
 

Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Nordavindshagen 
Dato: 26.04.2018 
Tid: 09:00-14:05 

 
Faste medlemmer som møtte: 
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Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
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Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Marlin Antonsen fagleder servicetorg 
Tore Uthaug rådmann 
Frank Moldvik næringskonsulent 

 
 
 
Ingen merknader til innkallingen. Godkjent.  
 
Til sakslisten:  
 



Sak 27/18 legges til og behandles som en bordsak.  
Vedlegg til sak 26/18 deles ut i møtet.  
 
Tone Sørensen og Kjell-Sverre Myrvoll velges til å signere protokoll. Enst.  
 
Knut Arne Johansen er inhabil i sak 23/18.  
 
Kine Mari H. Bertheussen er inhabil i sak 27/18.  
 
 

 
 
 
 
  

 
 
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 Tone Sørensen  Kjell-Sverre Myrvoll  
 
ordfører AP SP 
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Marit Alvig Espenes 
ordfører 
  



PS 14/18 Godkjenning av møteprotokoll 22.02.18 2018/51 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunestyret møteprotokoll av 22.02.18 godkjennes.  

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Godkjenning av møteprotokoll 22.02.18 
 
Behandling i Kommunestyret – 26.04.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 26.04.2018  
 
Kommunestyrets møteprotokoll av 22.02.18 godkjennes. 
 
 
 

PS 15/18 Referatsaker / 

 
Referatsaker 
 
Behandling i Kommunestyret – 26.04.2018:  
 
 
Rådmannen orienterer fra enhetene:  
- sykefravær, arealplan, omorganisering, ventilasjon sykehjem, omdømme, kommunebarometer. 
  
Spørsmål til rådmannens orientering: 
 
Kjell-Sverre Myrvoll (SP): Status rundt sak vannverket.  
Knut-Arne Johansen (FLD): Etterlyser sak om regulering mellom kommunen og Dyrøy Energi knyttet til 
drift etc. Funksjonen kulturleder ihht omorganisering.   
Kjell-Jostein Lillegård (SV): Sykefravær, status over kostnader? Etterlyser sak om ombygging på 
sykehjem.  
Marit Alvig Espenes (AP): Ønsker oppfølgingsdag for folkevalgtopplæring med tema forhold mellom 
politikk og administrasjon. Mulig to dagers møte i juni.  
  
Rådmannen besvarer spørsmålene i møtet.  
  
Referatsakene tas til orientering. Enst.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 26.04.2018  
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 



RS 10/18 Rådmannen orienterer / 

RS 11/18 Status og oppfølging av kommunestyrevedtak pr 19.04.18 2018/253 

RS 12/18 Behandlet etter KL § 13 - Særutskrift       Dyrøy Energi A/S -Kommunal garanti 
2017/1250 

RS 13/18 Behandlet etter KL § 13 - Særutskrift Dyrøy Utleiebygg A/S - kommunegaranti kr. 
16.5 mill. 2017/1318 

RS 14/18 Protokoll omstillingsstyret 16.mars 2018 2017/1007 

  



PS 16/18 Representanter til styret i Astafjord Vekst AS 2018/465 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Til styret i Astafjord Vekst AS oppnevnes fra Dyrøy kommune: 
Styrerepresentant: ___________________ 
Vararepresentant: ___________________ 

2. Vararepresentant er personlig vara til styrerepresentant. 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Representanter til styret i Astafjord Vekst AS 
 
Behandling i Kommunestyret – 26.04.2018:  
 
Forslag til vedtak Kjell-Sverre Myrvoll (SP):  
 
Leif-Hermod Jensen foreslås til styret i Astafjord Vekst AS.  
  
Forslag til vedtak Marit Alvig Espenes (AP):  
 
Marthe Johnsen Wilhelmsen foreslås til styret i Astasjord Vekst AS.  
  
Det voteres over forslagene samlet.  
 
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 26.04.2018  
 
Til styret i Astafjord Vekst AS oppnevnes fra Dyrøy kommune: 
Styrerepresentant: Leif Hermod Jensen.  
Styrerepresentant: Marthe Johnsen Wilhelmsen.  
 
 
 

PS 17/18 Høring - Nye oppgaver til fylkeskommunene 2018/225 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Høring - Nye oppgaver til fylkeskommunene 
 
Behandling i Kommunestyret – 26.04.2018:  
 
 
 



Marit Alvig Espenes (AP) legger fram forslag til høringsuttalelse: 
 
Høringssvar 
Dyrøy kommunestyre behandlet sitt høringssvar til rapport fra ekspertutvalg «Regionreformen – 
desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene» i sitt møte 26.04.2018: 
  
Vedtak: 

1. Dyrøy kommunestyre har behandlet rapport fra ekspertutvalget, Regionreformen – 
desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene. 

2. Kommunestyret er enig i de prinsipper og vurderinger som ekspertutvalget har lagt til grunn i sin 
rapport for overføring av oppgaver. Det vises særlig til utvalgets retningslinjer, punkt 2, som gir 
en prinsipiell tilnærming om at fagmiljø skal være knyttet til det myndighetsorgan som er tillagt 
ansvar og beslutningskompetanse. Vi understreker at det må følge finansiering med oppgavene. 

3. Dyrøy kommunestyre mener det er potensial for økonomisk vekst i vår region. For å ta ut dette 
potensialet trengs varierte virkemidler på regionalt nivå. Regionalpolitikken må være basert på 
regionale fortrinn og utfordringer. I regionen er det mange fag- og kompetansemiljø som kan 
utføre nye oppgaver. 

4. Kommunestyret mener at rapportens forslag om oppgaveoverføring gir en tydeligere 
ansvarsfordeling, mer effektiv tidsbruk og bedre tjenester til innbyggere og næringslivet. 

5. Ekspertutvalgets rapport inneholder forslag som vil sikre både funksjoner og virkemidler for 
samfunnsutvikling. Kommunestyret ser positivt på utvalgets forslag til oppgaveoverføring, og 
mener det vil bidra til en mer helhetlig tenkning rundt utvikling i regionen. Forslaget vil 
desentralisere makt, tydeliggjøre politisk ansvar og ta i bruk lokal kompetanse. 

6. Dersom regionreformen skal lykkes, er det avgjørende at strukturen styrkes og konsolideres. 
Dette kan gjøres gjennom utvikling av øvrige statlige institusjoner i samsvar med den nye 
strukturen i Troms og Finnmark fylkeskommune. Herunder kan man vurdere styring og eierskap 
av sykehusene. 

7. Dyrøy kommunestyre støtter oppgaveutvalgets syn i at ansvaret for Bufetat, familievernet, deler 
av Forskningsrådets programmer, kulturminnevernet, regionapparatet til Innovasjon Norge og 
mange av Kulturrådets oppgaver, overføres til fylkeskommunene.   

8. Dyrøy kommunestyre krever at regjering og Storting følger opp oppgaveutvalgets innstilling, slik 
at flere oppgaver, myndighet og ansvar flyttes til folkevalgt regionalt nivå. Dette er nødvendig 
for å styrke fylkeskommunenes rolle som regional samfunnsutvikler. Dyrøy kommunestyre mener 
videre at det er gjennom desentralisering det kan fremmes en mer robust forvaltning.  

9. Dyrøy kommunestyre vil understreke viktigheten av at ekspertutvalgets rapport legges til grunn 
og behandles raskt, slik at rammene for etableringen av den nye fylkeskommunene blir 
behandlet i Stortinget våren 2018. 

10. Statlig detaljstyring må erstattes av lokalt folkestyre for å sikre at forvaltningsoppgaver, 
tjenesteutvikling og lokalsamfunnsutvikling skjer på innbyggernes premisser og til beste for 
fellesskapet. Offentlig forvaltning som dreier seg om skjønnsvurdering og regionale tilpasninger 
må underlegges folkevalgt skjønn. 

11. Dyrøy kommunestyre forventer at regjering og Storting gjennomfører overføringer av oppgaver 
fra stat til regional folkevalgt styring i fylkeskommunene, og at man overfører tilstrekkelige 
økonomiske rammer for å ivareta de nye oppgavene. Kommunestyret forventer også at 
Regjering og Storting går lengre enn det ekspertutvalget har foreslått på flere områder, 
eksempelvis ved å utrede styring og eierskap av sykehusene. 

  
 
Forslag til endring Tom-Erik Forså (FRP): 
 
Pnkt 6: Foreslår å stryke siste setning.  
Pnkt 11: Foreslår å stryke siste setning.  
 
Forslaget falt, 5 mot 9 stemmer. 
  
Forslag til tilførsel punkt 11, Tom-Erik Forså (FRP): 
 
Kommunestyret forventer at regionreformen evalueres i løpet av neste valgperiode og at nødvendige 
justeringer i oppgaveporteføljen utredes for ytterlig desentralisering av vakt og myndighet.  



 
Forslaget bifalt, enst.  
  
Det voteres over høringssuttalelsen samlet.  
 
Høringsuttalelsen bifalt, 11 mot 3 stemmer.   
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 26.04.2018  
 
Høringssvar 
Dyrøy kommunestyre behandlet sitt høringssvar til rapport fra ekspertutvalg «Regionreformen – 
desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene» i sitt møte 26.04.2018: 
  
Vedtak: 

1. Dyrøy kommunestyre har behandlet rapport fra ekspertutvalget, Regionreformen – 
desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene. 

2. Kommunestyret er enig i de prinsipper og vurderinger som ekspertutvalget har lagt til grunn i sin 
rapport for overføring av oppgaver. Det vises særlig til utvalgets retningslinjer, punkt 2, som gir 
en prinsipiell tilnærming om at fagmiljø skal være knyttet til det myndighetsorgan som er tillagt 
ansvar og beslutningskompetanse. Vi understreker at det må følge finansiering med oppgavene. 

3. Dyrøy kommunestyre mener det er potensial for økonomisk vekst i vår region. For å ta ut dette 
potensialet trengs varierte virkemidler på regionalt nivå. Regionalpolitikken må være basert på 
regionale fortrinn og utfordringer. I regionen er det mange fag- og kompetansemiljø som kan 
utføre nye oppgaver. 

4. Kommunestyret mener at rapportens forslag om oppgaveoverføring gir en tydeligere 
ansvarsfordeling, mer effektiv tidsbruk og bedre tjenester til innbyggere og næringslivet. 

5. Ekspertutvalgets rapport inneholder forslag som vil sikre både funksjoner og virkemidler for 
samfunnsutvikling. Kommunestyret ser positivt på utvalgets forslag til oppgaveoverføring, og 
mener det vil bidra til en mer helhetlig tenkning rundt utvikling i regionen. Forslaget vil 
desentralisere makt, tydeliggjøre politisk ansvar og ta i bruk lokal kompetanse. 

6. Dersom regionreformen skal lykkes, er det avgjørende at strukturen styrkes og konsolideres. 
Dette kan gjøres gjennom utvikling av øvrige statlige institusjoner i samsvar med den nye 
strukturen i Troms og Finnmark fylkeskommune. Herunder kan man vurdere styring og eierskap 
av sykehusene. 

7. Dyrøy kommunestyre støtter oppgaveutvalgets syn i at ansvaret for Bufetat, familievernet, deler 
av Forskningsrådets programmer, kulturminnevernet, regionapparatet til Innovasjon Norge og 
mange av Kulturrådets oppgaver, overføres til fylkeskommunene.   

8. Dyrøy kommunestyre krever at regjering og Storting følger opp oppgaveutvalgets innstilling, slik 
at flere oppgaver, myndighet og ansvar flyttes til folkevalgt regionalt nivå. Dette er nødvendig 
for å styrke fylkeskommunenes rolle som regional samfunnsutvikler. Dyrøy kommunestyre mener 
videre at det er gjennom desentralisering det kan fremmes en mer robust forvaltning.  

9. Dyrøy kommunestyre vil understreke viktigheten av at ekspertutvalgets rapport legges til grunn 
og behandles raskt, slik at rammene for etableringen av den nye fylkeskommunene blir 
behandlet i Stortinget våren 2018. 

10. Statlig detaljstyring må erstattes av lokalt folkestyre for å sikre at forvaltningsoppgaver, 
tjenesteutvikling og lokalsamfunnsutvikling skjer på innbyggernes premisser og til beste for 
fellesskapet. Offentlig forvaltning som dreier seg om skjønnsvurdering og regionale tilpasninger 
må underlegges folkevalgt skjønn. 

11. Dyrøy kommunestyre forventer at regjering og Storting gjennomfører overføringer av oppgaver 
fra stat til regional folkevalgt styring i fylkeskommunene, og at man overfører tilstrekkelige 
økonomiske rammer for å ivareta de nye oppgavene. Kommunestyret forventer også at 
Regjering og Storting går lengre enn det ekspertutvalget har foreslått på flere områder, 
eksempelvis ved å utrede styring og eierskap av sykehusene. Kommunestyret forventer at 
regionreformen evalueres i løpet av neste valgperiode og at nødvendige justeringer i 
oppgaveporteføljen utredes for ytterlig desentralisering av vakt og myndighet.  

 
 



PS 18/18 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 Kommunestyret – 26.04.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 26.04.2018  
 
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 19/18 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse med plan for oppfølging 
2018/282 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Vedlagt rapport for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Dyrøy kommune vedtas.  

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. 
 
 
 
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse med plan for oppfølging 
 
Behandling i Kommunestyret – 26.04.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 26.04.2018  
 
Vedlagt rapport for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Dyrøy kommune vedtas. 
 
 
 

PS 20/18 Valg av fast medlem til OpOm 2018/216 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Vilde Nordahl oppnevnes som fast medlem i OpOm. 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Valg av fast medlem til OpOm 
 
Behandling i Kommunestyret – 26.04.2018:  
 
Det står feil i rådmannens forslag til vedtak, det skal stå Lise Nordahl.  
  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 26.04.2018  
 
Lise Nordahl oppnevnes som fast medlem i OpOm. 
 
 
 

PS 21/18 Forslag til oppnevning av talsperson til bruk i Fylkesnemndssaker 
2018/84 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunestyret i Dyrøy foreslår 1 talsperson til Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. 
 



Ordførers innstilling: 
 
 
 
Forslag til oppnevning av talsperson til bruk i Fylkesnemndssaker 
 
Behandling i Kommunestyret – 26.04.2018:  
 
Forslag til vedtak Kjell-Sverre Myrvoll (SP): 
 
Forslag Anita Sæbbe Haraldsvik.  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 26.04.2018  
 
Kommunestyret i Dyrøy foreslår Anita Sæbbe Harladsvik som talsperson til Fylkesnemnda for barnevern 
og sosiale saker. 
 
 

PS 22/18 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. 
 
 
 
 
12/3 og 12/11 - Tomtearealer til høydebasseng Evertmoen 
 
Behandling i Kommunestyret – 26.04.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  



 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 26.04.2018  
 
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 23/18 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. 
 
 
Salg av tomtearealer til Dyrøy Utleiebygg AS 
 
Behandling i Kommunestyret – 26.04.2018:  
 
Knut-Arne Johansen (FLD) er inhabil i saken.  
  
Forslag til vedtak Kjell-Sverre Myrvoll (SP): 
  

1. Kommunen avhender tomtearealer til Dyrøy Utleiebygg AS som det framkommer i 
saksframlegget.  

  
2. Verdifastsettelsen på denne tomten tas med utgangspunkt i kr 25,- pr. m2, og som inkluderer 

kostnader forbundet med delingsbehandling, oppmåling/matrikulering og tinglysing – som økt 
aksjekapital i selskapet  i form tinginnskudd. 

  
3. Vedtaket til denne saken knytter seg til realisering av «Dyrøyprosjektet» med boliger og 

renovering av eksisterende næringsbygg i sentrum av Brøstadbotn. 



  
Forslag til vedtak fra Kjell-Jostein Lillegård (SV) er å opprettholde 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. 
  
Det voteres over forslaget til SV: 
 
Forslaget falt, 1 mot 12 stemmer.  
 
Det voteres over forslaget til SP:  
 
Forslaget bifalt, 12 mot 1 stemmer.  
  
 
Vedtak i Kommunestyret  – 26.04.2018  
 

1. Kommunen avhender tomtearealer til Dyrøy Utleiebygg AS som det framkommer i 
saksframlegget.  

  
2. Verdifastsettelsen på denne tomten tas med utgangspunkt i kr 25,- pr. m2, og som inkluderer 

kostnader forbundet med delingsbehandling, oppmåling/matrikulering og tinglysing – som økt 
aksjekapital i selskapet  i form tinginnskudd. 

  
3. Vedtaket til denne saken knytter seg til realisering av «Dyrøyprosjektet» med boliger og 

renovering av eksisterende næringsbygg i sentrum av Brøstadbotn. 
 

PS 24/18 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. 
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.  

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. 
 



 
Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 - oppfølging budsjettvedtak 
pkt 9 - andre gangs behandling 
 
Behandling i Kommunestyret – 26.04.2018:  
 
Kjell-Jostein Lillegård (SV) ønsker oppdatert orientering til junimøtet om omorganiseringen. 
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
  
 
Vedtak i Kommunestyret  – 26.04.2018  
 
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 25/18 Oppfølging av sluttavtale Erla Sverdrup 2017/1123 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Oppfølging av sluttavtale Erla Sverdrup 
 
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. 
 
 
Oppfølging av sluttavtale Erla Sverdrup 
 
Behandling i Kommunestyret – 26.04.2018:  
 
Saken behandles i lukket møte etter KL § 31.4. 
  
Enst. vedtatt som formannskapets innstilling.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 26.04.2018  
 
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 26/18 Rådmannens arbeidskontrakt 2018/62 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Arbeidsutvalgets innstilling: 
Arbeidskontrakt og årlig resultat og utviklingsplan for rådmann Tore Uthaug f. 221056 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. 
 



 
 
Rådmannens arbeidskontrakt 
 
Behandling i Kommunestyret – 26.04.2018:  
 
Forslag til vedtak Trine Nygård (AP): 
 
- Trekk ut punkt 15. i arbeidsavtalen.  
  
Det voteres over forslaget til AP. 
Forslaget falt, 5 mot 8 stemmer.  
 
Det voteres over arbeidsutvalgets innstilling.  
 
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 26.04.2018  
 
Arbeidskontrakt og årlig resultat og utviklingsplan for rådmann Tore Uthaug godkjennes. 
 
 

PS 27/18 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 vedtak i sak 5/18, 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. 



 
 
Søknad om tilskudd til kjøp av båt - klage på vedtak 
 
Behandling i Kommunestyret – 26.04.2018:  
 
Kine Mari H.Bertheussen (SP) er inhabil i saken.  
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 
  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 26.04.2018  
 
Det vises til formannskapets vedtak i sak 5/18, 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. 
 
 
 


