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PS 19/18 Godkjenning av møteprotokoll 01.02.18 2018/51 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapets møteprotokoll av 01.02.18 godkjennes.  
 

Ordførers innstilling: 
 
 
Godkjenning av møteprotokoll 01.02.18 
 
Behandling i Formannskapet – 13.03.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.03.2018  
 
Formannskapets møteprotokoll av 01.02.18 godkjennes.  
 
 

PS 20/18 Referatsaker / 

 
Referatsaker 
 
Behandling i Formannskapet – 13.03.2018:  
 
Rådmannen orienterte om følgende saker: 

 Liste for Vedtaksoppfølging for KS og FS 
 Reguleringsplan Kastnes 
 Årsregnskap 2017 
 Kommunalgaranti Dyrøy Energi og Dyrøy Utleiebygg 
 Kystsoneplan 

 
Spørsmål fra Knut Arne Johansen:  

 Dyrøy Energi 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.03.2018  
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 



RS 8/18 Rådmannen orienterer / 

RS 9/18 Orientering næringssaker / 

  



PS 21/18 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 - oppfølging 
budsjettvedtak pkt 9 - andre gangs behandling 2017/1101

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Forslag om konkrete driftstiltak og budsjettendringer i 2018 gjennomføres som redegjort for i 

saken. 
1. Rådmannen bes regulere driftsbudsjettet for 2018 med økte inntekter og reduserte utgifter som 

skissert, med en samlet netto innsparing på ca. kr 4 800 000, med vedtatte midlertidige 
sparetiltak som motpost.  

Ordførers innstilling: 
 
 
Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 - oppfølging budsjettvedtak 
pkt 9 - andre gangs behandling 
 
Behandling i Formannskapet – 13.03.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.03.2018  
 
1.Forslag om konkrete driftstiltak og budsjettendringer i 2018 gjennomføres som redegjort for i saken. 
2.Rådmannen bes regulere driftsbudsjettet for 2018 med økte inntekter og reduserte utgifter som 
skissert, med en samlet netto innsparing på ca. kr 4 800 000, med vedtatte midlertidige sparetiltak som 
motpost. 
 
 

PS 22/18 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse med plan for oppfølging 
2018/282

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Vedlagt rapport for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sendes på høring før endelig behandling i 
kommunestyret 26.april 2018. Eventuelle innspill innarbeides av prosjektgruppen.  

Ordførers innstilling: 
 
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse med plan for oppfølging 
 
Behandling i Formannskapet – 13.03.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.03.2018  
 



Vedlagt rapport for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sendes på høring før endelig behandling i 
kommunestyret 26.april 2018. Eventuelle innspill innarbeides av prosjektgruppen. 
 
 

PS 23/18 Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark - §6 2017/1015

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
I forbindelser med kartlegging av utarbeidelse av scootertrase for rekreasjonsløype i Dyrøy kommune gir 
Dyrøy formannskap tillatelse etter motorferdelsloven § 6 for kartlegging av trase.   
 
For innvilget dispensasjon gjelder følgende vilkår:  
 All motorferdsel i utmark skal skje hensynsfullt og på en skånsom måte slik at det ikke oppstår skade 

på person, natur eller eiendom eller at den er til sjenanse for andre, jf. motorferdselloven § 8. 
 Kjøring er ikke tillatt mellom 23.00 og 06.00. 
 Kjøring skal kun foregå etter angitt kartfestet trase vedlagt denne dispensasjon. 
 Dispensasjonen gjelder fram til 4.5 2018.  
 
Evt. andre opplysninger: 
Dispensasjonen gjelder følgende personer på vegne av scootermiljøet i Dyrøy:  
Roar Nergård 
Hogne Sæbbe 
Tom Erik Forså  
 

Ordførers innstilling: 
 
 
Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark - §6 
 
Behandling i Formannskapet – 13.03.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.03.2018  
 
I forbindelser med kartlegging av utarbeidelse av scootertrase for rekreasjonsløype i Dyrøy kommune gir 
Dyrøy formannskap tillatelse etter motorferdelsloven § 6 for kartlegging av trase.  
  
For innvilget dispensasjon gjelder følgende vilkår:  

 All motorferdsel i utmark skal skje hensynsfullt og på en skånsom måte slik at det ikke oppstår 
skade på person, natur eller eiendom eller at den er til sjenanse for andre, jf. motorferdselloven 
§ 8. 

 Kjøring er ikke tillatt mellom 23.00 og 06.00. 
 Kjøring skal kun foregå etter angitt kartfestet trase vedlagt denne dispensasjon. 
 Dispensasjonen gjelder fram til 4.5 2018.  

  
Evt. andre opplysninger: 
Dispensasjonen gjelder følgende personer på vegne av scootermiljøet i Dyrøy:  
Roar Nergård 
Hogne Sæbbe 
Tom Erik Forså 
 



 

PS 24/18 Søknad om tilskudd til kjøp av båt - klage på vedtak 2018/68

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Det vises til formannskapets vedta i sak 5/17, samt anke på vedtaket datert 14.2 18. 
 
Klagen tas ikke til følge, da det i klagen ikke framkommer nye momenter som ikke var  
Kjent på behandlingstidspunktet.  
 
Vedtak i sak 5/18 opprettholdes.  
 

Ordførers innstilling: 
 
 
Søknad om tilskudd til kjøp av båt - klage på vedtak 
 
Behandling i Formannskapet – 13.03.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.03.2018  
 
Det vises til formannskapets vedta i sak 5/17, samt anke på vedtaket datert 14.2 18. 
  
Klagen tas ikke til følge, da det i klagen ikke framkommer nye momenter som ikke var  
Kjent på behandlingstidspunktet.  
  
Vedtak i sak 5/18 opprettholdes. 
 
 

PS 25/18 Anleggesbidrag - mobildekning Sørfjorden 2018/319

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Dyrøy kommune innvilger kr. 60.000,- eks. mva. som 50% kommunal andel av dekningsbidrag – totalt 
kr. 120.000,- eks. mva. for etablering av mobildekning i Sørfjorden – søker Telia.  
 
Det forutsettes at Akvafarm A/S dekker resterende 50 % 
 
Tilskuddet defineres som bagatellmessig støtte, og dekkes over næringsfondet.  
 

Ordførers innstilling: 
 
 
Anleggesbidrag - mobildekning Sørfjorden 



 
Behandling i Formannskapet – 13.03.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.03.2018  
 
Dyrøy kommune innvilger kr. 60.000,- eks. mva. som 50% kommunal andel av dekningsbidrag – totalt 
kr. 120.000,- eks. mva. for etablering av mobildekning i Sørfjorden – søker Telia.  
  
Det forutsettes at Akvafarm A/S dekker resterende 50 % 
  
Tilskuddet defineres som bagatellmessig støtte, og dekkes over næringsfondet.  
 
 

PS 26/18 Søknad om midler til bevaringsplanarbeid 2018/305

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Legges frem uten innstilling 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
Søknad om midler til bevaringsplanarbeid 
 
Behandling i Formannskapet – 13.03.2018:  
 
Omforent forslag til vedtak: 
 
Dyrøy kommune bevilger kr. 25.000,- til utarbeidelse av bevaringsplan jf. søknad 21.juni 2017. 
Beløpet innarbeides i budsjettregulering ved behandling av tertialrapport 1. 
  
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.03.2018  
 
Dyrøy kommune bevilger kr. 25.000,- til utarbeidelse av bevaringsplan jf. søknad 21.juni 2017. 
Beløpet innarbeides i budsjettregulering ved behandling av tertialrapport 1. 
 
 
 

PS 27/18 Søknad om byggetilskudd - Segid Uqubagabr Tedla 2017/1379 

 



Rådmannens forslag til vedtak: 
Søknaden fra Segid Uqubagabr Tedla om byggetilskudd i forbindelse med oppussing av gnr 3, bnr 42 i 
Dyrøy må dessverre avslås da den ikke kommer inn under de  retningslinjene som kommunestyret har 
vedtatt for slikt tilskudd.  
 

Ordførers innstilling: 
 
 
Søknad om byggetilskudd - Segid Uqubagabr Tedla 
 
Behandling i Formannskapet – 13.03.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.03.2018  
 
Søknaden fra Segid Uqubagabr Tedla om byggetilskudd i forbindelse med oppussing av gnr 3, bnr 42 i 
Dyrøy må dessverre avslås da den ikke kommer inn under de retningslinjene som kommunestyret har 
vedtatt for slikt tilskudd. 
 
 

PS 28/18 Kommuneplanens arealdel 2018-2029 - Plandokumenter til 
offentlig ettersyn og høring 2018/317

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Formannskapet vedtar å sende forslag til Kommuneplanens arealdel 2018-2029 ut på høring 

etter PBL § 11-14. Høringsdokumentene består av følgende: 
a) Planbeskrivelse kommuneplanens arealdel 2018-2029 datert 13.03.2018. 
a) Planbestemmelser kommuneplanens arealdel 2018-2029 datert 13.03.2018. 

a) Konsekvensutredning med ROS-analyse datert 13.03.2018. 

a) Plankart kommuneplanens arealdel 2018-2029 datert 13.03.2018. 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
Kommuneplanens arealdel 2018-2029 - Plandokumenter til offentlig 
ettersyn og høring 
 
Behandling i Formannskapet – 13.03.2018:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.03.2018  
 



1.Formannskapet vedtar å sende forslag til Kommuneplanens arealdel 2018-2029 ut på høring etter PBL 
§ 11-14. Høringsdokumentene består av følgende: 
a)Planbeskrivelse kommuneplanens arealdel 2018-2029 datert 13.03.2018. 
b)Planbestemmelser kommuneplanens arealdel 2018-2029 datert 13.03.2018. 
c)Konsekvensutredning med ROS-analyse datert 13.03.2018. 
d)Plankart kommuneplanens arealdel 2018-2029 datert 13.03.2018. 
 
 

PS 29/18 Brannstasjon 2017/1263

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Rådmannen gis i oppdrag å gjennomføre prosjektering/konkurranseutsetting for etablering av ny 
stasjon for brann- og redningstjenesten i Finnlandmoan lagerhall i Dyrøy. 
 

1. Oppdraget bevilges økonomisk ramme på kr. 250 000 og skal omfatte detaljprosjektering av 
brannstasjon inkl. utarbeidelse av anbudsgrunnlag og gjennomføring av konkurranse/antakelse 
av leverandør.  Konkurransen gjennomføres med forbehold om politisk godkjenning og at det 
kan oppnås finansiering for tiltaket. 
 

1. Etter at konkurransen er gjennomført og det foreligger kontraktsum for gjennomføring av 
tiltaket forelegges saken for ny politisk behandling mht finansiering/låneopptak. Hele tiltaket 
søkes gjennomført ved opptak av lån. 

 

Ordførers innstilling: 
Som rådmannens. 
 
Brannstasjon 
 
Behandling i Formannskapet – 13.03.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.03.2018  
 
1.Rådmannen gis i oppdrag å gjennomføre prosjektering/konkurranseutsetting for etablering av ny 
stasjon for brann- og redningstjenesten i Finnlandmoan lagerhall i Dyrøy. 
  
2.Oppdraget bevilges økonomisk ramme på kr. 250 000 og skal omfatte detaljprosjektering av 
brannstasjon inkl. utarbeidelse av anbudsgrunnlag og gjennomføring av konkurranse/antakelse av 
leverandør. Konkurransen gjennomføres med forbehold om politisk godkjenning og at det kan oppnås 
finansiering for tiltaket. 
  
3.Etter at konkurransen er gjennomført og det foreligger kontraktsum for gjennomføring av tiltaket 
forelegges saken for ny politisk behandling mht finansiering/låneopptak. Hele tiltaket søkes gjennomført 
ved opptak av lån. 
 
 

PS 30/18 12/3 og 12/11 - Tomtearealer til høydebasseng Evertmoen 
2017/1324



 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Dyrøy kommune inngår avtale med aktuelle grunneiere for erverv av inntil 4000 m² råtomt til 
høydebasseng Evertmoen. 

2. Erverv av tomt og kostnader tilknyttet dette belastes Dyrøy Vannverk i investeringsbudsjettet. 

Ordførers innstilling: 

 
 
12/3 og 12/11 - Tomtearealer til høydebasseng Evertmoen 
 
Behandling i Formannskapet – 13.03.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. Innstillingen sendes KS. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.03.2018  
 
1.Dyrøy kommune inngår avtale med aktuelle grunneiere for erverv av inntil 4000 m² råtomt til 
høydebasseng Evertmoen. 
2.Erverv av tomt og kostnader tilknyttet dette belastes Dyrøy Vannverk i investeringsbudsjettet. 
 
 

PS 31/18 Salg av tomtearealer til Dyrøy Utleiebygg AS 2017/1243 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunen avhender tomtearealer til Dyrøy Utleiebygg AS til en pris av kr. 25,- pr. m².  Kjøper dekker 
også kostnader forbundet med delingsbehandling, oppmåling/matrikulering og tinglysning. 

Ordførers innstilling: 

 
 
Salg av tomtearealer til Dyrøy Utleiebygg AS 
 
Behandling i Formannskapet – 13.03.2018:  
 
 
Knut Arne Johansen erklærte seg inhabil. Enst. godkjent. 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak med nytt tilleggs pkt: 
Kommunestyret ber generalforsamlingen konventere salgssummen som økning i aksjekapital som 
innskudd i Dyrøy utleiebygg. 
  
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.03.2018  
 
Kommunen avhender tomtearealer til Dyrøy Utleiebygg AS til en pris av kr. 25,- pr. m². Kjøper dekker 
også kostnader forbundet med delingsbehandling, oppmåling/matrikulering og tinglysning. 
Kommunestyret ber generalforsamlingen konventere salgssummen som økning i aksjekapital som 
innskudd i Dyrøy utleiebygg. 
 



 

PS 32/18 Interkommunalt samarbeid - utredning 2018/304 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Dyrøy kommune stiller seg positiv til å delta i en prosess for å finne ut hvilke muligheter som kan 
ligge i et samarbeid med Bardu, Sørreisa og Målselv kommuner om administrative 
oppgaver/tjenester som IKT, innkjøp, regnskap, lønn og skatt.  

2. Det forutsettes at Målselv kommune har prosjektledelsen og at det ikke skal påløpe Dyrøy 
kommune kostnader utover nødvendig tidsbruk inn i prosjektet.  

3. Når utredningen foreligger, vil den legges fram for politisk nivå til behandling.  
 

Ordførers innstilling: 
 
 
Interkommunalt samarbeid - utredning 
 
Behandling i Formannskapet – 13.03.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.03.2018  
 
1. Dyrøy kommune stiller seg positiv til å delta i en prosess for å finne ut hvilke muligheter som kan ligge 
i et samarbeid med Bardu, Sørreisa og Målselv kommuner om administrative oppgaver/tjenester som 
IKT, innkjøp, regnskap, lønn og skatt.  
2. Det forutsettes at Målselv kommune har prosjektledelsen og at det ikke skal påløpe Dyrøy kommune 
kostnader utover nødvendig tidsbruk inn i prosjektet.  
3. Når utredningen foreligger, vil den legges fram for politisk nivå til behandling. 
 
 

PS 33/18 Revidert avtale om interkommunalt veterinærsamarbeid mellom 
kommunene Bardu, Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen 2017 2017/1335 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Det interkommunale veterinærsamarbeidet er et vertskommunesamarbeid etter kommuneloven 
§ 28 b, og Salangen er vertskommune for samarbeidet. Administrasjonssjefer/rådmenn utgjør 
styringsgruppe for samarbeidet. 

2. Revidert Samarbeidsavtale om interkommunalt veterinærsamarbeid for Bardu, Dyrøy, Ibestad, 
Lavangen og Salangen 2017 godkjennes.  

3. Vertskommunen utfører oppgaver og treffer avgjørelser etter delegert myndighet fra 
samarbeidskommunene. 

4. Endringer i avtalen behandles av styringsgruppa og må deretter vedtas av kommunestyrene i 
samarbeidskommunene. 

5. Tidspunkt for iverksetting av ny revidert samarbeidsavtale settes til 1.7.2017. 
6. Det forutsettes at det fattes likelydende vedtak i samtlige kommuner. 

 



Ordførers innstilling: 
 
 
 
Revidert avtale om interkommunalt veterinærsamarbeid mellom 
kommunene Bardu, Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen 2017 
 
Behandling i Formannskapet – 13.03.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.03.2018  
 
 

1. Det interkommunale veterinærsamarbeidet er et vertskommunesamarbeid etter kommuneloven 
§ 28 b, og Salangen er vertskommune for samarbeidet. Administrasjonssjefer/rådmenn utgjør 
styringsgruppe for samarbeidet. 
  

2. Revidert Samarbeidsavtale om interkommunalt veterinærsamarbeid for Bardu, Dyrøy, Ibestad, 
Lavangen og Salangen 2017 godkjennes. 
  

3. Vertskommunen utfører oppgaver og treffer avgjørelser etter delegert myndighet fra 
samarbeidskommunene. 
  

4. Endringer i avtalen behandles av styringsgruppa og må deretter vedtas av kommunestyrene i 
samarbeidskommunene. 
  

5. Tidspunkt for iverksetting av ny revidert samarbeidsavtale settes til 1.7.2017. 
  

6. Det forutsettes at det fattes likelydende vedtak i samtlige kommuner. 
 
 

PS 34/18 Godkjenning av protokoll lokale forhandlinger 2018/157 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet godkjenner protokoll av 27.02.18 fra lokale lønnsforhandlinger HTA kap. 4.2.2 særskilte 
forhandlinger mellom Dyrøy kommune og NSF. 

Ordførers innstilling: 
 
 
Godkjenning av protokoll lokale forhandlinger 
 
Behandling i Formannskapet – 13.03.2018:  
 
Kjell-Sverre Myrvoll erklærte seg inhabil. Enst. godkjent. 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.03.2018  



 
Formannskapet godkjenner protokoll av 27.02.18 fra lokale lønnsforhandlinger HTA kap. 4.2.2 særskilte 
forhandlinger mellom Dyrøy kommune og NSF. 
 
 

PS 35/18 Godkjenning av protokoll - lokale forhandlinger HTA 4.2.3 beholde 
og rekruttere arbeidstaker 2017/1176

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet godkjenner protokoll av 02.03.18 fra lokale forhandlinger HTA kap. 4.2.3 beholde og 
rekruttere arbeidstaker mellom Dyrøy kommune og NSF.  

Ordførers innstilling: 
 
 
Godkjenning av protokoll - lokale forhandlinger HTA 4.2.3 beholde og 
rekruttere arbeidstaker 
 
Behandling i Formannskapet – 13.03.2018:  
 
Kjell-Sverre Myrvoll erklærte seg inhabil. Enst. godkjent. 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.03.2018  
 
Formannskapet godkjenner protokoll av 02.03.18 fra lokale forhandlinger HTA kap. 4.2.3 beholde og 
rekruttere arbeidstaker mellom Dyrøy kommune og NSF. 
 
 

PS 36/18 Dyrøy Energi A/S -Kommunal garanti 2017/1250 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Dyrøy kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr 2.8 mill. som Dyrøy Energi A/S tar opp 
til utbygging og rehabilitering av anlegget. 
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 2.8 mill. med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende 
hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale 
garantiansvar kan ikke overstige kr. 3.080.000,-. 
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år med tillegg av 
inntil 2 år, jfr garantiforskriftenes § 3. 

Ordførers innstilling: 
 
 
Dyrøy Energi A/S -Kommunal garanti 
 
Behandling i Formannskapet – 13.03.2018:  
 



Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak med nytt tilleggs pkt: 
Vedtaket fattes i medhold av fullmakt gitt i Kommuneloven § 13 (hasteparagraf) og refereres i 
Kommunestyret 26.04.18. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.03.2018  
 
1. Dyrøy kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr 2.8 mill. som Dyrøy Energi A/S tar opp 
til utbygging og rehabilitering av anlegget. 
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 2.8 mill. med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende 
hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale 
garantiansvar kan ikke overstige kr. 3.080.000,-. 
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år med tillegg av 
inntil 2 år, jfr garantiforskriftenes § 3. 
4.Vedtaket fattes i medhold av fullmakt gitt i Kommuneloven § 13 (hasteparagraf) og refereres i 
Kommunestyret 26.04.18. 
 
 

PS 37/18 Formannskapet sier nei til norsk tilknytning til EUs energibyrå 
ACER 2018/341 

 
Formannskapet sier nei til norsk tilknytning til EUs energibyrå ACER 
 
Behandling i Formannskapet – 13.03.2018:  
 
 
Forslag til vedtak av Kjell-Sverre Myrvoll. SP: 
  
Uttalelsene fra Formannskapet i Dyrøy, formannskapsmøte 13.03.2018: 
Formannskapet sier nei til norsk tilknytning til EUs energibyrå ACER 
Dyrøy formannskap mener norsk råderett over egen energi er grunnleggende for landets utvikling og 
framtid, og at det er helt nødvendig å sikre nasjonal kontroll over den viktige evigvarende 
energiressursen som vannkrafta er. 
Norge er siden den industrielle revolusjonen bygd på billig energi fra norsk kraftverk. 
For videre utvikling av landet må vi sikre en stabil og billig energitilførsel, Norge vil trenge mer ren strøm 
i framtida. 
Stortinget skal i løpet av våren 2018 behandle hvilken makt Norge skal avgi til ACER, en slik tilslutning vil 
etter formannskapets mening flytte makt og beslutningsmyndighet over norsk kraft ut av landet. 
ACER kan pålegge EU/EØS-land å bygge flere kabler og bestemme hvor mye strøm som overføres. 
I tillegg vil srømprisene bli høyere i Norge, noe som vil få konsekvenser for innbyggerne, kommuner og 
industri. 
  
Dyrøy formannskap mener derfor at: 

 Norge må si Nei til å knytte oss til EUs Energiunion (ACER). 
 Stortinget må behandle saken med 3/4 flertall på grunn av suverenitetsavståelse i 

henhold til Grunnlovens § 115. 
  
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.03.2018  
 
Uttalelsene fra Formannskapet i Dyrøy, formannskapsmøte 13.03.2018: 
 
Formannskapet sier nei til norsk tilknytning til EUs energibyrå ACER 



Dyrøy formannskap mener norsk råderett over egen energi er grunnleggende for landets utvikling og 
framtid, og at det er helt nødvendig å sikre nasjonal kontroll over den viktige evigvarende 
energiressursen som vannkrafta er. 
Norge er siden den industrielle revolusjonen bygd på billig energi fra norsk kraftverk. 
For videre utvikling av landet må vi sikre en stabil og billig energitilførsel, Norge vil trenge mer ren strøm 
i framtida. 
Stortinget skal i løpet av våren 2018 behandle hvilken makt Norge skal avgi til ACER, en slik tilslutning vil 
etter formannskapets mening flytte makt og beslutningsmyndighet over norsk kraft ut av landet. 
ACER kan pålegge EU/EØS-land å bygge flere kabler og bestemme hvor mye strøm som overføres. 
I tillegg vil srømprisene bli høyere i Norge, noe som vil få konsekvenser for innbyggerne, kommuner og 
industri. 
  
Dyrøy formannskap mener derfor at: 

 Norge må si Nei til å knytte oss til EUs Energiunion (ACER). 
 Stortinget må behandle saken med 3/4 flertall på grunn av suverenitetsavståelse i 

henhold til Grunnlovens § 115. 
 
 

PS 38/18 Arbeidsgiverutvalg 2018/342 

 
Arbeidsgiverutvalg 
 
Behandling i Formannskapet – 13.03.2018:  
 
 
Omforent forslag til vedtak: 
 
Formannskapet gjennomførte samtale med rådmannen som arbeidsgiverutvalg og avtalte nytt møte for 
gjennomgang av arbeidskontrakt og mål/resultatkrav. 
  
 
Vedtak i Formannskapet  – 13.03.2018  
 
Formannskapet gjennomførte samtale med rådmannen som arbeidsgiverutvalg og avtalte nytt møte for 
gjennomgang av arbeidskontrakt og mål/resultatkrav. 
 
 


