
 

Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Nordavindshagen 
Dato: 21.06.2018 
Tid: 09:00 – 14:30 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Marit Alvig Espenes ordfører AP 
Trine Nygård varaordfører AP 
Lise Nordahl medlem AP 
Terje Johansen medlem AP 
Tone Sørensen medlem AP 
Kjell-Jostein Lillegård medlem SV 
Knut Arne Johansen medlem FLD 
Kjell Sverre Myrvoll medlem SP 
Kine Mari H.Bertheussen medlem SP 
Per Jensen medlem H 
Haavard Danielsen medlem FRP 
Tom Erik Forså medlem FRP 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Kristoffer Molund 
Bjørn Inge Samuelsen 
Levi Jensen  

medlem 
medlem 
medlem 

H 
FRP 
FRP 

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Kurt Ole Johansen 
Ørjan Thomassen 
Inge Martinsen 
Tommy Andreassen 
Tormod Nygård  
 

Kristoffer Molud 
Bjørn Inge Samuelsen 
Levi Jensen 
Per Jensen (Sak 30/18) 
Knut Arne Johansen (Sak 
30/18) 

H 
FRP 
FRP 
H 
FLD 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Marlin Antonsen fagleder servicetorg 
Tore Uthaug rådmann 
Karl Johan Olsen 
Håkon Einar Haug 

kommunalsjef helse og omsorg 
NAV-leder 

 
 



Ingen merknader til innkallingen.  
 
Til sakslisten:  
Kommunestyret har fått ettersendt sak 38/18, samt vedlegg til sak 30/18.  
 
Per Jensen, Knut Arne Johansen, Haavard Danielsen og Tom-Erik Forså er inhabil i sak 30/18.  
Politiet v/Arnold Nilsen orienterte fra 10:15 til 11:00. 
 
Kjell-Sverre Myrvoll ble innvilget permisjon fra 13:20. 
 
Knut Arne Johansen ble innvilget permisjon fra 13:40.  
 
Kommunestyret fungerte som generalforsamling for Dyrøy Utleiebygg i etterkant av møtet. 
   
 

 
 
 
 
  

 
 
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 Tom-Erik Forså  Lise Nordahl 
 
ordfører FRP AP  
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PS 28/18 Godkjenning av møteprotokoll 26.april 2018/51 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunestyrets møteprotokoll av 26.04.18 godkjennes.  

Ordførers innstilling: 
 
 
Godkjenning av møteprotokoll 26.april 
 
Behandling i Kommunestyret – 21.06.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 21.06.2018  
 
Kommunestyrets møteprotokoll av 26.04.18 godkjennes. 
 
 

PS 29/18 Referatsaker / 

 
Referatsaker 
 
Behandling i Kommunestyret – 21.06.2018:  

Rådmannen orienterer om næringsvennlig kommune, finansiering av omsorgsboliger, budsjett og 
nedstyring, miljøstasjonen, interkommunale samarbeid.  

 
Kjell-Sverre Myrvoll (SP): Status mobildekning i Sørfjorden.  

 
Kjell-Jostein Lillegård (SV): Vedtak fra KS 2016 om å justere pris på fjernvarme på kommunale boliger. 
Status.  

 
Spørsmålene besvares i møtet.  
 

Referatsakene tas til orientering. Enst.  

 
Vedtak i Kommunestyret  – 21.06.2018  
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 



RS 15/18 Rådmannen orienterer / 

RS 16/18 Status og oppfølging av kommunestyrevedtak pr. 14.06.18 2018/253 

RS 17/18 Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Dyrøy 
kommune 2018/178 

RS 18/18 Årsmelding 2017 Dyrøy eldreråd 2018/203 

  



PS 30/18 Tilleggsavtale mellom Dyrøy kommune og Dyrøy Boligstiftelse 
2018/601 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Tilleggsavtale mellom Dyrøy kommune og Dyrøy Boligstiftelse 
 
Behandling i Formannskapet – 07.06.2018:  
 
Saken legges fram i møtet og behandles som bordsak.  
  
Knut Arne Johansen og Haavard Danielsen er inhabil i saken.  
  
Forslag til vedtak Marit Alvig Espenes (AP):  
  
1. Som grunnlag for finansiering av lån i Danske bank for 5 leiligheter, forplikter Dyrøy kommune seg til 
å leie disse fra ferdigstillelse og frem til salg. 
2. Årlig leiesum begrenses oppad til kr.720.000,- for samtlige 5 leiligheter. 
3. Boligstiftelsen forplikter seg til å gjøre aktive salgsfremstøt for å selge de aktuelle leilighetene. 
Kommunen fritas for sine leieforpliktelser og ansvar i denne kontrakten ved salg av de samme 
leilighetene. 
 
Forslag til vedtak Kjell-Jostein Lillegård (SV):  
 
1.På bakgrunn av kommunens samlede økonomiske forpliktelser/garantier kan ikke Dyrøy kommune 
stille sikkerhet for byggelån på kr. 12 millioner. 
2. Dyrøy Boligstiftelse anmodes om å lyse ut anbud på byggeprosjekt, hvor forbehold om salg av inntil 3 
leiligheter ligger til grunn for gjennomføring av prosjektet.   
3. Salgsprospekt legges ut. Ved salg av 3 eller flere enheter, garanterer Dyrøy kommune for leie av 
resterende leiligheter inntil kr. 288 000 inkl. felleskostnader pr. år.  
  
Lillegårds forslag til vedtak bifalt, 2 mot 1 stemmer.   
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 07.06.2018  
 
1.På bakgrunn av kommunens samlede økonomiske forpliktelser/garantier kan ikke Dyrøy kommune 
stille sikkerhet for byggelån på kr. 12 millioner. 
2. Dyrøy Boligstiftelse anmodes om å lyse ut anbud på byggeprosjekt, hvor forbehold om salg av inntil 3 
leiligheter ligger til grunn for gjennomføring av prosjektet.   
3. Salgsprospekt legges ut. Ved salg av 3 eller flere enheter, garanterer Dyrøy kommune for leie av 
resterende leiligheter inntil kr. 288 000 inkl. felleskostnader pr. år.  
 
 
Tilleggsavtale mellom Dyrøy kommune og Dyrøy Boligstiftelse 
 
Behandling i Kommunestyret – 21.06.2018: 

Kommunestyret bes vurdere habiliteten til Per Jensen (H), Tom-Erik Forså (FRP), Haavard Danielsen 
(FRP), Knut Arne Johansen (FLD), Marit Alvig Espenes (AP) og Kjell-Sverre Myrvoll (SP).  



 
Følgende vurderes inhabil i saken:  
Per Jensen, Tom-Erik Forså, Haavard Danielsen og Knut Arne Johansen.  

Som varamedlem for Per Jensen tiltrer Tommy Andreassen. Som varamedlem for Knut Arne Johansen 
tiltrer Tormod Nygård.  

 
Per Jensen orienterer på vegne av boligstiftelsen.  

 
Forslag til vedtak fra Dyrøy Arbeiderparti: 

1. Som grunnlag for finansiering av lån i Danske bank for 5 leiligheter, forplikter Dyrøy kommune seg til 
å leie disse fra ferdigstillelse og frem til salg som sikkerhet for låneforpliktelsene. Dyrøy kommune står 
fritt til å framleie leilighetene og Dyrøy Boligstiftelse skal bidra til et slikt framleie.  

2. Årlig leiesum beregnes oppad til kr. 720 000 ,- for samtlige 5 leiligheter.  

3. Boligstiftelsen forplikter seg til å gjøre aktive salgsfremstøt for å selge de aktuelle leilighetene fram 
mot ferdigstillelse. Boligstiftelsen skal også gjøre bruk av egne reserver, vurdere salg av annen 
boligmasse, eventuelt utsette vedlikehold av andre boliger som bidrag til dekning av leieutgiftene ved 
manglende salg. Kommunen fritas for sine leieforpliktelser og ansvar i denne kontrakten ved salg av de 
samme leilighetene.  

 

Forslag til vedtak Kjell-Jostein Lillegård (SV): 

1. Forslag til tilleggsavtale mellom Dyrøy kommune og Dyrøy boligstiftelse avslås 

2. Prosjekt med bygging av ny etasje på Dyrøy Utleiebygg, samt renovering av eksisterende etasje 
avvikles. Det sees på muligheten for å tilbakeføre kommunens anleggsbidrag vedtatt i sak 58/17 
på kr. 5.5 millioner. 

3. Tilpassede lokaler for voksenopplæring og desentraliserte studieplasser lokaliseres i tilgjengelige 
lokaler på Elvetun skole, hvor også grunnskolens behov for ekstra lokaler tas med, jfr. 
rådmannens forslag i sak 16/17 i formannskapet. Tiltaket finansieres ved bruk av 
disposisjonsfond 

4. Areal mellom Dyrøytunet 1 og Tverrveien 1 er regulert til næringsformål. Som et ledd i utvikling 
av næringsliv i Dyrøy kommune, og behov for tilpassede næringslokaler opprettes det en 
handelsgate i dette området. Det nedsettes en komité som ledes av leder for 
omstillingsprogrammet i Dyrøy. Øvrige medlemmer kan være kommunalt ansatte, 
kommunestyrerepresentanter og/eller representanter fra næringslivet. Det tilknyttes et 
arkitektkontor i oppstartfasen. Komitéens mandat er å utrede mulighetene for området og 
snarest mulig gi kommunestyret en rapport hvor realisering av en slik handelsgate med 
tilstrekkelig næringsareal belyses. 

5. Kommunestyret som generalforsamling i Dyrøy Utleiebygg AS framlegges sak hvor salg av Dyrøy 
utleiebygg på det åpne marked behandles. Dette sees i sammenheng med når alternative 
næringslokaler (pkt. 4) kan stå klar. 

6. Behovet for sentrumsnære leiligheter/hybler søkes løst gjennom OPS. 

 

Forslag til vedtak Kjell-Sverre Myrvoll (SP):  



1. Dyrøy Boligstiftelse anmodes om å lyse ut anbud på byggeprosjekt, hvor forbehold om salg av inntil 3 
leiligheter ligger til grunn for gjennomføring av prosjektet. 

2. Salgsprospekt legges ut. Ved salg av 3 eller flere enheter, garanterer Dyrøy kommune for leieav 
resterende leiligheter. 

 

Det voteres først over SV's forslag til vedtak. Vedtaket falt, 1 mot 12 stemmer.  
 

Det voteres over AP's forslag til vedtak mot SP's forslag til vedtak.  
 
 
AP's forslag bifalt, 10 mot 3 stemmer.  

 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 21.06.2018  

1. Som grunnlag for finansiering av lån i Danske bank for 5 leiligheter, forplikter Dyrøy kommune seg til 
å leie disse fra ferdigstillelse og frem til salg som sikkerhet for låneforpliktelsene. Dyrøy kommune står 
fritt til å framleie leilighetene og Dyrøy Boligstiftelse skal bidra til et slikt framleie.  

2. Årlig leiesum beregnes oppad til kr. 720 000 ,- for samtlige 5 leiligheter.  

3. Boligstiftelsen forplikter seg til å gjøre aktive salgsfremstøt for å selge de aktuelle leilighetene fram 
mot ferdigstillelse. Boligstiftelsen skal også gjøre bruk av egne reserver, vurdere salg av annen 
boligmasse, eventuelt utsette vedlikehold av andre boliger som bidrag til dekning av leieutgiftene ved 
manglende salg. Kommunen fritas for sine leieforpliktelser og ansvar i denne kontrakten ved salg av de 
samme leilighetene.  

 

PS 31/18 Årsoppgjør Nordavind Utvikling Dyrøy KF 2017 2018/477 

Forslag til vedtak: 
1. Fremlagte forslag til årsmelding for 2017 for Nordavind Utvikling Dyrøy KF vedtas   

 
2. Årsregnskap for 2016 godkjennes med et driftsresultat som viser et merforbruk på kr   547.757,- 

og et resultatmessig resultat med et merforbruk på kr 223 566,- 
 

3. Årets merforbruk på kr 223 556,- inndekkes ved bruk av Nordavind Utvikling Dyrøy KFs frie 
disposisjonsfond 

 

Styreleders innstilling: 

 
 
 
Årsoppgjør Nordavind Utvikling Dyrøy KF 2017 
 
Behandling i Styret i Nordavind Utvikling KF – 21.06.2018:  
 
 



 
 
 
Vedtak i Styret i Nordavind Utvikling KF  – 21.06.2018  
 
1.Fremlagte forslag til årsmelding for 2017 for Nordavind Utvikling Dyrøy KF vedtas  
2.Årsregnskap for 2017 godkjennes med et driftsresultat som viser et merforbruk på kr 547.757,- og et 
resultatmessig resultat med et merforbruk på kr 223 566,- 
3.Årets merforbruk på kr 223 556,- inndekkes ved bruk av Nordavind Utvikling Dyrøy KFs frie 
disposisjonsfond 
 
 
Årsoppgjør Nordavind Utvikling Dyrøy KF 2017 
 
Behandling i Kommunestyret – 21.06.2018:  
 
Saken ble behandlet i styret 21.06.18.  
 
 
Enst. vedtatt som styrets innstilling.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 21.06.2018  

1.Fremlagte forslag til årsmelding for 2017 for Nordavind Utvikling Dyrøy KF vedtas  

2.Årsregnskap for 2017 godkjennes med et driftsresultat som viser et merforbruk på kr 547.757,- og et 
resultatmessig resultat med et merforbruk på kr 223 566,- 

3.Årets merforbruk på kr 223 556,- inndekkes ved bruk av Nordavind Utvikling Dyrøy KFs frie 
disposisjonsfond 
 

PS 32/18 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.  
 
 
 
Årsregnskap og årsrapport 2017 - pr 14.06.18 
 
Behandling i Kommunestyret – 21.06.2018:  

Det refereres til vedtaket fra formannskapets behandling 21.06.18: 
 

1. Dyrøy formannskap tilrår at kommunestyret godkjenner framlagte årsrapport og årsregnskap for 
2017.  

2. FS viser til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets merknader som forutsettes fulgt opp.  
 

Forslag til vedtak Marit Alvig Espenes (AP):  

1. Kommunestyret godkjenner framlagte årsrapport og årsregnskap for 2017.  

2. Kommunestyret viser til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets merknader som forutsettes fulgt 
opp.  
 

Enst. vedtatt.  

 
Vedtak i Kommunestyret  – 21.06.2018  
 

1. Kommunestyret godkjenner framlagte årsrapport og årsregnskap for 2017.  

2. Kommunestyret viser til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets merknader som forutsettes fulgt 
opp.  
 
 

PS 33/18 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: 
 

 
 
 
Nytt forslag til fordeling regnskapsmessig mindreforbruk 
driftsregnskap 2017 
 
Behandling i Kommunestyret – 21.06.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 21.06.2018  
 
Rådmannen foreslår følgende fordeling av årsoverskuddet fra 2017:  
 

 

 

PS 34/18 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:  
 

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



 

PS 35/18 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. 
 
 
 
 
Forkortet versjon - Tertialrapport 1 - 2018 
 
Behandling i Kommunestyret – 21.06.2018:  

Kommunestyret gjøres oppmerksom på at det var en annen utgave av rapporten som ble behandlet i FS 
7.juni.  

Det refereres til formannskapets behandling 21.06.18:  
 
Tertialrapport 1 – 2018, tas til orientering. Ihht til økonomireglementet sist revidert i sak 71/16 skal 
administrasjonen budsjettere/rapportere på ansvarsnivå. 

Enst. vedtatt som formannskapets innstilling.  

 
Vedtak i Kommunestyret  – 21.06.2018  
 



Tertialrapport 1 – 2018, tas til orientering. Ihht til økonomireglementet sist revidert i sak 71/16 skal 
administrasjonen budsjettere/rapportere på ansvarsnivå. 
 
 

PS 36/18 Finansiering tiltak oppgradering ledningsnett sentrumsområde 
2018/614 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å foreta låneopptak med inntil kr. 5 140 000,- for å 
gjennomføre tiltak 1, oppgradering av ledningsnett i sentrumsområdet  

Ordførers innstilling: 
 Som rådmannen 
 
 
Finansiering tiltak oppgradering ledningsnett sentrumsområde 
 
Behandling i Formannskapet – 07.06.2018:  
 
Enhetsleder Geir Fjellberg deltar i saken. Saken deles ut i møtet.  
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
  
 
Vedtak i Formannskapet  – 07.06.2018  
 
Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å foreta låneopptak med inntil kr. 5 140 000,- for å 
gjennomføre tiltak 1, oppgradering av ledningsnett i sentrumsområdet 
 
 
Finansiering tiltak oppgradering ledningsnett sentrumsområde 
 
Behandling i Kommunestyret – 21.06.2018:  
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 21.06.2018  
 
 
Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å foreta låneopptak med inntil kr. 5 140 000,- for å 
gjennomføre tiltak 1, oppgradering av ledningsnett i sentrumsområdet  
 
 

PS 37/18 46-31 - Revidering av reguleringsplan for Karonskogen hyttefelt 
2018/167 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Framlagte forslag til reguleringsplan for Karonskogen hyttefelt med planID 2106002 vedtas. Til 

reguleringsplanen hører følgende dokumenter: 



a) Plankart, sist revidert 16.05.2018. 
b) Planbestemmelser for Karonskogen hyttefelt, sist revidert 16.05.2018. 
c) Planbeskrivelse for Karonskogen hyttefelt, sist revidert 16.05.2018. 
2. Gammel reguleringsplan for Karonskogen hyttefelt med planID 1995003 oppheves. 

 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 
46-31 - Revidering av reguleringsplan for Karonskogen hyttefelt 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 12.06.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
  
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 12.06.2018  
 
1.Framlagte forslag til reguleringsplan for Karonskogen hyttefelt med planID 2106002 vedtas. Til 
reguleringsplanen hører følgende dokumenter: 
a)Plankart, sist revidert 16.05.2018. 
b)Planbestemmelser for Karonskogen hyttefelt, sist revidert 16.05.2018. 
c)Planbeskrivelse for Karonskogen hyttefelt, sist revidert 16.05.2018. 
2.Gammel reguleringsplan for Karonskogen hyttefelt med planID 1995003 oppheves. 
 
 
46-31 - Revidering av reguleringsplan for Karonskogen hyttefelt 
 
Behandling i Kommunestyret – 21.06.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 21.06.2018  
 

1. Framlagte forslag til reguleringsplan for Karonskogen hyttefelt med planID 2106002 vedtas. Til 
reguleringsplanen hører følgende dokumenter: 

a) Plankart, sist revidert 16.05.2018. 
b) Planbestemmelser for Karonskogen hyttefelt, sist revidert 16.05.2018. 
c) Planbeskrivelse for Karonskogen hyttefelt, sist revidert 16.05.2018. 
2. Gammel reguleringsplan for Karonskogen hyttefelt med planID 1995003 oppheves. 

 

PS 38/18 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. 
 
Dyrøy Energi A/S 
 
Behandling i Kommunestyret – 21.06.2018:  

Saken har vært ettersendt kommunestyret på e-post. 

Det refereres til formannskapets behandling 21.06.18. 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  

 
Vedtak i Kommunestyret  – 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. 

 

PS 39/18 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.   

 
 
Ny kontorstruktur i NAV 
 
Behandling i Kommunestyret – 21.06.2018:  
 
Det refereres til formannskapets behandling 21.06.18.  
 
Enst. vedtatt som formannskapets innstilling.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 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 40/18 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2018/357 

Administrasjonens forslag til vedtak: 
Planen vedtas, kommunalsjef Helse og Omsorg er overordnet ansvarlig for planens oppfølging i påvente 
av ansettelse av kommunalsjef for oppvekst. 
 

Utvalgets innstilling: 

 
 
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 29.05.2018:  
 
Helsesøster Anette Jørgensen deltar i saken.  
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
  
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 29.05.2018  
 
Planen vedtas, kommunalsjef Helse og Omsorg er overordnet ansvarlig for planens oppfølging i påvente 
av ansettelse av kommunalsjef for oppvekst. 
 
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 
 
Behandling i Kommunestyret – 21.06.2018:  
 

Kommunalsjef helse og omsorg Karl Johan Olsen deltar i saken.  
 

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  

 
Vedtak i Kommunestyret  – 21.06.2018  
 
Planen vedtas, kommunalsjef Helse og Omsorg er overordnet ansvarlig for planens oppfølging i påvente 
av ansettelse av kommunalsjef for oppvekst. 
 
 
 

PS 41/18 Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold i Dyrøy 
Kommune 2018/337 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Lokale retningslinjer vedtas som de foreligger og kunngjøres i norsk Lovtidend. 
 

Utvalgsleders innstilling: 

 
 



 
Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold i Dyrøy 
Kommune 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 29.05.2018:  
 
Følgende forskrift utdeles i møtet:  

Kommunal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i 
Dyrøy kommune 

«Vedtatt av kommunestyret i Dyrøy 21.06. 18 med hjemmel i lov 24.juni nr. 30 om 
kommunale helse- og omsorgstjenester mm §3.2 andre ledd, jf lov 2. juli 1999 nr. 63 om 
pasient- og brukerrettigheter § 2-1 e.» 
  
§ 1 Formål 
Forskriften har som formål å sikre at pasientene eller brukerne i kommunen får nødvendige og 
forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 
  
Forskriften skal klargjøre kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig og 
regulere hvordan pasientene og brukerne skal følges opp under ventetid. 
  
§ 2 Virkeområde 
Forskriften gjelder alle som bor eller oppholder seg lovlig i Dyrøy kommune, og som har et varig, 
døgnkontinuerlig pleie- og omsorgsbehov som ikke kan oppfylles tilstrekkelig i eget hjem eller annen 
tilpasset bolig. Langtidsopphold gis ved Dyrøy omsorgssenter eller i et botilbud med tilsvarende 
tjenester, innenfor Dyrøy Kommunes nåværende grenser. 
  
§ 3 Grunnlag for vurdering og tildeling 
Dyrøy kommune bruker lavest effektive omsorgsnivå (LEON) som prinsipp ved tildeling av tjenester og 
tiltak i omsorgstrappen. Omsorgstrappen har tjenester på ulike nivå, der økende hjelpebehov møtes med 
økende og mer omfattende tjenestetilbud av ulik art. Tjenester på lavere nivå skal som hovedregel være 
forsøkt før tildeling av langtidsplass i sykehjem. 
Vurdering av behovet for helsehjelp skal skje ved anvendelse av standardiserte kartleggingsverktøy. 
Ved helhetsvurdering skal det tas hensyn til søkers: 

a) Helsetilstand 
b) Alderspsykiatriske eller mentale tilstand for øvrig 
c) Kognitiv svikt 
d) Evne til egenomsorg 
e) Boforhold 
f) Nettverk og dets omsorgsevne 

  
Pasienten eller brukeren skal ha rett til å medvirke ved utformingen av tjenestetilbud i samsvar med 
pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1. 
§ 4 Kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem 
Hovedkriteriet er at langtidsopphold i sykehjem tildeles personer med behov for døgnkontinuerlig 
oppfølging av medisinsk behandling, pleie og tilsyn som ikke krever sykehusinnleggelse, men med 
hjelpebehov som er uforutsigbart og ikke kan tidfestes. 
  
Andre kriterier som skal vektlegges ved vurdering for tildeling er: 

c) Nødvendig behov for langvarige helse- og omsorgstjenester gjennom hele døgnet, som ikke kan 
ivaretas forsvarlig ved andre mulige tjenester. 

d) Langtidsplass skal i hovedsak benyttes for personer over 67 år. 
e) Nødvendig hjelpebehov som kun kan ivaretas forsvarlig i sykehjem, herunder bl.a. ved behov for 

palliativ omsorg ved kreftsykdom. 
f) Behov for døgnkontinuerlig tilsyn og omsorg i livets sluttfase. 
g) Døgnkontinuerlig behov for oppfølgning, skjerming og omsorg grunnet langtkommen 

demenslidelse. 
  



§ 5 Søknad og vedtak 
Tildeling av langtidsopphold skjer ved enkeltvedtak, som fattes på bakgrunn av helseopplysninger, 
søknad og vurdering av individuelle behov.  
Kommunen skal ha søknadsskjema tilgjengelig på kommunenes egen hjemmeside og på 
omsorgssenteret.  
  
Søknad sendes Dyrøy kommune ved Omsorgsteamet. Enhetsleder for omsorgssenter fatter vedtak etter 
at omsorgsteamet har innstilt til vedtak. 
  
§ 6 Venteliste 
Søkere som vil være best tjent med langtidsopphold, men som med forsvarlig hjelp vurderes av 
kommunen til å kunne bo hjemme i påvente av langtidsopphold, skal kommunen sette på venteliste, 
dersom det ikke er ledig plass. 
Ved ledig plass skal alle på ventelisten vurderes. Den med størst hjelpebehov ut i fra kriteriene i § 4 skal 
prioriteres. 
Omsorgsteamet skal holde oversikt over personer på ventelisten og tilgang på ledige plasser. 
  
§ 7 Tiltak i påvente av langtidsopphold i sykehjem 
Personer med vedtak som venter på langtidsopphold i sykehjem skal få andre nødvendige tjenester for å 
sikre nødvendig og forsvarlig helsehjelp i ventetiden. 
Personer som mottar hovedomsorgen fra pårørende, skal få tilbud om avlastende tiltak for sørlig 
tyngende omsorgsoppgaver. Plass ved dagsenter må også vurderes. 
  
Ved endring av helsetilstand må det gjøres ny vurdering. 
§ 8 Saksbehandlingstid 
Kommunen skal forberede og avgjøre den enkelte sak uten ugrunnet opphold.  
Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før den henvendelse kan bli besvart, skal 
det snarest mulig gis et foreløpig svar. I svaret skal det redegjøres for grunnen til at henvendelsen ikke 
kan behandles tidligere, og så vidt mulig angis når svar kan ventes. 
Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig. 
  
Det skal gis foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er 
mottatt (jamfør forvaltningsloven § 11 a). 
  
§ 9 Egenandel 
Kommunen beregner egenandel i samsvar med forskrift om egenandel for kommunale helse- og 
omsorgstjenester. 
  
§ 10 Klageadgang 
Vedtak kan påklages til fylkesmannen. En klage skal være skriftlig og fremsettes for Dyrøy kommune ved 
Omsorgsteamet. Enhetsleder ved omsorgssenteret tar klagen opp til vurdering etter innstilling fra 
Omsorgsteamet. Dersom klagen ikke kan tas til følge av enhetsleder, skal Oppvekst- og omsorgsutvalget 
ta den opp til ny vurdering. Gis klager ikke medhold, blir klagen å oversende uten ugrunnet opphold til 
fylkesmannen for endelig vurdering og avgjørelse. 
Klagefristen er fire uker og skal fremgå av vedtaket. 
Omsorgsteamet bistår med hjelp til å fremsette eventuell klage. 
  
§ 11 Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft straks. 
  
  
Omforent forslag til vedtak:  
  
Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold i Dyrøy kommune vedtas.  
  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 29.05.2018  



 
Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold i Dyrøy kommune vedtas.  
 
 
Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold i Dyrøy 
Kommune 
 
Behandling i Kommunestyret – 21.06.2018:  

Kommunalsjef helse og omsorg Karl Johan Olsen deltar i saken.  
 

Enst. vedtatt som OpOm's innstilling.  

 
Vedtak i Kommunestyret  – 21.06.2018  
 
Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold i Dyrøy kommune vedtas.  
 
 
 

PS 42/18 Innføring av samboergaranti 2018/262 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Dyrøy kommune formaliserer dagens praksis og innfører samboergaranti for samboende og ektepar der 
begge tilfredsstiller lokale retningslinjer for langtidsopphold i sykehjem. 
 
I tilfeller der pasientens ektefelle/samboer har behov for dagopphold eller døgnopphold i forbindelse 
med ekstra dårlig pasient, eller andre forhold som tilsier slike behov, så vurderes og imøtekommes slike 
ønsker fortløpende i forhold til parets ønsker og institusjonens kapasitet.  
 
 

Utvalgsleders innstilling: 

 
 
 
Innføring av samboergaranti 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 29.05.2018:  
 
Enst.vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 29.05.2018  
 
Dyrøy kommune formaliserer dagens praksis og innfører samboergaranti for samboende og ektepar der 
begge tilfredsstiller lokale retningslinjer for langtidsopphold i sykehjem. 
  
I tilfeller der pasientens ektefelle/samboer har behov for dagopphold eller døgnopphold i forbindelse 
med ekstra dårlig pasient, eller andre forhold som tilsier slike behov, så vurderes og imøtekommes slike 
ønsker fortløpende i forhold til parets ønsker og institusjonens kapasitet.  
 
Innføring av samboergaranti 



 
Behandling i Kommunestyret – 21.06.2018:  

Kommunalsjef helse og omsorg Karl Johan Olsen deltar i saken.  

 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  

 
Vedtak i Kommunestyret  – 21.06.2018  
 
Dyrøy kommune formaliserer dagens praksis og innfører samboergaranti for samboende og ektepar der 
begge tilfredsstiller lokale retningslinjer for langtidsopphold i sykehjem. 
 
I tilfeller der pasientens ektefelle/samboer har behov for dagopphold eller døgnopphold i forbindelse 
med ekstra dårlig pasient, eller andre forhold som tilsier slike behov, så vurderes og imøtekommes slike 
ønsker fortløpende i forhold til parets ønsker og institusjonens kapasitet.  
 
 
 

PS 43/18 Oppnevning av nytt medlem i bevaringsgruppen 2017/1014 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Oppnevning av nytt medlem i bevaringsgruppen 
 
Behandling i Kommunestyret – 21.06.2018:  
 
Forslag til vedtak Marit Alvig Espenes (AP): 
 
 
Saken utsettes til neste møte.  
 
 
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 21.06.2018  
 
Saken utsettes til neste møte.  
 


