
 

Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Nordavindshagen 
Dato: 22.02.2018 
Tid: 09:00-14:30 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Marit Alvig Espenes Ordfører AP 
Stig Stokkland Varaordfører AP 
Trine Nygård Medlem AP 
Terje Johansen Medlem AP 
Kjell-Jostein Lillegård MEDL SV 
Knut Arne Johansen Medlem FLD 
Kjell Sverre Myrvoll Medlem SP 
Kine Mari Hanssen Medlem SP 
Per Jensen Medlem H 
Haavard Danielsen Medlem FRP 
Bjørn Inge Samuelsen Medlem FRP 
Levi Jensen Medlem FRP 
Tom Erik Forså Medlem FRP 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Kristoffer Molund MEDL H 

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Kurt Ole Johansen 
Tormod Nygård  
 

Kristoffer Molund 
Knut Arne Johansen  
 

H 
FLD 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Tore Uthaug 
Marlin Antonsen 
Karl Johan Olsen 
May-Elin Hals 
Frank Moldvik 
 
 
 
 

konst.rådmann 
fagleder servicetorg 
kom.sjef helse og omsorg 
enhetsleder skole 
næringskonsulent  
 
 
 
 

 
 
Ingen merknader til innkallingen. Godkjent 
 
 
 



Til sakslisten: 
 
PS 11/18 «Høring – omfang av leveringspliktige posttjenester» legges til sakslisten. 
FO 1/18 Interpellasjon Dyrøy FRP behandles i møtet. 
 
 
Kjell-Sverre Myrvoll stiller spørsmål om oppfølging av mobildekning i Sørfjord. Spørsmålet besvares av 
ordfører.  
 
Stig Stokkland er inhabil i PS 3/18.  
 
Knut-Arne Johansen (FLD) og Håvard Danielsen (FRP) er inhabil i PS 8/18 og 9/18.  
 
Kjell-Sverre Myrvoll (SP) er inhabil i PS 9/18.  
 
Plan-EVO og Nordavind Utvikling KF orienterer til PS 8/18 og 9/18.  
 
Kommunestyret gjøres kjent med at formannskapsmøte 8.mars og 10.mai flyttes.  
 
Levi Jensen (FRP) innvilges permisjon fra kl.14:00.  
 
Til å signere møteprotokollen velges Per Jensen (H) og Kjell-Jostein Lillegård (SV).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.     
 
 
 
Marit Alvig Espenes Per Jensen Kjell-Jostein Lillegård 
 
ordfører (H)  (SV)  
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Marit Alvig Espenes 
ordfører 
  



PS 1/18 Godkjenning av møteprotokoll 7.12.17 2018/51 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunestyrets møteprotokoll av 07.12.17 godkjennes.  

Ordførers innstilling: 
 
 
Godkjenning av møteprotokoll 7.12.17 
 
Behandling i Kommunestyret – 22.02.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 22.02.2018  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
 

PS 2/18 Referatsaker / 

 
Referatsaker 
 
Behandling i Kommunestyret – 22.02.2018:  
 
 
Rådmannen orienterer fra enhetene.  
 
Referatsakene tas til orientering.   
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 22.02.2018  
 
 
Referatsakene tas til orientering.   
 
 



RS 1/18 Rådmannen orienterer / 

RS 2/18 Status og oppfølging av kommunestyrevedtak 2018/253 

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

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

RS 5/18 17/5047-6 Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til 
fylkeskommunene 2018/225 

RS 6/18 Høring NOU 2017: 17 På ein søndag? Reglane om søndagshandel og 
konsekvensane av endringar 2018/137 

RS 7/18 Takk for ditt høringssvar til Høring av forslag til endringer i vannforskriften og 
naturmangfoldloven 2017/1052 

  



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

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

Ordførers innstilling: 
 
 
Søknad om fritak fra politiske verv 
 
Behandling i Kommunestyret – 22.02.2018:  
 
 
Stig Stokkland er inhabil i saken. Knut Arne Johansen fungerer som setteordfører.  
  
Forslag til vedtak Marit Alvig Espenes (AP): 
 
Som rådmannens forslag til vedtak med følgende tillegg: 
- Nytt medlem KS - Lise Nordal (AP) 
- Nytt medlem FS/ADM/AMU - Trine Nygård (AP) 
- Nytt varamedlem til FS/ADM/AMU - Lise Nordahl (AP) 
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 22.02.2018  
 
Stig Stokkland trer endelig ut av politiske verv som medlem av kommunestyret for AP og som medlem av 
formannskapet, administrasjonsutvalg og arbeidsmiljøutvalg for AP fra tiltredelse i stillingen som leder av 
omstillingsprosjektet i Dyrøy kommune 01.04.18. Jf. kommuneloven §15-1. 
 
Det velges nytt medlem til kommunestyret for AP. Jf. Valgloven §14-2. Nytt medlem Lise Nordal (AP).  
 
Det velges ny varaordfører. 
 
Det velges ikke nytt varamedlem til kommunestyret fra AP, Jf. valgloven §14-2. 
 
Det velges nytt medlem i formannskapet/administrasjonsutvalget/arbeidsmiljøutvalget fra AP. Jf. 
Kommuneloven §16-3 og §16-6. Nytt medlem Trine Nygård (AP).  
 



Det velges evt. nytt varamedlem til formannskapet, administrasjonsutvalget, arbeidsmiljøutvalget fra AP 
dersom antall varamedlemmer er blitt utilstrekkelig. Jf. kommuneloven §16-5 og §16-6. Nytt medlem 
Lise Nordahl (AP). 
 
 

PS 4/18 Valg av varaordfører 2018/216 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Saka legges frem uten innstilling 

Ordførers innstilling: 

 
Valg av varaordfører 
 
Behandling i Kommunestyret – 22.02.2018:  
 
Forslag til vedtak Marit Alvig Espenes (AP): 
Forslag til ny varaordfører: Trine Nygård (AP) 
 
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 22.02.2018  
 
Ny varaordfører: Trine Nygård (AP) 
 
 
 

PS 5/18 Valg av nytt styremedlem til Omstillingsstyret 2018/164 

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

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

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

 
 
 
Valg av nytt styremedlem til Omstillingsstyret 



 
Behandling i Kommunestyret – 22.02.2018:  
 
 
Forslag til vedtak Kjell-Sverre Myrvoll (SP): 
 
Tom Rune Eliseussen velges som nytt styremedlem i omstillingsstyret. 
 
Enst. vedtatt.  
 
Forslag til tilleggspunkt Marit Alvig Espenes (AP): 
 
Politisk varamedlem 2.vara: Varaordfører Trine Nygård.  
 
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 22.02.2018  
 
Tom Rune Eliseussen velges som nytt styremedlem i omstillingstyret. 
Politisk varamedlem 2.vara: Varaordfører Trine Nygård.  
 
 
 

PS 6/18 System for arbeid med elevenes psykososiale miljø 2018/169 

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

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
System for arbeid med elevenes psykososiale miljø 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 13.02.2018:  
 
 
Enhetsleder skole May Elin Hals deltar i saken.  
 
Saken bes tas videre til kommunestyret for drøfting.  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 13.02.2018  
 
System for arbeid med elevenes psykososiale miljø på Elvetun skole godkjennes. 
 
 
 
 
System for arbeid med elevenes psykososiale miljø 
 
Behandling i Kommunestyret – 22.02.2018:  
 



 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 22.02.2018  
 
System for arbeid med elevenes psykososiale miljø på Elvetun skole godkjennes. 
 
 
 

PS 7/18 43/59 - Revidering av reguleringsplan for Furstrand Holtebakken 
hyttefelt 2017/1003 

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

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

 
 
43/59 - Revidering av reguleringsplan for Furstrand Holtebakken 
hyttefelt 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 08.02.2018:  
 
 
Administrasjonen ber PNU tilføre et punkt 2 om å oppheve gjeldende reguleringsplan for Furstrand 
hyttefelt med plan ID 1997003.  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 08.02.2018  
 
1. Framlagte forslag til reguleringsplan med planid 2016001 for Furstrand Holtebakken hyttefelt vedtas. 
Til reguleringsplanen hører følgende dokumenter: 
a)Planbeskrivelse sist revidert 22.12.2017 
b)Plankart, sist revidert 22.12.2017 
c)Reguleringsbestemmelser, sist revidert 22.12.2017 
2. Reguleringsplanen for Furstrand hyttefelt med planid 1997003 oppheves.  
 
 
 
43/59 - Revidering av reguleringsplan for Furstrand Holtebakken 
hyttefelt 
 
Behandling i Kommunestyret – 22.02.2018:  
 
Enst. vedtatt som PNUs forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 22.02.2018  
 



1. Framlagte forslag til reguleringsplan med planid 2016001 for Furstrand Holtebakken hyttefelt vedtas. 
Til reguleringsplanen hører følgende dokumenter: 
a)Planbeskrivelse sist revidert 22.12.2017 
b)Plankart, sist revidert 22.12.2017 
c)Reguleringsbestemmelser, sist revidert 22.12.2017 
2. Reguleringsplanen for Furstrand hyttefelt med planid 1997003 oppheves.  
 
 
 

PS 8/18 Interpellasjon - Lokaler til voksenopplæring - økonomiske 
forpliktelser Dyrøy Utleiebygg A/S 2017/1306 

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

Ordførers innstilling: 
 
 
Interpellasjon - Lokaler til voksenopplæring - økonomiske 
forpliktelser Dyrøy Utleiebygg A/S 
 
Behandling i Kommunestyret – 22.02.2018:  
 
Plan-EVO v/Bård Hammarstrøm og Nordavind Utivkling v/Kjell-Sverre Myrvoll orienterer kommunestyret 
til PS 8/18 og 9/18.  
 
Knut-Arne Johansen (FLD) og Håvard Danielsen (FRP) er inhabil i saken. Tormod Nygård tiltrer som vara 
for FLD.   
 
Informasjonen tas til orientering.  
 
Enst. vedtatt.  
  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 22.02.2018  
 
Informasjonen tas til orientering.  
 
 

PS 9/18 Dyrøy Utleiebygg A/S Søknad om kommunal garanti 2017/1318 

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

Ordførers innstilling: 
 
 
Dyrøy Utleiebygg A/S Søknad om kommunal garanti 
 
Behandling i Kommunestyret – 22.02.2018:  
 



Plan-EVO v/Bård Hammarstrøm og Nordavind Utivkling v/Kjell-Sverre Myrvoll orienterer kommunestyret 
til PS 8/18 og 9/18.  
 
Knut-Arne Johansen (FLD), Kjell-Sverre Myrvoll (SP) og Håvard Danielsen (FRP) er inhabil i saken.  
Tormod Nygård tilrer som vara for FLD.  
  
Forslag til vedtak fra H, FRP, FLD, AP, SP: 
 
Dyrøy kommune gir kommunal garanti til Dyrøy Utleiebygg AS for et låneopptak på inntil kr 16 500 000, 
fortrinnsvis i kommunalbanken, alternativt KLP. Dette omfatter full renovering av utleiebygget i 
Tverrveien 14, jfr. vedlagt presentasjon med kostnadsoverslag.  
Forbehold om fylkesmannens godkjenning.  
 
Vedtaket bifalt, 12 mot 1 stemmer.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 22.02.2018  
 
Dyrøy kommune gir kommunal garanti til Dyrøy Utleiebygg AS for et låneopptak på inntil kr 16 500 000, 
fortrinnsvis i kommunalbanken, alternativt KLP. Dette omfatter full renovering av utleiebygget i 
Tverrveien 14, jfr. vedlagt presentasjon med kostnadsoverslag.  
Forbehold om fylkesmannens godkjenning.  
 
 
 

PS 10/18 Ansettelse av rådmann 2018/61 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Ansettelse av rådmann 
 
Behandling i Kommunestyret – 22.02.2018:  
 
Kommunestyret har fått tilsendt vedtaket fra administrasjonsutvalget 15.februar, samt en rapport fra 
Jobzone.  
 
Saken behandles i lukket møte etter § 31.3.  
 
Omforent forslag til vedtak:  
 
Kommunestyret vedtar å ansette Tore Uthaug som rådmann i Dyrøy kommune.  
 
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 22.02.2018  
 
Kommunestyret vedtar å ansette Tore Uthaug som rådmann i Dyrøy kommune.  
 
 



PS 11/18 Høring - omfanget av leveringspliktige posttjenester 2018/297 

 
Høring - omfanget av leveringspliktige posttjenester 
 
Behandling i Kommunestyret – 22.02.2018:  
 
Saken fremmes for realitetsbehandling i møtet.  
Enst.  
 
Forslag til høringsuttalelse legges fram av Kjell-Sverre Myrvoll.  
 
Det voteres over uttalelsen.  
 
Uttalelsen bifalt, 10 mot 4 stemmer.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 22.02.2018  
 

Høring fra Dyrøy kommune - 17/2054 Kravet til leveringspliktige posttjenester i fremtiden – 
forslag til endring av postloven 
  
Dyrøy kommunestyre viser til Høringsutkast fra Regjeringen på ny postlov med høringsfrist 6.4.2018 
 
Regjeringen har i ett av forslaget foreslått å redusere antall ombæringsdager for post. 
 
Dyrøy Kommunestyre mener at posten må fortsette å levere på alle hverdager (og lørdager), da dette 
fortsatt er en viktig form for utveksling av informasjon og produkter mellom mennesker. 
 
Regjeringens forslag er etter kommunestyrets mening sterkt sentraliserende, fordi en redusering av 
antall postombæringsdager ikke vil ramme befolkningen i byene i like stor grad, som det man vil se i 
distriktskommunene som f.eks. Dyrøy. I sentrale strøk vil det kunne finnes alternativer til posten som 
kan benyttes. 
 
Dyrøy kommunestyre mener også at mer post digitalt vil ramme den delen av befolkningen som har 
dårligst bredband, som i all hovedsak betyr distriktene.  Derfor mener Dyrøy kommunestyret at før mer 
offentlig post går over på nett, må også Regjeringen sikre full dekning av bredband i landet. Portaler 
som digipost er dessuten mer sårbart for hacking/tyveri på en helt annen måte enn ved tradisjonell 
brevpost, og din private post vil kunne gi datatyver essensiell og bred kunnskap om deg, fordi så mye 
informasjon er samlet på ett sted. 
 
Kommunestyret i Dyrøy mener også at lokalaviser som driver med løssalg vil rammes hardt av det nye 
forslaget. Færre postombæringsdager, hvor det i tillegg er forskjellige dager hver andre uke, vil bidra til 
at lokalavisene får enda større utfordringer enn i dag. Uten lokalaviser så vil en del av søkelyset på 
lokalpolitikken forsvinne og det vil bli færre debatter omkring lokale saker, noe som forringer 
lokaldemokratiet. 
 
Kommunestyret i Dyrøy mener redusering av posttilbudet vil skyve regningen over på kundene. 
Tjenestene vil ikke bli billigere med regjeringens forslag og kommer det flere aktører på banen for bringe 
om post, så vil dette sannsynligvis koste enda mer, fordi kunden ville måtte betale for å få opprettholdt 5 
dagers postombringing. 
 
Dyrøy Kommunestyre mener at posten skal være en statlig tjeneste – i hvert fall så lenge det ikke finnes 
et fullverdig alternativt tilbud. 
Postens ombæring kan ikke reduseres, så lenge det ikke finnes et annet fullverdig tilbud som sikrer 
postomdeling til hele landet. Antall pakker som fordeles er høyt og stigende og en del av disse er særs 
viktige forsendelser som handler om folks liv og helse. 



 
Regjeringen legger derfor opp til å holde liv i et system som vil ha mindre volum enn i dag, men som 
allikevel må opprettholdes for å kunne levere de tjenestene som er nødvendig. Dyrøy kommunestyre 
mener videre at Regjeringens forslag vil redusere antall arbeidsplasser i og med at det blir utfordrende 
for lokalavisene å kunne opprettholde sin aktivitet og at det blir færre ansatte i posten. 
 
Dyrøy Kommunestyre mener derfor det er et stort feilgrep å redusere i antall postombæringsdager og at 
det samtidig er et statlig ansvar å sørge for at folk kan få post alle hverdager (og lørdager). 
 
 
 
  



Interpellasjon 

FO 1/18 Interpellasjon Dyrøy FrP 

 
Interpellasjon Dyrøy FrP 
 
Behandling i Kommunestyret – 22.02.2018:  
 
 
 
Interpellasjonen deles ut i møtet og fremmes av Dyrøy FRP ved Tom-Erik Forså: 
 
Innføring av samboergaranti i Dyrøy kommune 
Fremskrittspartiet mener det er en selvfølge at ektepar eller samboere skal få lov til å tilbringe hele  livet 
sammen, også etter at en av dem får behov for plass på sykehjem. 
Å få leve med sin ektefelle eller samboer også når man blir gammel og får store hjelpebehov betyr  mye 
for livsgleden, trygghetsfølelsen og for å kunne være sjef i eget liv. Det er en trygghet de eldre i  Dyrøy 
kommune fortjener. Det vil samtidig bidra til å forebygge ensomhet. Det må legges til rette for  sterkere 
brukermedvirkning og man må forsøke å unngå alle tendenser til umyndiggjøring, også når  behovet for 
hjelp og omsorg øker. 
Selv om en samboergaranti kan medføre en ekstra beboer i avdelingen er det ikke å komme bort fra  at 
ektefelle eller samboer også må sees som en ressurs. Samtidig er det ved innføring av en  
samboergaranti viktig å understreke at dette skal være en frivillig ordning for begge ektefellene eller  
samboerne. Viktig er det også at ektefellene får bo på samme rom om de ønsker. 
Regjeringen v/helseministeren har offentlig oppfordret norske kommuner til å innføre en garanti når  
minst én av ektefellene har omsorgsbehov. Flere kommuner har gjort nettopp det. 
Fremskrittspartiet fremmer med bakgrunn i dette følgende forslag 
 
1.Ektepar eller samboere hvor begge har ønske om å bo sammen på sykehjem, skal få mulighet  til det. 
Det skal gjelde selv om bare den ene har vedtak om langtidsplass. Den aktuelle  ektefelle eller samboer 
som vil flytte inn på sykehjem må da søke korttidsopphold.  Korttidsopphold innvilges med varighet så 
lenge ektefelle eller samboer med  langtidsopphold har behov for langtidsopphold. Det kreves egenandel 
for ektefelle eller  samboer uten vedtak om langtidsplass etter gjeldende satser for korttidsopphold. 
2.Det utarbeides retningslinjer for betaling og praktisering av samboergarantien. 
3.Rådmannen innarbeider ektepar/samboerrom i planleggingen av utvidet kapasitet,  
ombygging/nybygging på sykehjemsområdet. 
 
Forslag til vedtak Marit Alvig Espenes (AP): 
 
Dyrøy kommunestyre er positiv til forslaget.  
Kommunestyret ber rådmannen utrede økonomiske konsekvenser av samboergaranti, samt utrede 
oversikt over kapasitet i tjenesten.  
Rådmannens utredning danner grunnlag for endelig behandling i OPOM og kommunestyret. 
 
Enst. vedtatt.   
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 22.02.2018  
 
Dyrøy kommunestyre er positiv til forslaget.  
Kommunestyret ber rådmannen utrede økonomiske konsekvenser av samboergaranti, samt utrede 
oversikt over kapasitet i tjenesten.  
Rådmannens utredning danner grunnlag for endelig behandling i OPOM og kommunestyret. 
 
 
 


