
 

Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Nordavindshagen 
Dato: 21.06.2018 
Tid: 08:15-08:45 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Marit Alvig Espenes ordfører AP 
Trine Nygård varaordfører 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 
  

 
Ingen merknader til innkalling og saksliste. 
 
Haavard Danielsen deltok fra 08:30.  



 

 

Saksliste 

 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 72/18 Årsregnskap og årsrapport 2017 - pr 14.06.18  2018/181 
PS 73/18 Nytt forslag til fordeling regnskapsmessig 

mindreforbruk driftsregnskap 2017 
 2018/181 

PS 74/18 Dekning av udekket investeringsregnskap 2017 
og tilbakeføring av 2 ubundne investeringsfond 

 2018/181 

PS 75/18 Forkortet versjon - Tertialrapport 1 - 2018  2018/610 
PS 76/18 Ny kontorstruktur i NAV  2017/1139 
PS 77/18 Dyrøy Energi A/S  2018/675 

 
 
Marit Alvig Espenes 
ordfører 
  

 
 
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 
 
 



PS 72/18 Årsregnskap og årsrapport 2017 - pr 14.06.18 
2018/181 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Dyrøy formannskap tar framlagte Årsrapport og Årsregnskap 2017 for Dyrøy kommune til orientering. 

Ordførers innstilling: 

 
 
 
Årsregnskap og årsrapport 2017 - pr 14.06.18 
 
Behandling i Formannskapet – 21.06.2018:  
 
Forslag til vedtak Marit Alvig Espenes (AP): 
  
Dyrøy formannskap tilrår at kommunestyret godkjenner framlagte årsrapport og årsregnskap for 2017.  
Formannskapet viser til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets merknader som forutsettes fulgt opp.  
  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 21.06.2018  
 
Dyrøy formannskap tilrår at kommunestyret godkjenner framlagte årsrapport og årsregnskap for 2017.  
Formannskapet viser til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets merknader som forutsettes fulgt opp.  
 
 

PS 73/18 Nytt forslag til fordeling regnskapsmessig 
mindreforbruk driftsregnskap 2017 2018/181 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Rådmannen foreslår følgende fordeling av årsoverskuddet fra 2017:  
 

 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Nytt forslag til fordeling regnskapsmessig mindreforbruk 
driftsregnskap 2017 
 



Behandling i Formannskapet – 21.06.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 21.06.2018  
 
Rådmannen foreslår følgende fordeling av årsoverskuddet fra 2017: 
 

 
 
 

PS 74/18 Dekning av udekket investeringsregnskap 2017 og 
tilbakeføring av 2 ubundne investeringsfond 2018/181 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Rådmannen foreslår følgende inndekning av udekket investeringsregnskap og tilbakeføring av 2 ubundne 
investeringsfond:  
 

 
 

Ordførers innstilling: 

 
 
 
Dekning av udekket investeringsregnskap 2017 og tilbakeføring av 2 
ubundne investeringsfond 
 
Behandling i Formannskapet – 21.06.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 21.06.2018  
 
Rådmannen foreslår følgende inndekning av udekket investeringsregnskap og tilbakeføring av 2 ubundne 
investeringsfond:  



 

 
 
 

PS 75/18 Forkortet versjon - Tertialrapport 1 - 2018 2018/610 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Tertialrapport 1 – 2018, tas til orientering.  

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Forkortet versjon - Tertialrapport 1 - 2018 
 
Behandling i Formannskapet – 21.06.2018:  
 
Omforent forslag til vedtak: 
 
Tertialrapport 1 – 2018, tas til orientering. Ihht økonomireglementet sist revidert i sak 71/16 skal 
administrasjonen budsjettere/rapportere på ansvarsnivå. 
 
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 21.06.2018  
 
 
Tertialrapport 1 – 2018, tas til orientering. Ihht økonomireglementet sist revidert i sak 71/16 skal 
administrasjonen budsjettere/rapportere på ansvarsnivå. 
 
 

PS 76/18 Ny kontorstruktur i NAV 2017/1139 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Ved etablering av ny kontorstruktur for NAV i Troms slutter kommunestyret i Dyrøy seg til 

fylkesdirektørens anbefaling om sammenslåing av NAV-kontorene i Indre Sør Troms i henhold til 
arbeidsgruppens modell 2 med et hovedkontor på Sjøvegan og et avdelingskontor/tjenestested 
på Setermoen. 

2. Dersom den pågående saksbehandling og beslutning blant de berørte kommuner medfører 
endringer av betydning knyttet til forutsetningene i arbeidsgruppas modell 2, åpnes det for ny 
behandling av saken i Dyrøy kommune.   



Ordførers innstilling: 
 
 
 
Ny kontorstruktur i NAV 
 
Behandling i Formannskapet – 21.06.2018:  

Forslag om tilleggspunkt til rådmannens forslag til vedtak, Kjell-Sverre Myrvoll (SP):  

1. Dyrøy Kommunestyre ønsker primært å opprettholde dagens NAV struktur for å sikre nærheten 
til tjenestene for våre innbyggerne. 

Enst. vedtatt.  

 
Vedtak i Formannskapet  – 21.06.2018  

1. Dyrøy Kommunestyre ønsker primært å opprettholde dagens NAV struktur for å sikre nærheten 
til tjenestene for våre innbyggerne. 

2. Ved etablering av ny kontorstruktur for NAV i Troms slutter kommunestyret i Dyrøy seg til 
fylkesdirektørens anbefaling om sammenslåing av NAV-kontorene i Indre Sør Troms i henhold til 
arbeidsgruppens modell 2 med et hovedkontor på Sjøvegan og et avdelingskontor/tjenestested 
på Setermoen. 

3. Dersom den pågående saksbehandling og beslutning blant de berørte kommuner medfører 
endringer av betydning knyttet til forutsetningene i arbeidsgruppas modell 2, åpnes det for ny 
behandling av saken i Dyrøy kommune.   

 
 

PS 77/18 Dyrøy Energi A/S 2018/675 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunestyret gir fullmakt til rådmannen til å: 

a) Vurdere eierstruktur i Dyrøy Energi A/S, herunder overtakelse av private aksjer.  
b) Etablere en avtale med Dyrøy Energi A/S, hvor kommunen påtar seg drift og vedlikehold av 

anlegget, samt administrative oppgaver. I dette; gjøre en kartlegging av samlet 
investeringsbehov og investeringstakt, samt legge til rette for anbudsprosess i tråd med 
anskaffelsesreglementet osv. som igjen fremmes styret for behandling. Deretter vil det antagelig 
være behov for en investeringssak til politisk behandling. 

 

Ordførers innstilling: 
 
 
Dyrøy Energi A/S 
 
Behandling i Formannskapet – 21.06.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 



Vedtak i Formannskapet  – 21.06.2018  

Kommunestyret gir fullmakt til rådmannen til å: 

a)Vurdere eierstruktur i Dyrøy Energi A/S, herunder overtakelse av private aksjer.  

b)Etablere en avtale med Dyrøy Energi A/S, hvor kommunen påtar seg drift og vedlikehold av anlegget, 
samt administrative oppgaver. I dette; gjøre en kartlegging av samlet investeringsbehov og 
investeringstakt, samt legge til rette for anbudsprosess i tråd med anskaffelsesreglementet osv. som 
igjen fremmes styret for behandling. Deretter vil det antagelig være behov for en investeringssak til 
politisk behandling. 

 
 


