
 

Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: møterom 1, Kommunehuset 
Dato: 09.05.2018 
Tid: 09:00-14:30 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Marit Alvig Espenes ordfører AP 
Knut Arne Johansen Medlem FLD 
Kjell Sverre Myrvoll Medlem SP 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Trine Nygård NESTL AP 
Haavard Danielsen MEDL FRP 
   

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Tone Sørensen Trine Nygård AP 
Levi Jensen Haavard Danielsen FRP 
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Tore Uthaug 
Marlin Antonsen 
Ragnvald Tollefsen 
Frank Moldvik 
Stig Stokkland 
Øystein Rørslett 
 
 

rådmann 
fagleder servicetorg 
rådgiver hav og landbruk 
næringskonsulent 
omstillingsleder 
saksbehandler 
 
 

 
Ingen merknader til innkallingen og sakslisten. Godkjent.  
 
 
Bøndene Dag Agnar Solbakk og Erling Bratsberg møtte til sak 55/18.  



 

 
 
 
  

 
 
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 Tore Uthaug 
 
ordfører rådmann 
 
 



Saksliste 

 
Utvalgs- 
saksnr 
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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 
  



PS 53/18 Godkjenning av møteprotokoll 12.04.18 2018/51 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapets møteprotokoll av 12.04.18 godkjennes.  

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Godkjenning av møteprotokoll 12.04.18 
 
Behandling i Formannskapet – 09.05.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 09.05.2018  
 
Formannskapets møteprotokoll av 12.04.18 godkjennes. 
 
 
 

PS 54/18 Referatsaker / 

 
Referatsaker 
 
Behandling i Formannskapet – 09.05.2018:  
 
Rådmannen orienterer fra enhetene og rundt Astafjordlegene, skatt, tilsyn PLO og miljøstasjonen.  
  
Spørsmål Knut-Arne Johansen (FLD): Møte mellom administrasjon og landbruk.  
Spørsmål Marit Avlig Espenes (AP): Interesse rundt boliger , informasjon.  
  
Rådgiver hav og landbruk Ragnvald Tollefsen og Tone Sørensen (som kommunens representanter) 
orienterer om kystsoneplanen. 
  
Referatsakene tas til orientering. Enst.    
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 09.05.2018  
 
Referatsakene tas til orientering 
 
 
 



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 

 

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

Ordførers innstilling: 
 
 
Landbruk i Dyrøy 
 
Behandling i Formannskapet – 09.05.2018:  
 
Næringskonsulent Frank Moldvik, omstillingsleder Stig Stokkland, rådgiver hav og landbruk Ragnvald 
Tollefsen og bøndene Erling Bratsberg og Dag Agnar Solbakk deltar i saken.  
  
Formannskapet orienteres om et møte mellom bøndene og administrasjonen den 8.mai.  
  
Omforent forslag til vedtak:  
  
Formannskapet konstaterer at landbruk er en viktig næring i Dyrøy. Formannskapet tar signalene fra 
landbruksnæringen til orientering, og ber rådmannen følge opp tiltak som ble diskutert i møtene 8. og 
9.mai.   
  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 09.05.2018  
 
Formannskapet konstaterer at landbruk er en viktig næring i Dyrøy. Formannskapet tar signalene fra 
landbruksnæringen til orientering, og ber rådmannen følge opp tiltak som ble diskutert i møtene 8. og 
9.mai.   
 
 

PS 56/18 Landbruk Nord - "Funksjonstest av åkersprøyter" 2018/509 

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: 
 
 
 
Landbruk Nord - "Funksjonstest av åkersprøyter" 
 
Behandling i Formannskapet – 09.05.2018:  
 
Næringskonsulent Frank Moldvik deltar i saken.  
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 



 
Vedtak i Formannskapet  – 09.05.2018  
 
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. 
 
 
 

PS 57/18 Leasing av tjenestebil integreringstjenesten 2018/410 

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. 
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: 
 
 
Leasing av tjenestebil integreringstjenesten 
 
Behandling i Formannskapet – 09.05.2018:  
 
Rådmannen endrer sitt forslag til vedtak:  
  
Pnkt 3: Avtalen har en årlig verdi på maksimalt kr 67.500,- inkl.mva. 
  
Det presiseres at vedtaket skal gjelde for en stk.bil.  
  
Det stemmes over rådmannens forslag til vedtak med de endringer som er framkommet i møtet. 
  
Enst. vedtatt.  
 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 09.05.2018  
 
1.Dyrøy kommune inngår leasingavtale av en bil, 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 maksimalt kr 67.500,- inkl.mva. 
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. 
 
 
 



PS 58/18 Ny organisasjonsmodell - framdrift og tilpasning til økonomiske 
rammer 2018/479 

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

Ordførers innstilling: 
 
 
Ny organisasjonsmodell - framdrift og tilpasning til økonomiske 
rammer 
 
Behandling i Formannskapet – 09.05.2018:  
 
Saksbehandler Øystein Rørslett deltar i saken.  
  
Det utdeles et utkast med forslag til vedtak fra administrasjonen.  
  
Omforent forslag til vedtak:  
 
  
1.  Til grunn for rådmannens videre arbeid ligger de prinsipielle føringer som ligger i kommunestyrets 
vedtak og de signaler som framkom i dagens møte i formannskapet. 
 
2.Vedtatt administrativ organisering med tre sektor-/kommunalområder gjennomføres som økonomiske 
rammeområder. Rådmannen bes arbeide videre med inndeling av sektorene i driftsenheter, herunder 
vurdere stillingsstørrelser og benevninger av enhetsledere. Det åpnes for at små fagfunksjoner og 
interkommunale tjenester fortsatt kan styres av rådmannen direkte. 
 
3. Rådmannen bes arbeide videre med stabs- og støttefunksjoner, herunder vurdere behov og 
hensiktsmessighet av organisering i avdelinger eller direkte rapportering til rådmannen for enkelte 
stillinger.  
  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 09.05.2018  
 
1.  Til grunn for rådmannens videre arbeid ligger de prinsipielle føringer som ligger i kommunestyrets 
vedtak og de signaler som framkom i dagens møte i formannskapet. 
 
2.Vedtatt administrativ organisering med tre sektor-/kommunalområder gjennomføres som økonomiske 
rammeområder. Rådmannen bes arbeide videre med inndeling av sektorene i driftsenheter, herunder 
vurdere stillingsstørrelser og benevninger av enhetsledere. Det åpnes for at små fagfunksjoner og 
interkommunale tjenester fortsatt kan styres av rådmannen direkte. 
 
3. Rådmannen bes arbeide videre med stabs- og støttefunksjoner, herunder vurdere behov og 
hensiktsmessighet av organisering i avdelinger eller direkte rapportering til rådmannen for enkelte 
stillinger.  
 
 
 



 

PS 59/18 Diverse tilskudd - formannskapets post 2018/44 

 
Diverse tilskudd - formannskapets post 
 
Behandling i Formannskapet – 09.05.2018:  
 
Omforent forslag til vedtak:  
  
Dyrøy kommune har for tiden ikke midler tilgjengelig til denne type formål. Søker bes om å komme 
tilbake ved en annen anledning. 
  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 09.05.2018  
 
Dyrøy kommune har for tiden ikke midler tilgjengelig til denne type formål. Søker bes om å komme 
tilbake ved en annen anledning. 
 
 
 


