
 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: møterom 1, kommunehuset 
Dato: 09.05.2018 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
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Saksliste 

 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 53/18 Godkjenning av møteprotokoll 12.04.18  2018/51 
PS 54/18 Referatsaker   
RS 16/18 Rådmannen orienterer   
RS 17/18 Orientering næringssaker   
RS 18/18 Orientering kystsoneplan   
RS 19/18 Protokoll omstillingsstyret 11.april 2018  2017/1007 
PS 55/18 Landbruk i Dyrøy  2018/496 
PS 56/18 Landbruk Nord - "Funksjonstest av 

åkersprøyter" 
 2018/509 

PS 57/18 Leasing av tjenestebil integreringstjenesten  2018/410 
PS 58/18 Ny organisasjonsmodell - framdrift og 

tilpasning til økonomiske rammer 
 2018/479 

PS 59/18 Diverse tilskudd - formannskapets post  2018/44 
 
 
Marit Alvig Espenes 
ordfører
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/51 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 30.04.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning av møteprotokoll 12.04.18 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 53/18 09.05.2018 
   

 

Vedlegg 
1 FS_Protokoll_180412(O) 

 

Saksopplysninger 
Formannskapets møteprotokoll av 12.04.18 er tilgjengelig på kommunens hjemmeside og som 
vedlegg i saken.  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapets møteprotokoll av 12.04.18 godkjennes.  

Ordførers innstilling: 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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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.  
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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 
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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 
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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.  
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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 
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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: 
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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 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 
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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 
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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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PS 54/18 Referatsaker /

RS 16/18 Rådmannen orienterer /

RS 17/18 Orientering næringssaker /

RS 18/18 Orientering kystsoneplan /



 

Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Omstillingsstyre 
Møtested: , Nordavindshagen 
Dato: 11.04.2018 
Tid: 14:00 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Marit Alvig Espenes Leder OMS 
Tom Rune Eliseussen Medlem OMS 
Kenneth Karlsen Medlem OMS 
Tone Pettersen Medlem OMS 
Kjell Sverre Myrvoll Medlem OMS 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
   
   

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Stig Stokkland  
Trond Dekko Andersen  
Kristian Figenschau  
Frank Moldvik  
Tore Uthaug  

 
 
 

 
 
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.     
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
Saksnr 

RS Orientering fra Omstillingsleder  2018/322 

ST 12/18 Godkjenning av protokoll forrige møte   

ST 13/18 Valg av leverandør for utforming av logo og 
nettside 

 2018/320 

ST 14/18 Retningslinjer/kriterier for bruk av 
omstillingsmidler 

 2018/321 

ST 15/18 Søknad omstillingsmidler Polarlys AS X 2018/447 
 
 
 
 
 
ordfører/utvalgsleder 
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RS Orientering fra Omstillingsleder 

ST 12/18 Godkjenning av protokoll forrige møte 

 
Godkjenning av protokoll forrige møte 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 11.04.2018:  
 
 
 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 11.04.2018  
 
Protokoll fra 16.03.18 godkjent 
 
 

ST 13/18 Valg av leverandør for utforming av logo og nettside 

 

Prosjektleders forslag til vedtak: 
Styret delegerer til administrasjonen å inngå avtale med følgende leverandør: 
 

Styreleders innstilling: 
 
 
Valg av leverandør for utforming av logo og nettside 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 11.04.2018:  
 
 
 
På graunn av at Omstillingsleder er styreleder hos en av tilbyderne, deltok ikke Omstillingsleder i 
behandling av saken. 
Styreleder har ivaretatt utlysning, behandling og gjennomgang av saken i møte. 
Tilbyderne ble vurdert likt i forhold til kriteriene referanser og leveringstid. ID Design leverte best på 
kriterie for økonomi. 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 11.04.2018  
 
Styret delegerer til styreleder å inngå avtale med følgende leverandør: ID Design AS på bakgrunn av 
vektlagte kriterier. 
 
 

ST 14/18 Retningslinjer/kriterier for bruk av omstillingsmidler 
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Prosjektleders forslag til vedtak: 
Forslag til retningslinjer for søknader om omstillingsmidler og kriterier for vurdering av 
innkomne søknader vedtas. 
 

Styreleders innstilling: 
 
 
Retningslinjer/kriterier for bruk av omstillingsmidler 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 11.04.2018:  
 
 
 
I møtet framkom en del endringer i retningslinjene som ble innarbeidet i dokumentet. 
Forslag til kriterier for vurdering av innkomne prosjektsøknader ble lagt fram i møtet.. I møtet ble det 
lagt til grunn Innovasjon Norges (Regional Omstilling) sin mal for god saksbehandling,  
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 11.04.2018  
 
Forslag til retningslinjer for søknader om omstillingsmidler og kriterier for vurdering av innkomne 
søknader ble vedtatt med endringer framkommet i møte. 
 
 

ST 15/18 Søknad omstillingsmidler Polarlys AS 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: V00 

Saksmappe: 2018/496 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 02.05.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

Landbruk i Dyrøy 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 55/18 09.05.2018 
   

 

Vedlegg 
1 Brev fra bondeorganisasjoner i Dyrøy 

 

Saksopplysninger 
Basert på vedlagt brev tas temaet landbruk opp i formannskapsmøte hvor det er ønskelig med en 
diskusjon rundt forventninger og eventuelle tiltak.  
 

Administrasjonens vurdering 
Bønder fra bondeorganisasjonene, rådgiver hav og landbruk, næringskonsulent og leder for 
omstillingsprogrammet inviteres til deltakelse.  

 

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

Ordførers innstilling: 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Til ordfører og rådmann i Dyrøy kommune 
 
 
 
Framtida som bønder i Dyrøy kommune 
 
Bønder i Dyrøy har snakket sammen og vi enige om at vi har flere forventninger til kommunen som 
ikke oppleves oppfylt. 
Vi er flere unge og/ eller nyoppstarta bønder i tillegg til flere som har drevet i noen år. Felles for alle 
er en sterk følelse av oppgitthet i forhold til det å skulle jobbe for framtida på gårdene våre samtidig 
som en skal holde motet oppe, siden en føler seg rimelig stemoderlig behandlet av kommunen. 
 
Hva ønsker vi da? 
*Vi liker å tro at vi er rimelig positive og at vi har et framtidsrettet syn på det vi holder på med. Det er 
definitivt ikke slik vi opplever kommunen til enhver tid. Et fokus på framtida og de mulighetene som 
ligger innad i næringen ville vært en klar forbedring. Vi vil så gjerne at kommunen også har 
framtidstro på vår næring, og ikke bare vi sjøl. 
*Henvendelser fra kommunen skal være informative, ha som mål om å bidra med noe til vår drift og 
å informere oss. Samtidig som det bør ha et klart motiv om å hjelpe oss som næring med noe. 
Underliggende trusler oppfattes rimelig fort som nettopp det: trusler, og det gir ingen god følelse.  
*Når vi henvender oss til landbruksavdelingen i kommunen så ønsker vi å bli tatt i mot på en positiv 
måte. Vi vil bli møtt av en blid og hjelpsom person, som tar på alvor jobben med å sørge for at våre 
forutsetninger for å lykkes med vår bedrift, og samtidig følge lover og regler, er tilstede. Noen ganger 
kan det bety at vi må veiledes i lover og regler, andre ganger kan vi måtte bli minnet de på. Vi ønsker 
oss at frister som gjelder i ulike sammenhenger blir vi minnet på som en rutine, ikke for at det ikke er 
vårt eget ansvar, men fordi kommunen bryr seg om at vi skal lykkes. Det kan jo faktisk være at en 
ikke får inn en søknad i tide fordi en er syk – og her kan kommunen ha en viktig rolle i å nettopp 
avdekke og bistå hvis det skulle vise seg at noe er galt. Hvis en slik enkel oppfølging er et ledd i å se 
enkeltmenneskene som drifter, i en ellers ganske ensom hverdag, og forebygge ting så er det alene 
verdt den mailen eller telefonen. 
*Vi er flere som har overtatt «gammel» drift etter tidligere generasjoner. Det betyr ikke at vi vet alt – 
det finnes sikkert mange ulike prosjekt en kan delta på, midler å søke på osv som vi ikke vet om. Vi 
ville satt stor pris på om kommunen fortalte dette til oss. Veileder oss og dytter oss i riktig retning i 
slike tilfeller. Det er mange ganger helt tilfeldig at vi hører om ulike midler en kan søke på som 
kanskje noen ganger er helt i vår gate. Ikke alle år men kanskje nettopp dette året. Ulike 
prosjektmidler kan jo også enkelt forklares til oss, med noen eksempler el slik at vi faktisk forstår hva 
som ligger i de ulike mulighetene som er der. Noen ganger omså bare med en link til selve prosjektet 
og hvis en kjenner noen som tidligere har søkt – ja tips oss da vel! 
*Forståelse for at sendrektighet med feks midler som skal dekke sykeavløser kan i enkelte tilfeller 
nesten føre til personlig konkurs. En må kunne forvente at slike søknader behandles så raskt som 
overhode mulig, og gjerne med en maksfrist på 14 dager. Det er tross alt vår økonomiske hverdag og 
av og til kan det dreie seg om et være eller ikke være. I ytterste konsekvens kan en tenke seg at 
nettopp seindrektighet i slike tilfeller er det som gjør at det går virkelig galt for noen – og det vil en jo 
ikke skal skje. 
Vi må vel kunne forvente svar på henvendelser og at frister ifl forvaltningsloven også gjelder ovenfor 
våre henvendelser? 
*Forrige uke kom en henvendelse om møkkerkjøring og at det er lover og regler rundt dette (vi er 
klar over det). Henvendelsen avsluttes med en trussel om at hvis en ikke følger opp dette, eller 
planlegger drifta med å få dispensasjon, så vil det i ytterste konsekvens føre til trekk i 
produksjonstilskuddet. Tonen i brevet oppleves som negativ og trusselen er rimelig tydelig. Vi er 
kjent med at Målselv kommune også henvendte seg til landbruket i kommunen om samme tema. Der 
var innholdet noe helt annet: alle fikk en kollektiv dispensasjon fram til 1. Oktober i forhold til 
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møkkerkjøring pga våre naturgitte forhold i Nord-Norge som nettopp er utfordringen: hvordan rekke 
alt innenfor alle frister som man enkelt kan forestille seg er lagd sør for Sinsenkrysset. To vidt 
forskjellige måter å forholde seg til en næring altså. 
*Som nevnt så er vi flere som er forholdsvis nyetablerte bønder. Det er ganske trist å oppleve at ny 
næring i kommunen settes pris på av kommunen, mens det ikke er noen av oss som har opplevd å bli 
satt pris på av kommunen når vi overtok. Ingen blomster eller oppmerksomhet fra hverken 
administrasjon eller det politiske liv. Vi tar fatt på et Omstillingsprogram – det kan da virke som det 
retter seg inn mot næring, men vi tilhører kanskje ikke næringslivet i Dyrøy da? Turisme og 
fiskecamper er i vinden som aldri før og det frontes veldig. Det virker som om en har glemt at det 
finnes mange etablerte (og at de noen ganger også skifter eiere) næringer som også bør pleies. Om 
ikke annet så for syns skyld. Vi undrer oss av og til over hva turistene skal se og oppleve hvis bygda 
vår gror ned, markene ikke slås og krattet får vokse vilt rundt omkring?? 
 
Bønder i Dyrøy, en ganske stor næring, vel 15 bruk i smått og stort ønsker å invitere oss sjøl til et 
møte med kommunen; administrasjon, politikere, ansvarlige der ovennevnte saker står på planen. 
Hvis det skal fortsette å være framtidstro i vår næring (om ikke annet hos oss sjøl) så mener vi at det 
må være et lagspill. Pr i dag føle vi at laget består kun av næringen sjøl.  
 
Tar kommunen utfordringen? 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
På vegne av: 
 
Dyrøy Bondelag   Dyrøy Sau og Geit  Bonde og småbrukarlaget 
Erling Bratsberg  Berit Jakobsen   Berit Nikolaisen 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/509 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 30.04.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

Landbruk Nord - "Funksjonstest av åkersprøyter" 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 56/18 09.05.2018 
   

 

Vedlegg 
1 Søknad - Landbruk Nord 

 

Saksopplysninger 
Det vises til vedlagte søknad, der Landbruk Nord søker Dyrøy kommune om tilskudd i 
forbindelse med «funksjonstest av åkersprøyter» Totalt kostnadsoverslag er kr. 120.000,- som de 
i sin helhet søker dekket gjennom tilskudd fra næringsfondene i omkringliggende kommuner.  

Administrasjonens vurdering 
Nærmere prosjektinformasjon fremgår av søknad. Rådmannen vil imidlertid påpeke følgende.  
 
Tidligere kommunal praksis vedr. lignende søknader er at det offentlige gjennom nærings-
fondene dekker inntil 50% av kapitalbehovet, - i dette tilfelle inntil 60.000,-. Resterende 50% 
dekkes gjennom egenkapital/eget arbeid etc. Her er 10 kommuner omsøkt, slik at Dyrøy 
kommunes andel ville vært 1/10 av kr. 60.000,- dvs. kr. 6.000,-.  
 
Imidlertid vil rådmannen påpekte at «Funksjonstest av åkersprøyter» er et tilbud som gis av 
Norsk Landbruksrådgivning Nord-Norge. Det har ansatt egen person i Troms som gir dette 
tilbudet overfor landbruket på vegne av NLR Nord-Norge. Nærmere informasjon fremgår på 
følgende nettside:   
 
https://nordland.nlr.no/vaare-tjenester/testing-av-aakersproeyte/ 
 
Rådmannen ser det ikke som naturlig at Dyrøy kommune yter tilskudd til et tilbud som allerede 
gis. Rådmannen tilrår derfor at søknaden avslås.  

Rådmannens forslag til vedtak: 
Dyrøy kommune avslår søknad om tilskudd fra Landbruk Nord til «Funksjonstest av åker-
sprøyter».  
Begrunnelse: Dyrøy kommune finner ikke å kunne støtte et tjeneste som allerede gis til 
landbruket gjennom Norsk Landbruksrådgivning Nord-Norge.  

Ordførers innstilling: 
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Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Prosjektnavn
Etablering av tjenesten "Funksjonstest av åkersprøyter"

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
Landbruk Nord

Kontaktperson:
Unni Furumo

Adresse:
Rådhusgt. 4

Postnr.:
9050

Poststed:
STORSTEINNES

Mobil:
41470432

Telefon:
77722540

Telefon arbeid:
41470432

E-post:
unni.furumo@landbruknord.no

Bankkonto:
47100406892

Organisasjonsnummer: 
871404062

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Landbruk Nord skal tilby et bredt og samordnet tjeneste– og veiledningstilbud til landbruket, 

og påta seg oppgaver innen rekruttering av arbeidskraft. Drive forsøksvirksomhet, offentlig 

tjenesteyting, bygdeutvikling og øvrig næringsliv. Landbruk Nord skal bestrebe seg på høy 

kvalitet, god tilgjengelighet og kostnadseffektivitet i all sin virksomhet.

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Etter henvendelser fra en rekke gårdbrukere i fylket som ønsker at det skal etableres et fast 

sted som de kan henvende seg for å få utført kontroll av åkersprøyter,  har Landbruk Nord 

undersøkt markedet i noen grad. Vi ser at dette er en tjeneste som Landbruk Nord kan etablere

på permanent basis. For å få dette til, er Landbruk Nord avhengig av økonomisk startgass. 

Bakgrunn Det stilles strenge krav fra Mattilsynet for hvordan bruk av plantevernmidler skal 
skje med bl. a spredeutstyr.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Landbruk Nord er eid og styrt av bonden. Styret består av fem tillitsvalgte bønder.

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

Etterarbeid   14 500
Forberedelser, markedsføring   20 000
Gjennomføring   25 000
Kursing av tester   15 000
Utstyr som manometertester, kapasitetsmåler   45 500
Sum kostnad 120 000

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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Finansieringsplan
Tittel SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet   120 000
02.Lån i bank    0
03.Egenkapital    0
04.Eget arbeid    0
05.Andre finansieringskilder    0
Sum finansiering 120 000

Tilskudd fra andre
Søker næringsfondet i flere kommuner , Balsfjord, Målselv, Bardu, Lyngen, Nordreisa, 

Tromsø, Dyrøy, Salangen, Storfjord og Lenvik. Det er disse kommunene som er størst på 

landbruk og vil naturlig nok ha bøndene som eier sprøyteutstyr som krever slik kontroll.

Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket?  Ja
Markdager innen jord og plantekultur Telemåling Fra fylkesmannen i Troms har vi fått kr. 6 

000,- for å utdanne tester.

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger
Søker næringsfondet i flere kommuner, se oppramsingen lenger opp i søknaden. Vi søker 

samme beløp hos nevnte kommuner som en totalramme kr. 120 000,-  Aktiviteter vi skal 

gjennomføre er: Aktiviteter - Aktivitetene som settes i gang er bl.a: kursing og skolering av 

ansatt for rett kompetanse og godkjente sertifikater. - Markedsføre tjenesten. - Klarlegge og 

lage oversikt over alle åkersprøytene som er i drift i Troms. - Kartlegge når disse skal testes. - 

Sette opp lister hvert femte år inntil 2020 og videre hvert tredje år. - Supplere og investere i 

nødvendig utstyr. Målgrupper Alle som er eiere sprøyteutstyr som krever testing og 

dokumentasjon på at dette er gjennomført i gitte tidsintervaller. Resultat Etablere ny tjeneste 

med godkjent utstyr for testing. I tillegg til tester (person) som er godkjent av Mattilsynet for 
å utføre jobben. Landbruk Nord har som ambisjon om å bli en lokal teststasjon på området. 

Effekter Bonden har en plass de kan kontakte som har personale som er autorisert for jobben. 
I et miljømessig spørsmål er det svært viktig at landbruket er med på å bidra til å redusere 

helse - og miljørisikoer ved bruk av plantevernmidler.  En stor effekt er å ha kontroll på at 

spredeutstyret er testet og kontrollert med riktige innstillinger og riktig bruk. Ved å 

systematisere og lage gode systemer for riktig kompetanse samt kontinuerlig oppfølging av en

uavhengig organisasjon som Landbruk Nord vil man oppnå enda en effekt.

Geografi
1900-Troms

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
Vedtekter for Landbruk Nord, 21.04.2017.pdf   243 942 21.03.2018
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 482 

Saksmappe: 2018/410 

Saksbehandler: Kjell-Jostein Lillegård 

Dato: 02.05.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

Leasing av tjenestebil integreringstjenesten 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 57/18 09.05.2018 
   

 

 

Saksopplysninger 
Integreringstjenesten i Dyrøy har siden etableringen i 2016 ikke hatt egen tjenestebil. De ansatte 
har hittil stilt egne privatbiler til disposisjon. Til enkelte oppdrag har også drosje og buss vært 
benyttet, noe en også må påberegne i framtida.  
 
Imidlertid er situasjonen nå slik at det blir mye kjøring. De ansatte har etter hvert etterspurt egen 
tjenestebil. Dette ut fra en begrunnelse i stor slitasje, dyrere forsikring og lavere bruktpris ved 
salg av privatbilen. Det transporteres mye barn, noe som er en ekstra slitasje på kjøretøy. Spesielt 
på våren blir bilene tilgriset innvendig av søle og skitt som dras inn av små barn, mens det på 
vinteren blir mye snø som smelter i dørken. 
 
De ansatte er betenkt på å stille egen bil til arbeidsgivers disposisjon mye lengre, og ønsker 
derfor en hurtig avklaring på hvorvidt tjenestebil kan stilles til disposisjon. 

Administrasjonens vurdering 
Dyrøy er én av bare to integreringstjenester i det utvidede Midt-Troms nettverker (11 
kommuner) som ikke har egen tjenestebil. Kommuner som har dette sier det er like selvfølgelig 
som at f.eks. hjemmetjenesten har tjenestebiler. 
 
Dyrøy kommune har i dag tjenestebiler innenfor hjemmetjeneste og uteseksjon, i tillegg til at en 
varebil disponeres til bl.a. oppmålingstjenesten.  
Det vurderes som nødvendig å skaffe en personbil til integreringstjenesten for persontransport. 
Leasing er en svært vanlig løsning i andre kommuner, der man binder seg til en bil i minimum 3 
år. Etter avtalens utløp leveres bilen tilbake til en fastsatt restverdi. Det er allerede hentet inn 
tilbud på leasing av biler i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser. Bilene står 
leveringsklare i Midt-Troms og kan slikt sett være operative på kort varsel.  

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Dyrøy kommune inngår leasingavtale med beste leverandør i henhold til regelverk for 

offentlige anskaffelser. 
2. Leasingavtalens varighet er på 3 år, 15.000 km årlig. 
3. Avtalen har en årlig verdi på maksimum 4.500 eks.mva. Beløpet inkluderer alle 

kostnader i leieavtalen. 

32



4. Kostnader dekkes inneværende år av avsatt fond integrering, og innarbeides i budsjett og 
økonomiplanen for 2019-2021. 

5. Kommunen tegner selv forsikring på kjøretøyet. 

Ordførers innstilling: 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/479 

Saksbehandler: Øystein Rørslett 

Dato: 25.04.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

Ny organisasjonsmodell - framdrift og tilpasning til økonomiske rammer 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 58/18 09.05.2018 
   

 

 

Saksopplysninger 
Oppsummering av hendelsesforløpet siste året når det gjelder kommunens administrative 
organisering: 
 
Ny organisasjonsmodell - vedtak 
 
Etter en ekstern drifts- og organisasjonsgjennomgang utført av Telemarkforskning, gjorde Dyrøy 
kommunestyre følgende vedtak 20.6.2017, PS 33/17: 
 
1 
Kommunestyret vedtar en ny administrativ organisasjonsstruktur med tre 
sektor/kommunalområder (oppvekst og kompetanse, helse og omsorg, samfunnsutvikling og 
infrastruktur) og tilhørende kommunalsjefer. 
 
Sektorområdet oppvekst og kompetanse får tre enheter; barnehage, familie og velferd samt 
grunnskole, SFO og voksenopplæring.  
 
Sektorområdet helse og omsorg får tre enheter; rehabilitering og mestring, hjemmebaserte 
tjenester samt sykehjem. 
 
Sektorområdet samfunnsutvikling og infrastruktur får tre enheter; teknisk drift og eiendom, plan 
og næring samt kultur. 
 
 Stab og støtte organiseres med to avdelinger; økonomi og organisasjon og service ledet av hver 
sin avdelingsleder. Organisasjon og service vil ha to fagledere, hvorav den ene avdelingsleder i 
tråd med anbefalingene i rapporten fra Telemarksforskning.  
 
Rådmannen avklarer hvilke enheter som skal ha enhetsleder, hva som er riktig 
stillingsbenevnelse og hvilken stillingsstørrelse som forbeholdes ledelse. Telemarksforsknings 
anbefalinger som ble vedtatt som førende modell av kommunestyret, ligger til grunn. 
 
Kommunestyret ønsker med dette vedtaket å gi presisering av rammer for det videre arbeidet 
med omstilling av organisasjonen. Rådmannen bes jobbe videre med innholdet i modellen og 
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implementering i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte. Framdrift og status av arbeidet legges 
fram for styringsgruppa i møte 23.8.17. 
 
 
2  
Ny administrativ organisering trer i kraft fra 1.1.2018.  
 
Alle de tre kommunalsjef-stillingene lyses ut eksternt (i 1. utlysningsrunde) sommeren 2017, 
mens ledige enhetslederstillinger – inkl. avdelingsleder-stillingen på organisasjon og service, 
besettes etter en søknadsrunde eksternt, der det er hensiktsmessig. Lov og avtaleverk skal følges. 
 
Styringsgruppa (formannskapet) godkjenner utlysningstekstene til kommunalsjefstillingene.  
 
Kommunestyret legger til grunn at personer i alle de aktuelle stillingene er på plass og operative 
innen 1.1.2018. Kommunestyret legger til grunn at tilsetting i kommunalsjef-stillingene og de 
aktuelle enhetslederstillingene skjer i administrasjonsutvalget 14.9.17.  
 
Tilsettinger og fastsetting av lønnsnivå forutsettes å skje i samme sak, der ny lønn da vil gjelde 
fra årsskiftet 2017/18. 
 
Ny organisasjonsmodell – status gjennomføring 
 
Tre kommunalsjefstillinger ble utlyst sommeren 2017 og to ble tilsatt, for sektorområdene helse 
og omsorg samt samfunnsutvikling og infrastruktur. Begge tiltrådte 1.1.2018, men sistnevnte ble 
fra samme tidspunkt konstituert og senere fast tilsatt som rådmann. 
 
Kommunestyret har i møte 26.4.2018 vedtatt å utsette eventuell ny utlysning av stillingen som 
kommunalsjef samfunnsutvikling og infrastruktur på ubestemt tid som et sparetiltak. I samme 
møte er det vedtatt utlysning av stillingen som kommunalsjef oppvekst og kompetanse med sikte 
på tilsetting 1.1.2019 
 
For øvrig stoppet det videre arbeidet med omstilling av organisasjonen opp høsten 2017. Pålagt 
arbeid med å klargjøre innholdet i organisasjonsmodellen og implementering i samarbeid med 
ansatte og tillitsvalgte ble igangsatt etter det rådmannen har fått opplyst, det ble avholdt noen 
møter, men vi finner ikke at det er trukket konklusjoner.  
 
Det er ikke drøftet og avklart som forutsatt, hvilke enheter som skal ha enhetsleder, hva som er 
riktig stillingsbenevnelse og hvilken stillingsstørrelse som forbeholdes ledelse. Det er heller ikke 
gjennomført vedtatt organisasjonsmodell for rådmannens stabs- og støttefunksjoner. 
 
 
Økonomiutfordringen 
 
Hovedårsaken til at arbeidet med organisasjonsutvikling stoppet høsten 2017, i tillegg til 
rådmannens sykefravær og senere fratredelse, var utfordringene med å balansere budsjettet. 
Driftsbudsjett for 2018 ble som kjent saldert med det vi kan kalle midlertidige sparetiltak på til 
sammen ca. 7 mill. kr, ref. budsjettvedtak i sak 71/17, pkt. 9.  
 
Formannskapet har fulgt opp vedtaket som forutsatt i to møter i 2018. Senest i sak 21/18 hvor det 
er gitt innstilling til kommunestyret om gjennomføring av tiltak og reguleringer som forbedrer 
budsjettbalansen med ca 5 mill. kr. Kommunestyret ga sin tilslutning til dette i møte 26.4.2018. 
 
Det gjenstår dermed å «finne» sparetiltak i inneværende års budsjett på ca kr 2 000 000.  
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Hertil kommer budsjettmessige konsekvenser påfølgende år av vedtak om: 

- ansettelse av kulturleder fra 1.7.18       kr    300 000 
- ansettelse kommunalsjef oppvekst og kompetanse fra 1.1.19 kr    800 000 
- betjening av nye lån, mv fra 2019     kr    900 000 

Sum  kr 2 000 000 
 
Nødvendig tilpasning av kommunens drift til de økonomiske rammene på litt lenger sikt enn 
inneværende år er minimum 4 mill. kr pr år. 
 

Administrasjonens vurdering 
Oppfølgingen av kommunestyrets vedtak 20.6.2017 om ny administrativ organisering, har hatt 
en pause på mer enn et halvt år, i hovedsak på grunn av rådmannsskifte og sykefravær i 
nøkkelstillinger. Denne pausen er kanskje et motiv i seg selv for en ny vurdering av vedtaket og 
gjennomføringen. 
 
Hertil kommer at kommunens økonomiske stilling begrenser mulighetene til å gjennomføre 
vedtaket i sin helhet – i hvert fall på kort sikt. De forslag til innsparinger i Telemarkforskning sin 
utredning for å «finansiere» tre kommunalsjefer og økt enhetslederressurs, anses lite realistiske. 
Utgifter reduseres ikke i vesentlig grad ved at oppgaver privatiseres, flyttes i organisasjonen eller 
til interkommunale ordninger. Rådmannen viser i denne sammenheng også til skriftlige 
betenkninger fra skoleledelsen og Utdanningsforbundet i forbindelse med budsjettbehandlingen i 
desember 2017, vedrørende de sparetiltak som var skissert på skoleområdet i Telemarkforskning 
sin rapport. 
 
Kommunestyrets vedtak 20.6.2017 om ny administrativ organisering, tolkes å bety endring fra 
tidligere to beslutningsnivåer (rådmann og enhetsledere) til tre beslutningsnivåer (rådmann, 
kommunalsjef/sektorleder og enhetsleder). Dette uttrykkes ikke eksplisitt i vedtakets tekst, men 
kan forstås indirekte av at kommunens drift skal inndeles i tre sektorer/kommunalområder med 
tilhørende kommunalsjefer. I tillegg framgår det av presiseringer i Telemarkforsknings rapport 
og anbefalinger. 
 
Så lenge vi ikke finner rom for kommunalsjefer på alle vedtatte sektorer/kommunalområder, bør 
det kanskje gjøres en ny vurdering av antall beslutningsnivåer i organisasjonen. Det er et mye 
brukt alternativ å organisere kommunalsjefen som faglig støtte for rådmannen og samtidig 
beholde to beslutningsnivåer.  
 
Også i gjennomføringen av vedtatt organisering av rådmannens stabs- og støttefunksjoner, kan vi 
med fordel ta en «time out». Vi bør i hvert fall avvente eventuelle resultater av formannskapets 
vedtak i PS 32/18 og å delta i utredning av interkommunalt samarbeid om administrative 
tjenester som IKT, innkjøp, regnskap, lønn og skatt.  
 
Vi bør kanskje også vurdere på nytt nødvendigheten av å organisere alle stabstillinger i bokser 
med avdelingsledere. I en organisasjon på vår størrelse vil administrasjonssjefen også ha fordeler 
av at stabsfunksjonene enkeltvis rapporterer direkte. 
 
Spørsmålet om hvilke enheter som skal ha enhetsleder, hva som er riktig stillingsbenevnelse og 
hvilken stillingsstørrelse som forbeholdes ledelse, har naturligvis også en økonomisk side. Det 
kan hende at rådmannen selv eller med en av sine kommunalsjefer, bør kunne administrere små 
fagfunksjoner (f.eks. helsesøster) og/eller interkommunale tjenester direkte. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Saken legges fram uten forslag til vedtak.  

Ordførers innstilling: 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 223 

Saksmappe: 2018/44 

Saksbehandler: Helene Sætherskar 

Dato: 02.05.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

Diverse tilskudd - formannskapets post 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 59/18 09.05.2018 

 

Vedlegg 
1 Søknad om støtte/tilskudd 

 

Saksopplysninger 
Kommunen mottar gjennom året en rekke søknader om støtte pr. telefon eller brev. Rådmannen 
avslår de fleste søknader direkte. De søknader med direkte relevans for vår kommune, region og 
noen tilfeller søknader fra nasjonale organisasjoner legges frem for politisk behandling. 
 
Til dette formannskapsmøte legges det frem følgende søknad: 
 

 Søknad fra Lions Club Dyrøy angående gjennomføring av «Eldredagen 2017» 
 

Administrasjonens vurdering 
Administrasjonen ber formannskapet ta stilling til søknaden. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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