
 

Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: møterom 1, Kommunehuset 
Dato: 12.04.2018 
Tid: 10:00 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Marit Alvig Espenes ordfører AP 
Trine Nygård nestleder AP 
Kjell Sverre Myrvoll medlem SP 
Haavard Danielsen medlem FRP 
Knut Arne Johansen medlem FLD 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
   
   

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Marlin Antonsen fagleder servicetorg 
Tore Uthaug rådmann 
May-Elin Hals enhetsleder skole 
Frank Moldvik næringskonsulent 
Karl-Johan Olsen kommunalsjef helse og omsorg 
Geir Fjellberg enhetsleder teknisk 
  

 
 
Ingen merknader til innkalling, godkjent.  
 
Til sakslisten:  
 
49/18 legges fram i møtet.  
 
Sak 50, 51 og 52/18 legges til sakslisten og behandles som bordsaker.  
 
Kjell Sverre Myrvoll (SP) stilte spørsmål om status til sak om tippemidler kunstgressbane og møte med 
byggekomiteen.  
 
Astafjord Vekst ved John Kenneth Overgård og Ove-Andre Johansen orienterte formannskapet fra 12:00-
13:00. Kjell-Sverre Myrvoll deltok som styreleder.  
 



 
Knut-Arne Johansen og Håvard Danielsen er inhabil i sak 51/18.  
 
Det må avholdes et ekstra formannskapsmøte før kommunestyre den 21.juni. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
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 Tore Uthaug 
 
ordfører rådmann 
 
 



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
Saksnr 

PS 39/18 Godkjenning av møteprotokoll 13.03.18  2018/51 

PS 40/18 Referatsaker   

RS 10/18 Rådmannen orienterer   

RS 11/18 Orientering næringssaker   

RS 12/18 18/584-8 Fastsetting av valgdag for 
kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 

 2018/11 

RS 13/18 Protokoll fra møte i RR 5. mars.  2017/1052 

RS 14/18 Svar pålegg - HMS - arbeid oversikt over 
organisering, ansvar og myndighet - Boliger for 
personer med psykisk utviklingshemming 

 2018/10 

RS 15/18 Svar pålegg - HMS - arbeid oversikt over 
organisering, ansvar og myndighet - 
Hjemmetjenesten 

 2018/10 

PS 41/18 Regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022  2017/1248 

PS 42/18 Søknad om dispensasjon for motorferdsel i 
utmark § 6 

 2017/1015 

PS 43/18 Jæger Adventure Camp A/S - Søknad om 
tilskudd 

 2018/380 

PS 44/18 Renovering tak TPU-boliger  2018/334 

PS 45/18 GDPR - Personverndirektivet, lokale tiltak  2018/275 

PS 46/18 Utredning av interkommunalt plankontor for 
Bardu, Målselv Sørreisa og Dyrøy kommuner 

 2018/383 

PS 47/18 Diverse tilskudd - formannskapets post  2018/44 

PS 48/18 Godkjenning av protokoll - lokale forhandlinger 
HTA kap. 4.2.1 lokale forhandlinger 

X 2017/1012 

PS 49/18 Rådmannens arbeidskontrakt X 2018/62 

PS 50/18 ***** ***** ***** ***** ***** X 2017/1123 

PS 51/18 Dyrøy Utleiebygg A/S - kommunegaranti kr. 16.5 
mill. 

 2017/1318 

PS 52/18 Søknad om kommunal dekning av 
sikkerhetsutstyr ved graving av grav 

 2018/428 

 
 
 
Marit Alvig Espenes 
ordfører 



PS 39/18 Godkjenning av møteprotokoll 13.03.18 2018/51

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapets møteprotokoll av 13.03.18 godkjennes.  

Ordførers innstilling: 

 
 
Godkjenning av møteprotokoll 13.03.18 
 
Behandling i Formannskapet – 12.04.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 12.04.2018  
 
Formannskapets møteprotokoll av 13.03.18 godkjennes. 
 
 

PS 40/18 Referatsaker / 

 
Referatsaker 
 
Behandling i Formannskapet – 12.04.2018:  
 
 
Rådmann orienterer fra enhetene, regnskap og kommunebarometer  
 
Enhetsleder skole, May-Elin Hals orienterer rundt digitalisering i skolen.  
 
 
Næringskonsulent, Frank Moldvik orienterer rundt næringssaker.  
 
Knut-Arne Johansen stilte spørsmål om ventilasjon sykehjem, status Dyrøy Energi og rutiner for 
postliste.  
Spørsmålene ble besvart i møtet.   
  
Referatsakene tas til orientering.  
 
Enst.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 12.04.2018  
 
Referatsakene tas til orientering.  
 
 



RS 10/18 Rådmannen orienterer / 

RS 11/18 Orientering næringssaker / 

RS 12/18 18/584-8 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2019 2018/11 

RS 13/18 Protokoll fra møte i RR 5. mars. 2017/1052 

RS 14/18 Svar pålegg - HMS - arbeid oversikt over organisering, ansvar og 
myndighet - Boliger for personer med psykisk utviklingshemming 2018/10 

RS 15/18 Svar pålegg - HMS - arbeid oversikt over organisering, ansvar og 
myndighet - Hjemmetjenesten 2018/10 

  



PS 41/18 Regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022 2017/1248 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret i Dyrøy kommune har behandlet regional næringsplan for Midt-Troms 2018-
2022 i møte den 26.4 2018 
 

2. Kommunestyret slutter seg til den fremlagte regionale næringsplanen for Midt-Troms 2018-2022, 
og iverksetting av planens strategiske tiltak.  
 

3. Kommunestyret ber rådmannen følge opp planen i kommunens egne planer for utvikling, samt 
ved rullering av økonomiplanen. 

 

Ordførers innstilling: 
 
 
Regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022 
 
Behandling i Formannskapet – 12.04.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 12.04.2018  
 
1.      Kommunestyret i Dyrøy kommune har behandlet regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022 i 
møte den 26.4 2018 
  
2.      Kommunestyret slutter seg til den fremlagte regionale næringsplanen for Midt-Troms 2018-2022, 
og iverksetting av planens strategiske tiltak. 
  
3.      Kommunestyret ber rådmannen følge opp planen i kommunens egne planer for utvikling, samt ved 
rullering av økonomiplanen. 
 
 

PS 42/18 Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark § 6 2017/1015

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Det vises til søknad datert 13.3.18 der Kristian Bakkejord søkes om dispensasjon fra 

motorferdsel i utmark i tidsrommet 16.3.18 – 17.4.18 for transport av materiell og verktøy fram 
til hytte, gårds- og bruksnr. 8.21.   

 
2. Søknaden avslåes da søker sesongen 15/16 fikk innvilget dispensasjon i 6 dager til samme 

formål, og etter den tid har hatt anledning til å frakte nødvendig materiell og verktøy i 
sommerhalvåret langs vei som går helt fram til hytte.   

Ordførers innstilling: 

 



 
Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark § 6 
 
Behandling i Formannskapet – 12.04.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 12.04.2018  
 
1.Det vises til søknad datert 13.3.18 der Kristian Bakkejord søkes om dispensasjon fra motorferdsel i 
utmark i tidsrommet 16.3.18 – 17.4.18 for transport av materiell og verktøy fram til hytte, gårds- og 
bruksnr. 8.21.  
  
2.Søknaden avslåes da søker sesongen 15/16 fikk innvilget dispensasjon i 6 dager til samme formål, og 
etter den tid har hatt anledning til å frakte nødvendig materiell og verktøy i sommerhalvåret langs vei 
som går helt fram til hytte. 
 
 

PS 43/18 Jæger Adventure Camp A/S - Søknad om tilskudd 2018/38

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Jæger Adventure Camp A/S innvilges 25% tilskudd, inntil kr. 54.000,- i forbindelse med investering i båt 
og utstyr. 
 
Tilskuddet utbetales etter dokumenterte kostnader ihht. tilsagn og belastes næringsfondet.  

Ordførers innstilling: 

 
 
Jæger Adventure Camp A/S - Søknad om tilskudd 
 
Behandling i Formannskapet – 12.04.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 12.04.2018  
 
Jæger Adventure Camp A/S innvilges 25% tilskudd, inntil kr. 54.000,- i forbindelse med investering i båt 
og utstyr. 
  
Tilskuddet utbetales etter dokumenterte kostnader ihht. tilsagn og belastes næringsfondet. 
 
 

PS 44/18 Renovering tak TPU-boliger 2018/334 

 



Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Rådmannen gis i oppdrag av FS å gjennomføre renovering av tak på de 5 boligene som 
beskrevet ovenfor. 

2. Tiltaket finansieres gjennom opptak av lån.  Låneopptak begrenses til kr. 1 mill. 
 

Ordførers innstilling: 
Som rådmannens 
 
 
Renovering tak TPU-boliger 
 
Behandling i Formannskapet – 12.04.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 12.04.2018  
 
1.Rådmannen gis i oppdrag av FS å gjennomføre renovering av tak på de 5 boligene som beskrevet 
ovenfor. 
2.Tiltaket finansieres gjennom opptak av lån. Låneopptak begrenses til kr. 1 mill. 
 
 

PS 45/18 GDPR - Personverndirektivet, lokale tiltak 2018/275 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Utgifter knyttet til arbeidet rundt personverndirektivet, belastes fellesdrift, og tas inn i neste 
budsjettregulering. Utgiftene til årlig drift innarbeides i økonomiplanen. 
 

Ordførers innstilling: 

 
 
GDPR - Personverndirektivet, lokale tiltak 
 
Behandling i Formannskapet – 12.04.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 12.04.2018  
 
Utgifter knyttet til arbeidet rundt personverndirektivet, belastes fellesdrift, og tas inn i neste 
budsjettregulering. Utgiftene til årlig drift innarbeides i økonomiplanen. 
 
 



PS 46/18 Utredning av interkommunalt plankontor for Bardu, Målselv 
Sørreisa og Dyrøy kommuner 2018/383

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dyrøy kommune deltar i sluttføring av arbeidet med etablering av interkommunalt plankontor innenfor 
følgende mandat:  
 

1. Avklare/synliggjøre hvilke planer som kommunen er pliktig å utarbeide i hht plan- og 
bygningsloven/PBL. 

 
2. Utrede etablering av et felles plankontor, som tar seg av overordnet planlegging i hht PBL – dvs. 

kommuneplanen m/areal- og samfunnsdelen. Kontoret skal også saksbehandle private og 
kommunale reguleringsplaner. 

 
3. Vurdere fordeler og ulemper og gi ei kort oppsummering ved ev. å innlemme byggesak, oppmåling 

og matrikkel – såkalte daglige publikumstjenester, i et felles plankontor. 
 
Rådmannen utpeker representant til prosjektgruppa.  

 

Ordførers innstilling: 

 
 
Utredning av interkommunalt plankontor for Bardu, Målselv Sørreisa 
og Dyrøy kommuner 
 
Behandling i Formannskapet – 12.04.2018:  
 
 
Utsendt saksframlegg mangler noen opplysninger som formannskapet gjøres kjent med. 
  
I rådmannens forslag til vedtak er punkt 4 tilført: 
 
 
4. Prosjekt- og styringsgruppe videreføres etter samme modell som sist, men også med en 
ansatterepresentant i styringsgruppa.  
Rådmannen utpeker representant til prosjektgruppa. De tillitsvalgte i samarbeidskommunene utpeker 
representant til prosjektgruppa og til styringsgruppa.  
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 12.04.2018  
 
Dyrøy kommune deltar i sluttføring av arbeidet med etablering av interkommunalt plankontor innenfor 
følgende mandat:  
  
1.Avklare/synliggjøre hvilke planer som kommunen er pliktig å utarbeide i hht plan- og 
bygningsloven/PBL. 
2.Utrede etablering av et felles plankontor, som tar seg av overordnet planlegging i hht PBL – dvs. 
kommuneplanen m/areal- og samfunnsdelen. Kontoret skal også saksbehandle private og kommunale 
reguleringsplaner. 



3.Vurdere fordeler og ulemper og gi ei kort oppsummering ved ev. å innlemme byggesak, oppmåling og 
matrikkel – såkalte daglige publikumstjenester, i et felles plankontor. 
4. Prosjekt- og styringsgruppe videreføres etter samme modell som sist, men også med en 
ansatterepresentant i styringsgruppa.  
Rådmannen utpeker representant til prosjektgruppa. De tillitsvalgte i samarbeidskommunene utpeker 
representant til prosjektgruppa og til styringsgruppa.  
  
 
 

PS 47/18 Diverse tilskudd - formannskapets post 2018/44

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 

Ordførers innstilling: 

 
 
Diverse tilskudd - formannskapets post 
 
Behandling i Formannskapet – 12.04.2018:  
 
 
Det er lagt til en ekstra søknad i saken fra Dyrøy historielag.  
  
Omforent forslag til vedtak:  
  
Dyrøy kommune kjøper 1/1 annonse i årboka for Dyrøy og Sørreisa til en verdi av 2300,- 
  
Dyrøy kommune innvilger Dyrøy menighet 1000,- i støtte til menighetsbladet. 
  
Søknad om tilskudd til 17. mai arrangement fra årskull 2004 avslås. Adm bes gå i dialog med søker om 
behov for vekslepenger til arrangementet. 
  
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 12.04.2018  
 
Dyrøy kommune kjøper 1/1 annonse i årboka for Dyrøy og Sørreisa til en verdi av 2300,- 
  
Dyrøy kommune innvilger Dyrøy menighet 1000,- i støtte til menighetsbladet. 
  
Søknad om tilskudd til 17. mai arrangement fra årskull 2004 avslås. Adm bes gå i dialog med søker om 
behov for vekslepenger til arrangementet. 
 
 



PS 48/18 Godkjenning av protokoll - lokale forhandlinger HTA kap. 4.2.1 
lokale forhandlinger 2017/1012 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet godkjenner protokoll av 14.03.18 fra lokale forhandlinger HTA kap. 4.2.1 lokale 
forhandlinger mellom Dyrøy kommune og Fagforbundet. 
 

Ordførers innstilling: 

 
 
Godkjenning av protokoll - lokale forhandlinger HTA kap. 4.2.1 lokale 
forhandlinger 
 
Behandling i Formannskapet – 12.04.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 12.04.2018  
 
Formannskapet godkjenner protokoll av 14.03.18 fra lokale forhandlinger HTA kap. 4.2.1 lokale 
forhandlinger mellom Dyrøy kommune og Fagforbundet. 

 

PS 49/18 Rådmannens arbeidskontrakt 2018/62 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

Arbeidsutvalgets innstilling: 
Arbeidskontrakt og årlig resultat og utviklingsplan for rådmann Tore Uthaug godkjennes. 
 
 
 
Rådmannens arbeidskontrakt 
 
Behandling i Formannskapet – 12.04.2018:  
 
 
Saken legges fram i møtet.  
  
Arbeidsutvalgets innstilling bifalt, 4 mot 1 stemmer.  
  
 
Vedtak i Formannskapet  – 12.04.2018  
 
Arbeidskontrakt og årlig resultat og utviklingsplan for rådmann Tore Uthaug godkjennes. 
 



 

PS 50/18 ***** ***** ***** ***** ***** 2017/1123 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Behandling i Formannskapet – 12.04.2018:  
 
 
Saken er ettersendt formannskapets medlemmer og er unntatt offentlighet etter off.l § 13.  
  
Saken behandles i lukket møte etter KL § 31.4.  
  
Advokat Øyvind Gjelstad deltar på telefon.  
  
Omforent forslag til vedtak:  
  
Dyrøy kommune finner det vanskelig å akseptere at tidligere rådmann i forhandlinger med kommunen, 
og før godkjent avtale forelå i formannskapet,unnlot å fortelle at hun hadde fått tilbud om annen stilling 
og i stedet gav utrykk for å være i en vanskelig fremtidig arbeidssituasjon. Dette oppfatter kommunen 
har vært i den hensikt å påvirke forhandlingsresultatet i hennes favør. På bakgrunn av dette har 
kommunen vurdert å anlegge søksmål mot tidligere rådmann med krav om reduksjon av etterlønn og 
har i den anledning oversendt et prosessvarsel. Ut i fra en samlet vurdering av saken, og etter dialog 
med kommunens advokat, har Dyrøy kommune imidlertid konkludert med ikke å gå videre med rettslige 
skritt overfor tidligere rådmann. Dette til tross for at det er Dyrøy kommunes oppfatning at resultatet av 
forhandlingene ville vært et annet hadde kommunen fått kunnskap om jobbtilbudet. 
  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 12.04.2018  
 
Dyrøy kommune finner det vanskelig å akseptere at tidligere rådmann i forhandlinger med kommunen, 
og før godkjent avtale forelå i formannskapet, unnlot å fortelle at hun hadde fått tilbud om annen stilling 
og i stedet gav utrykk for å være i en vanskelig fremtidig arbeidssituasjon. Dette oppfatter kommunen 
har vært i den hensikt å påvirke forhandlingsresultatet i hennes favør. På bakgrunn av dette har 
kommunen vurdert å anlegge søksmål mot tidligere rådmann med krav om reduksjon av etterlønn og 
har i den anledning oversendt et prosessvarsel. Ut i fra en samlet vurdering av saken, og etter dialog 
med kommunens advokat, har Dyrøy kommune imidlertid konkludert med ikke å gå videre med rettslige 
skritt overfor tidligere rådmann. Dette til tross for at det er Dyrøy kommunes oppfatning at resultatet av 
forhandlingene ville vært et annet hadde kommunen fått kunnskap om jobbtilbudet. 

 

 

 
 
 
 

PS 51/18 Dyrøy Utleiebygg A/S - kommunegaranti kr. 16.5 mill. 2017/1318 



Rådmannens forslag til vedtak:  
 
«1. Dyrøy kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr 16.500.000 som Dyrøy Utleiebygg AS 
tar opp til renovering av utleiebygget som en del av Dyrøyprosjektet.  
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr 16.500.000 med tillegg av 10% til enhver tid gjeldende 
hovedstol, til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale 
garantiansvar kan ikke overstige kr 18.150.000.  
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbalingen på lånet og opphører etter 30 år med tillegg med 
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. 
 
 

Ordførers innstilling: 

 
 
 
Dyrøy Utleiebygg A/S - kommunegaranti kr. 16.5 mill. 
 
Behandling i Formannskapet – 12.04.2018:  
 
 
Saken legges fram i møtet og behandles som en bordsak.  
  
Knut-Arne Johansen (FLD) og Håvard Danielsen (FRP) er inhabil.  
  
Saken behandles etter KL § 13. og refereres i kommunestyret. 
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 12.04.2018  
 
«1. Dyrøy kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr 16.500.000 som Dyrøy Utleiebygg AS 
tar opp til renovering av utleiebygget som en del av Dyrøyprosjektet.  
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr 16.500.000 med tillegg av 10% til enhver tid gjeldende 
hovedstol, til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale 
garantiansvar kan ikke overstige kr 18.150.000.  
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbalingen på lånet og opphører etter 30 år med tillegg med 
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 52/18 Søknad om kommunal dekning av sikkerhetsutstyr ved graving av 
grav 2018/428 

 



Rådmannens forslag til vedtak: 

Dyrøy kirkelige fellesråd innvilges tilskudd inntil kr. 45.000,- eks. mva. til innkjøp av 
sikkerhetsutstyr/stemlingsutstyr på gravplassområdet.  
 
Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad og dekkes av formannskapets 
tilleggsbevilgningspost.  
 
Budsjett 2018 justeres ihht. dette i junimøte.  
 

Ordførers innstilling: 
 
 
Søknad om kommunal dekning av sikkerhetsutstyr ved graving av 
grav 
 
Behandling i Formannskapet – 12.04.2018:  
 
 
Saken legges fram i møtet og behandles som en bordsak.  
  
Rådmannen korrigerer saksopplysninger i sitt forslag til vedtak, følgene strykes fra vedtaket: 
  
"Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad og dekkes av formannskapets 
tilleggsbevilgningspost.  
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 12.04.2018  
 
Dyrøy kirkelige fellesråd innvilges tilskudd inntil kr. 45.000,- eks. mva. til innkjøp av 
sikkerhetsutstyr/stemlingsutstyr på gravplassområdet.  
  
Budsjett 2018 justeres ihht. dette i junimøte.  
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