 27.11.2014

Bundne driftsposter overføres til disposisjonsfond ihht vedlegg 1.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2014 

Enst. vedtatt som formannskapets innstilling.

Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2014

Bundne driftsposter overføres til disposisjonsfond ihht vedlegg 1.



PS 69/14 Budsjett 2015 - Dyrøyseminarsenteret KF

Saksprotokoll i Styret i Dyrøyseminarsenteret KF - 01.12.2014 

Enst. vedtatt som daglig leders forslag til vedtak.

Vedtak i Styret i Dyrøyseminarsenteret KF - 01.12.2014

Styret vedtar forslag til budsjett for 2015 for Dyrøyseminarsenteret KF.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2014 

Enst. vedtatt som styret for Dyrøyseminarsenteret KFs innstilling.

Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2014

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2015 for Dyrøyseminarsenteret KF.

PS 70/14 Budsjett 2015/Økonomiplan 2015 - 2018

Rådmannens forslag til vedtak: 

I) Kommunebudsjettet 2015.

1. Dyrøy kommunestyre vedtar framlagte driftsbudsjett for 2015 med en samlet ramme på 
kr 123 514 000.

2. Kommuneskatt utskrives etter høyeste sats i hht Stortingets vedtak.

3. Godtgjørelse til folkevalgte i hht reglement vedtatt kommunestyret 17. februar 2014. 

4. Priser kommunale tjenester økes generelt med 3,0 %. Avvik fastsettes i egne punkter. For 
avgiftspliktige ytelser kommer merverdiavgift i tillegg med 25 %.

5. Vannavgiften settes til kr 5 466,- ekskl. mva. pr år. Reduserte satser i hht vedtatt 
regulativ. Gjeldende regulativ revideres i henhold til denne endringen.

6. Avløpsavgiften settes til kr 3 467,- ekskl. mva. pr år. Reduserte satser i hht vedtatt 
regulativ. For hytter/fritidsboliger videreføres avgiften til 50 % av full avgift for 2015. 
Gjeldende regulativ revideres i henhold til denne endringen. 

7. Slamavgifter settes til kr 1 189,- ekskl. mva. pr år. For hytter/fritidsboliger fastsettes 
avgiften til 50 % av full avgift for 2015. Gjeldende regulativ revideres i henhold til denne 
endringen.

8. Renovasjonsavgiften settes til kr 3 623,- ekskl. mva. pr år. For hytter/fritidsboliger 
fastsettes avgiften til 50 % av full avgift for 2015. Gjeldende regulativ revideres i 
henhold til denne endringen. 

9. Feieravgiften settes til kr 554,- ekskl. mva. pr år. Reduserte satser i hht vedtatt regulativ.

10. Byggesaksgebyrer og gebyrer for tjenester etter Matrikkelloven økes med 3,0 %.



11. Foreldrebetaling i barnehagen endres til kr 2 580,- pr måned. Søskenmoderasjon settes til 
30 %. Gjeldende regulativ revideres i henhold til denne endringen.

12. Elevkontingent kulturskole settes til 1 313,- pr semester. Søskenmoderasjon settes til 30 
%. Gjeldende regulativ revideres i henhold til denne endringen.

13. Egenbetaling SFO settes til:

kr 1082,- for inntil 10 t/uke.
kr 1 622,- for inntil 20 t/uke
kr 2 369,- for inntil 28 t/uke

14. Husleie i kommunale utleieboliger økes med 3,0 % fra 01.01.2015 eller ihht leieavtale. 

15. Husleie i kommunehuset og kommunale utleiebygg økes med 3 % eller ihht leieavtale der 
ikke annen avtale er inngått. 

16. Døgnsatsen på Dyrøy sykehjem settes til kr 1 828,-.

17. Abonnementspris på trygghetsalarm settes til kr 258,- pr måned fra 01.01.2015.

18. Avgift for matombringing settes til kr 15,- pr. porsjon.

19. Egenbetaling hjemmehjelp fastsettes til følgende satser beregnet etter netto inntekt:

- 2 G kr 185 pr mnd med forbehold om annen faststing i statlig forskrift, 
- 2 – 3 G kr 824 pr mnd
- 3 – 4 G kr 1 339 pr mnd
- 4 – 5 G kr 1 854 pr mnd
- Over 5 G kr 2 369 pr mnd

20. Investeringsbudsjettet – med unntak av ansvar 930 formidlingslån - vedtas med 
utgifter/finansiering på kr 22 220 000. Låneopptak 2015 vedtas i hht investeringsbudsjett 
med kr 11 500 000.

21. Det opptas formidlingslån i Husbanken på kr 1 000 000 til videre utlån.

22. Ramme for driftskreditt settes til kr 3 000 000.

23. Rådmannen gis fullmakt til justering av lønnspostene mot belastning av avsatte 
lønnsmidler ansvar 179 etter godkjent forhandlingsresultat ihht økonomireglementet.

24. Foreslått bruk av disposisjonsfond reverseres ved regnskapsavslutningen dersom 
resultatet viser mindre netto forbruk enn forutsatt.

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

II) Økonomiplan 2015 – 2018.
Foreliggende utkast til økonomiplan 2015 – 2018 vedtas.



Ordførers innstilling:

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2014 

I formannskapets behandling av saken kom det fram to punkt som ønskes innarbeidet i 
innstillingen.

 Administrasjonen pålegges å gjennomgå driften med målsetting å redusere med 2 
stillinger med virkning for 2. halvår 2015, og som vil få helårsvirkning for 2016 – 2018.

 Tilknytningsavgift bredbånd settes til kr. 7000 eks.mva.

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak med de tillegg som framkom i møtet.

Vedtak i Formannskapet - 27.11.2014

I) Kommunebudsjettet 2015.

1. Dyrøy kommunestyre vedtar framlagte driftsbudsjett for 2015 med en samlet ramme på 
kr 123 514 000.

2. Kommuneskatt utskrives etter høyeste sats i hht Stortingets vedtak.

3. Godtgjørelse til folkevalgte i hht reglement vedtatt kommunestyret 17. februar 2014. 

4. Priser kommunale tjenester økes generelt med 3,0 %. Avvik fastsettes i egne punkter. For 
avgiftspliktige ytelser kommer merverdiavgift i tillegg med 25 %.

5. Tilknytningsavgift bredbånd settes til kr. 7000 eks.mva.

6. Vannavgiften settes til kr 5 466,- ekskl. mva. pr år. Reduserte satser i hht vedtatt 
regulativ. Gjeldende regulativ revideres i henhold til denne endringen.

7. Avløpsavgiften settes til kr 3 467,- ekskl. mva. pr år. Reduserte satser i hht vedtatt 
regulativ. For hytter/fritidsboliger videreføres avgiften til 50 % av full avgift for 2015. 
Gjeldende regulativ revideres i henhold til denne endringen. 

8. Slamavgifter settes til kr 1 189,- ekskl. mva. pr år. For hytter/fritidsboliger fastsettes 
avgiften til 50 % av full avgift for 2015. Gjeldende regulativ revideres i henhold til denne 
endringen.

9. Renovasjonsavgiften settes til kr 3 623,- ekskl. mva. pr år. For hytter/fritidsboliger 
fastsettes avgiften til 50 % av full avgift for 2015. Gjeldende regulativ revideres i 
henhold til denne endringen. 

10. Feieravgiften settes til kr 554,- ekskl. mva. pr år. Reduserte satser i hht vedtatt regulativ.

11. Byggesaksgebyrer og gebyrer for tjenester etter Matrikkelloven økes med 3,0 %.

12. Foreldrebetaling i barnehagen endres til kr 2 580,- pr måned. Søskenmoderasjon settes til 
30 %. Gjeldende regulativ revideres i henhold til denne endringen.

13. Elevkontingent kulturskole settes til 1 313,- pr semester. Søskenmoderasjon settes til 30 
%. Gjeldende regulativ revideres i henhold til denne endringen.



14. Egenbetaling SFO settes til:

kr 1082,- for inntil 10 t/uke.
kr 1 622,- for inntil 20 t/uke
kr 2 369,- for inntil 28 t/uke

15. Husleie i kommunale utleieboliger økes med 3,0 % fra 01.01.2015 eller ihht leieavtale. 

16. Husleie i kommunehuset og kommunale utleiebygg økes med 3 % eller ihht leieavtale der 
ikke annen avtale er inngått. 

17. Døgnsatsen på Dyrøy sykehjem settes til kr 1 828,-.

18. Abonnementspris på trygghetsalarm settes til kr 258,- pr måned fra 01.01.2015.

19. Avgift for matombringing settes til kr 15,- pr. porsjon.

20. Egenbetaling hjemmehjelp fastsettes til følgende satser beregnet etter netto inntekt:

- 2 G kr 185 pr mnd med forbehold om annen fastsetting i statlig forskrift, 
- 2 – 3 G kr 824 pr mnd
- 3 – 4 G kr 1 339 pr mnd
- 4 – 5 G kr 1 854 pr mnd
- Over 5 G kr 2 369 pr mnd

21. Investeringsbudsjettet – med unntak av ansvar 930 formidlingslån - vedtas med 
utgifter/finansiering på kr 22 220 000. Låneopptak 2015 vedtas i hht investeringsbudsjett 
med kr 11 500 000.

22. Det opptas formidlingslån i Husbanken på kr 1 000 000 til videre utlån.

23. Ramme for driftskreditt settes til kr 3 000 000.

24. Rådmannen gis fullmakt til justering av lønnspostene mot belastning av avsatte 
lønnsmidler ansvar 179 etter godkjent forhandlingsresultat ihht økonomireglementet.

25. Administrasjonen pålegges å gjennomgå driften med målsetting å redusere med 2 
stillinger med virkning for 2. halvår 2015, og som vil få helårsvirkning for 2016 – 2018.

26. Foreslått bruk av disposisjonsfond reverseres ved regnskapsavslutningen dersom 
resultatet viser mindre netto forbruk enn forutsatt.

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

II) Økonomiplan 2015 – 2018.
Foreliggende utkast til økonomiplan 2015 – 2018 vedtas.



Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2014 

Forslag lagt fram i møtet av Berit Nikolaisen, SP:

 Posten museumsformål økes med 5.000,-
 Posten ekskursjoner Elvetun skole økes med 10.000,-
 Posten kirkelig administrasjon økes med 50.000,-
 Utgiftene dekkes inn fra disposisjonsfondet.

Punkt to og tre senere frafalt.
Punkt en enst. vedtatt.

Forslag lagt fram i møtet av Leif Hermod Jenssen, SP, senere omformulert.

 Møbler til mellombygget Elvetun skole kr. 35.000. Beløpet dekkes av disposisjonsfondet.
 Leirskole Elvetun skole kr. 45.000. Beløpet dekkes av disposisjonsfondet.
 Kursing av skolepersonell kr. 100.000. Beløpet dekkes fra disposisjonsfondet.

Punkt tre ble senere frafalt.

Punkt en ble bifalt mot 3 stemmer.
Punkt to ble bifalt mot 3 stemmer.

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

 Skolebudsjettet tilføres kr. 100.000 og fordeles på artsnivå av rådmannen. 
Budsjettdekning disposisjonsfond.

Enst. vedtatt.

Forslag lagt fram i møtet av Karl Johan Olsen, SV, endring til pkt. 5 i innstillingen:

 Tilknytningsavgift bredbånd settes til kr. 6.900 inkl.mva.

Enst. vedtatt.

Ved votering ble punkt 1-4 av formannskapets innstilling til kommunebudsjett 2015 enst. 
vedtatt.
Punkt 5 ble vedtatt som forslag fra Karl Johan Olsen, SV.
Punkt 6-27 enst. vedtatt.

I) Kommunebudsjettet 2015 enst. vedtatt.
II) Økonomiplan 2015 – 2018 enst. vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2014

I) Kommunebudsjettet 2015.

1. Dyrøy kommunestyre vedtar framlagte driftsbudsjett for 2015 med en samlet ramme på 
kr 123 514 000.

2. Kommuneskatt utskrives etter høyeste sats i hht Stortingets vedtak.

3. Godtgjørelse til folkevalgte i hht reglement vedtatt kommunestyret 17. februar 2014. 



4. Priser kommunale tjenester økes generelt med 3,0 %. Avvik fastsettes i egne punkter. For 
avgiftspliktige ytelser kommer merverdiavgift i tillegg med 25 %.

5. Tilknytningsavgift bredbånd settes til kr. 6900 inkl.mva.

6. Vannavgiften settes til kr 5 466,- ekskl. mva. pr år. Reduserte satser i hht vedtatt 
regulativ. Gjeldende regulativ revideres i henhold til denne endringen.

7. Avløpsavgiften settes til kr 3 467,- ekskl. mva. pr år. Reduserte satser i hht vedtatt 
regulativ. For hytter/fritidsboliger videreføres avgiften til 50 % av full avgift for 2015. 
Gjeldende regulativ revideres i henhold til denne endringen. 

8. Slamavgifter settes til kr 1 189,- ekskl. mva. pr år. For hytter/fritidsboliger fastsettes 
avgiften til 50 % av full avgift for 2015. Gjeldende regulativ revideres i henhold til denne 
endringen.

9. Renovasjonsavgiften settes til kr 3 623,- ekskl. mva. pr år. For hytter/fritidsboliger 
fastsettes avgiften til 50 % av full avgift for 2015. Gjeldende regulativ revideres i 
henhold til denne endringen. 

10. Feieravgiften settes til kr 554,- ekskl. mva. pr år. Reduserte satser i hht vedtatt regulativ.

11. Byggesaksgebyrer og gebyrer for tjenester etter Matrikkelloven økes med 3,0 %.

12. Foreldrebetaling i barnehagen endres til kr 2 580,- pr måned. Søskenmoderasjon settes til 
30 %. Gjeldende regulativ revideres i henhold til denne endringen.

13. Elevkontingent kulturskole settes til 1 313,- pr semester. Søskenmoderasjon settes til 30 
%. Gjeldende regulativ revideres i henhold til denne endringen.

14. Egenbetaling SFO settes til:

kr 1082,- for inntil 10 t/uke.
kr 1 622,- for inntil 20 t/uke
kr 2 369,- for inntil 28 t/uke

15. Husleie i kommunale utleieboliger økes med 3,0 % fra 01.01.2015 eller ihht leieavtale. 

16. Husleie i kommunehuset og kommunale utleiebygg økes med 3 % eller ihht leieavtale der 
ikke annen avtale er inngått. 

17. Døgnsatsen på Dyrøy sykehjem settes til kr 1 828,-.

18. Abonnementspris på trygghetsalarm settes til kr 258,- pr måned fra 01.01.2015.

19. Avgift for matombringing settes til kr 15,- pr. porsjon.

20. Egenbetaling hjemmehjelp fastsettes til følgende satser beregnet etter netto inntekt:

- 2 G kr 185 pr mnd med forbehold om annen fastsetting i statlig forskrift, 
- 2 – 3 G kr 824 pr mnd
- 3 – 4 G kr 1 339 pr mnd



- 4 – 5 G kr 1 854 pr mnd
- Over 5 G kr 2 369 pr mnd

21. Investeringsbudsjettet – med unntak av ansvar 930 formidlingslån - vedtas med 
utgifter/finansiering på kr 22 220 000. Låneopptak 2015 vedtas i hht investeringsbudsjett 
med kr 11 500 000.

22. Det opptas formidlingslån i Husbanken på kr 1 000 000 til videre utlån.

23. Ramme for driftskreditt settes til kr 3 000 000.

24. Rådmannen gis fullmakt til justering av lønnspostene mot belastning av avsatte
lønnsmidler ansvar 179 etter godkjent forhandlingsresultat ihht økonomireglementet.

25. Administrasjonen pålegges å gjennomgå driften med målsetting å redusere med 2 
stillinger med virkning for 2. halvår 2015, og som vil få helårsvirkning for 2016 – 2018.

26. Foreslått bruk av disposisjonsfond reverseres ved regnskapsavslutningen dersom 
resultatet viser mindre netto forbruk enn forutsatt.

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

28. Posten museumsformål økes med 5.000,-. Utgiftene dekkes inn fra disposisjonsfondet.

29. Møbler til mellombygget Elvetun skole kr. 35.000. Beløpet dekkes av disposisjonsfondet.

30. Leirskole Elvetun skole kr. 45.000. Beløpet dekkes av disposisjonsfondet.

31. Skolebudsjettet tilføres kr. 100.000 og fordeles på artsnivå av rådmannen. 
Budsjettdekning disposisjonsfond.

II) Økonomiplan 2015 – 2018.
Foreliggende utkast til økonomiplan 2015 – 2018 vedtas.


