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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 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 79/18 Godkjenning av møteprotokoll 7. og 21.juni  2018/51 
PS 80/18 Referatsaker   
RS 27/18 Rådmannen orienterer   
RS 28/18 Orientering næringssaker   
RS 29/18 Orientering Dyrøyseminaret 2018   
RS 30/18 Videreutvikling av Espenes Industriområde  2018/506 
RS 31/18 18/967-12 Orientering om endringer i valgloven  2018/11 
RS 32/18 Søknad fra Krisesenteret  2017/1374 
RS 33/18 Protokoll RR fra møte den 10.08.18  2017/1052 
PS 81/18 Digitalisering; kartlegging, strategi, handlingsplaner 

og implementering 
 2018/510 

PS 82/18 Ett felles utvalg for vannområdene i Sør- og Midt-
Troms 

 2018/451 

PS 83/18 Oppgradering av SD-anlegg  2018/813 
PS 84/18 Planstrategi 2018  2018/611 
PS 85/18 Godkjenning av protokoll - lokale forhandlinger HTA 

kap. 5.2 
 2018/585 

PS 86/18 Aktivitetspark 2017  2018/828 
 
 
Marit Alvig Espenes 
ordfører 
  



PS 79/18 Godkjenning av møteprotokoll 7. og 21.juni 2018/51 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapets møteprotokoll av 7.juni og 21.juni godkjennes.  

Ordførers innstilling: 
 
 
Godkjenning av møteprotokoll 7. og 21.juni 
 
Behandling i Formannskapet – 23.08.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 23.08.2018  
 
Formannskapets møteprotokoll av 7.juni og 21.juni godkjennes. 
 
 
 

PS 80/18 Referatsaker / 

 
Referatsaker 
 
Behandling i Formannskapet – 23.08.2018:  
 
Rådmannen orienterer fra enhetene: Kommuneøkonomi (kostra-eff.analyse), vannanlegget, tankbil 
garasjering, omorganisering, budsjettarbeid, lønnsforhandlinger, interkommunale samarbeid,  
  
Spørsmål Kjell-Sverre Myrvoll (SP): Fullmakter kulturlederstilling, tilbakemeldinger. Vurderinger innkjøp 
tekniske tjenester.  
 
Ordfører orienterer om Salmar og aktivitetsdag for studenter.  
  
Næringskonsulent Frank Moldvik orienterer om næringssaker. Konsulenten og rådmann presenterer RS 
30/18. 
 
Kjell-Sverre Myrvoll orienterte på vegne av Nordavind Utvikling AS om Dyrøyseminaret 2018.  
  
RS 32/18 trekkes fra sakskartet, resterende referatsaker tas til orientering.  
  
Enst.  
  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 23.08.2018  
 
Referatsakene tas til orientering.  
 
 
 



RS 27/18 Rådmannen orienterer / 

RS 28/18 Orientering næringssaker / 

RS 29/18 Orientering Dyrøyseminaret 2018 / 

RS 30/18 Videreutvikling av Espenes Industriområde 2018/506 

RS 31/18 18/967-12 Orientering om endringer i valgloven 2018/11 

RS 32/18 Søknad fra Krisesenteret 2017/1374 

RS 33/18 Protokoll RR fra møte den 10.08.18 2017/1052 

  



PS 81/18 Digitalisering; kartlegging, strategi, handlingsplaner og 
implementering 2018/510 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Rådmannen bes sette i gang Prosjekt for digitalisering slik beskrevet og i samarbeid med Bardu, 
Sørreisa og Målselv kommuner. 

2. Det settes av 300 000 kr til prosjektledelse år 2019 og 300 000 kr til år 2020 som skal dekke 
Dyrøy kommunes andel av en felles prosjektleder med Sørreisa kommune.  

3. Prosjektets kostnadsramme på 600 000 kr finansieres ved bruk av disposisjonsfond  
 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
Digitalisering; kartlegging, strategi, handlingsplaner og 
implementering 
 
Behandling i Formannskapet – 23.08.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 23.08.2018  
 
1. Rådmannen bes sette i gang Prosjekt for digitalisering slik beskrevet og i samarbeid med Bardu, 
Sørreisa og Målselv kommune.  
2. Det settes av 300 000 kr til prosjektledelse år 2019 og 300 000 kr til år 2020 som skal dekke Dyrøy 
kommunes andel av en felles prosjektleder med Sørreisa kommune.  
3. Prosjektets kostnadsramme på 600 000 kr finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 
 
 
 

PS 82/18 Ett felles utvalg for vannområdene i Sør- og Midt-Troms 2018/451 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret viser til ønsket som fremkom på møtet i vannområdeutvalget 2. mai, 
om at det opprettes et felles vannområdeutvalg for de tre vannområdene Senja, Bardu-
Målselv og Harstad-Salangen, og slutter seg til dette. 

2. Kommunestyret viser til forslag til mandater, og slutter seg til disse. 

 

Ordførers innstilling: 
  
 
 
 
Ett felles utvalg for vannområdene i Sør- og Midt-Troms 



 
Behandling i Formannskapet – 23.08.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 23.08.2018  
 
1.Kommunestyret viser til ønsket som fremkom på møtet i vannområdeutvalget 2. mai, om at det 
opprettes et felles vannområdeutvalg for de tre vannområdene Senja, Bardu-Målselv og Harstad-
Salangen, og slutter seg til dette. 
2.Kommunestyret viser til forslag til mandater, og slutter seg til disse. 
 
 
 

PS 83/18 Oppgradering av SD-anlegg 2018/813 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Tilbud T18-0433 fra Demas AS antas med oppgradering av EXO-4 og Nimbus alarmserver. 

Opsjoner på konvertering for web og oppgraderingsavtale antas også.  
2. Samlet sum eks. mva er kr. 145.120 + kr. 17.600 i årlig oppgraderingsavtale.  
3. Utgiftene dekkes kommunens frie disposisjonsfond.. 

Ordførers innstilling: 
 
 
Oppgradering av SD-anlegg 
 
Behandling i Formannskapet – 23.08.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 23.08.2018  
 
1.Tilbud T18-0433 fra Demas AS antas med oppgradering av EXO-4 og Nimbus alarmserver. Opsjoner på 
konvertering for web og oppgraderingsavtale antas også.  
2.Samlet sum eks. mva er kr. 145.120 + kr. 17.600 i årlig oppgraderingsavtale.  
3.Utgiftene dekkes kommunens frie disposisjonsfond.. 
 
 

PS 84/18 Planstrategi 2018 2018/611 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Planstrategi 2018 
 
Behandling i Formannskapet – 23.08.2018:  
 



Næringskonsulent Frank Moldvik orienterte til saken.  
 
Forslag til vedtak Marit Alvig Espenes (AP):  
 
FS foreslår følgende justering av strategier: 
  
Forslag til endringer i strategier  
6. Utviklingstrekk 
Strategier: 

1. God kvalitet i kommunale tjenester 
2. Tjenester rettet mot barn og unge skal prioriteres (skole, barnehage, kultur/fritid, forebyggende 

arbeid, psykisk helse) 
3. Tilrettelagte arealer for bedriftsetablering og boligbygging 
4. Godt informasjons- og omdømmearbeid 
5. Være bosettingskommune for flyktninger 

7. Flytting 
Strategier 

1. Tilgang på boliger for alle livsfaser, særlig satsing på leiligheter 
2. Tilrettelegging for stedsuavhengig arbeid og læring/studier 
3. Satsing på god infrastruktur; veg/bredbånd 
4. Etablering av flere private arbeidsplasser 
5. Delta på regionale samarbeidsarenaer som «Møt Midt-Troms» 
6. God kontakt med studenter og utflyttede Dyrøyværinger 

8. Kjønn og aldersbalanse 
Strategier 

1. Styrke muligheten til kompetanseheving og videreutdanning her vi bor 
2. Være en attraktiv arbeidsgiver 
3. Sørge for varierte yrkesmuligheter og satsing på heltidsstillinger 
4. Garantert barnehageplass 
5. Familievennlige boområder 

9. Arbeidsstyrke og forsørgelsesbyrde 
Strategier 

1. Forebyggende arbeid mot eldre (f.eks Sikker Senior), bidra til god fysisk og psykisk helse 
2. Bygging av seniorboliger i sentrum 

10. Arbeidsmarkedsintegrasjon og pendling 
Strategier 

1. Beholde hurtigbåt og bedre bussrutene 
2. Gode veier 
3. Stimulere gründere 
4. Handle lokalt-holdning 
5. Styrke nærings- og utviklingskompetansen i kommunen 

11. Arbeidsledighet og utdanningsnivå 
Strategier 

1. Gode overganger barnehage/grunnskole og grunnskole/vgs skole 
2. Kompetansekartlegging 
1. Styrke muligheten til kompetanseheving og videreutdanning her vi bor 

12. Veg og infrastruktur 
1. Strategier 
2. Pakkeløsning for gjennomføring av lokale vegtiltak (Midt-Tromspakken) 
3. Kompetansehevings- og digitaliseringsstrategier 
4. Økt bruk av ny teknologi, blant annet i helsetjenesten 
5. Gjennomføring av hovedplan vann 

13. Barn og unge 
Strategier 
Beholde de tre som er, legge til 

 Gang og sykkelveier i alle retninger ut fra sentrum/skole 
 jobbe målrettet for å bedre kvalitet og resultater i skolen 
 Rekruttering av kompetansestillinger i barnehage og skole 

  
Kultur 



Strategier OK 
Helse 

 God helsestasjon/skolehelsetjeneste 
Ungdomsråd 
Strategier 

 Tettere samarbeid med ungdomsrådet og etablering av mer regional samhandling 
  
14. Voksne 
Strategier OK 
15 Folkehelse og frivillig sektor 
Strategier OK 
16. Næringsliv, fiske og landbruk 
Strategier for handel, landbruk, fiske mangler 
Forslag 

 Legge til rette for lokalt fiskemottak 
Regional næringsplan 
Nye forslag til (et utvalg) felles strategier/tiltak for regionen 

 Videreføre og utvikle entreprenørskaps-arbeidet i skolen. 
 Styrking av ung medvirkning 
 Felles omdømme og rekrutteringsarbeid 
 Utvikle studiesenteret på Finnsnes til å bli et studiesenter for hele Midt-Troms. 
 Arbeide for å sikre nok lærlingeplasser 
 Styrke energiforsyning, felles rullering av kystsoneplan og andre planer, utbedring av 

veger/infrastruktur, utvikling av Bardufoss Lufthavn m.m. For nærmere info. henvises til 
Regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022. 

Vox - omstillingsprogram 
Strategier OK 
Punktet om næringsfyrtårn strykes i sin helhet 
17. Bolig 
Strategier 
De fem vedtatte målsetningene er strategier (stryk de som da står på 17.1) 
  
18 Miljø, energi og bærekraft 
Strategier 
Ok 
19. Samfunnssikkerhet og beredskap 
Strategier 
Stryk punkt 1  (vi har ROS) 
Ellers OK 
20.  Lokaldemokratiets status 
Strategier OK 
Legg til: 
... og kommunens bruk av sosiale media 
SMS-varsling til innbyggere 
21. Kommunen som tjenesteyter 
Strategier OK 
  
Enst. vedtatt.  
 
  
 
Vedtak i Formannskapet  – 23.08.2018  
 
FS foreslår følgende justering av strategier: 
  
Forslag til endringer i strategier  
6. Utviklingstrekk 
Strategier: 

 God kvalitet i kommunale tjenester 



 Tjenester rettet mot barn og unge skal prioriteres (skole, barnehage, kultur/fritid, forebyggende 
arbeid, psykisk helse) 

 Tilrettelagte arealer for bedriftsetablering og boligbygging 
 Godt informasjons- og omdømmearbeid 
 Være bosettingskommune for flyktninger 

7. Flytting 
Strategier 

 Tilgang på boliger for alle livsfaser, særlig satsing på leiligheter 
 Tilrettelegging for stedsuavhengig arbeid og læring/studier 
 Satsing på god infrastruktur; veg/bredbånd 
 Etablering av flere private arbeidsplasser 
 Delta på regionale samarbeidsarenaer som «Møt Midt-Troms» 
 God kontakt med studenter og utflyttede Dyrøyværinger 

8. Kjønn og aldersbalanse 
Strategier 

 Styrke muligheten til kompetanseheving og videreutdanning her vi bor 
 Være en attraktiv arbeidsgiver 
 Sørge for varierte yrkesmuligheter og satsing på heltidsstillinger 
 Garantert barnehageplass 
 Familievennlige boområder 

9. Arbeidsstyrke og forsørgelsesbyrde 
Strategier 

 Forebyggende arbeid mot eldre (f.eks Sikker Senior), bidra til god fysisk og psykisk helse 
 Bygging av seniorboliger i sentrum 

10. Arbeidsmarkedsintegrasjon og pendling 
Strategier 

 Beholde hurtigbåt og bedre bussrutene 
 Gode veier 
 Stimulere gründere 
 Handle lokalt-holdning 
 Styrke nærings- og utviklingskompetansen i kommunen 

11. Arbeidsledighet og utdanningsnivå 
Strategier 

 Gode overganger barnehage/grunnskole og grunnskole/vgs skole 
 Kompetansekartlegging 
 Styrke muligheten til kompetanseheving og videreutdanning her vi bor 

12. Veg og infrastruktur 
 Strategier 
 Pakkeløsning for gjennomføring av lokale vegtiltak (Midt-Tromspakken) 
 Kompetansehevings- og digitaliseringsstrategier 
 Økt bruk av ny teknologi, blant annet i helsetjenesten 
 Gjennomføring av hovedplan vann 

13. Barn og unge 
Strategier 
Beholde de tre som er, legge til 

 Gang og sykkelveier i alle retninger ut fra sentrum/skole 
 jobbe målrettet for å bedre kvalitet og resultater i skolen 
 Rekruttering av kompetansestillinger i barnehage og skole 

  
Kultur 
Strategier OK 
Helse 

 God helsestasjon/skolehelsetjeneste 
Ungdomsråd 
Strategier 

 Tettere samarbeid med ungdomsrådet og etablering av mer regional samhandling 
  
14. Voksne 
Strategier OK 
15 Folkehelse og frivillig sektor 



Strategier OK 
16. Næringsliv, fiske og landbruk 
Strategier for handel, landbruk, fiske mangler 
Forslag 

 Legge til rette for lokalt fiskemottak 
Regional næringsplan 
Nye forslag til (et utvalg) felles strategier/tiltak for regionen 

 Videreføre og utvikle entreprenørskaps-arbeidet i skolen. 
 Styrking av ung medvirkning 
 Felles omdømme og rekrutteringsarbeid 
 Utvikle studiesenteret på Finnsnes til å bli et studiesenter for hele Midt-Troms. 
 Arbeide for å sikre nok lærlingeplasser 
 Styrke energiforsyning, felles rullering av kystsoneplan og andre planer, utbedring av 

veger/infrastruktur, utvikling av Bardufoss Lufthavn m.m. For nærmere info. henvises til 
Regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022. 

Vox - omstillingsprogram 
Strategier OK 
Punktet om næringsfyrtårn strykes i sin helhet 
17. Bolig 
Strategier 
De fem vedtatte målsetningene er strategier (stryk de som da står på 17.1) 
  
18 Miljø, energi og bærekraft 
Strategier 
Ok 
19. Samfunnssikkerhet og beredskap 
Strategier 
Stryk punkt 1  (vi har ROS) 
Ellers OK 
20.  Lokaldemokratiets status 
Strategier OK 
Legg til: 
... og kommunens bruk av sosiale media 
SMS-varsling til innbyggere 
21. Kommunen som tjenesteyter 
Strategier OK 
 
 

PS 85/18 Godkjenning av protokoll - lokale forhandlinger HTA kap. 5.2 
2018/585 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet godkjenner protokoll av 14.06.18 fra lokale forhandlinger HTA kap. 5.2 annen 
lønnsregulering mellom Dyrøy kommune og NSF.  

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Godkjenning av protokoll - lokale forhandlinger HTA kap. 5.2 
 
Behandling i Formannskapet – 23.08.2018:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  



 
 
Vedtak i Formannskapet  – 23.08.2018  
 
Formannskapet godkjenner protokoll av 14.06.18 fra lokale forhandlinger HTA kap. 5.2 annen 
lønnsregulering mellom Dyrøy kommune og NSF. 
 
 
 

PS 86/18 Aktivitetspark 2017 2018/828 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Det vises til formannskapets vedtak i sak 95/17. 
Formannskapet bevilger ytterligere kr. 30.000,- til ferdigstillelse av prosjektet. Bevillingen dekkes av frie 
fondsmidler/disp.fond. 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Aktivitetspark 2017 
 
Behandling i Formannskapet – 23.08.2018:  
 
Saken ble lagt til i møtet og behandles som en bordsak.  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 23.08.2018  
 
Det vises til formannskapets vedtak i sak 95/17. 
Formannskapet bevilger ytterligere kr. 30.000,- til ferdigstillelse av prosjektet. Bevillingen dekkes av frie 
fondsmidler/disp.fond. 
 
 
 


