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PS 95/18 Godkjenning av møteprotokoll 13. og 28.september 2018/51 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapets møteprotokoll av 13. og 28.september godkjennes.  

Ordførers innstilling: 
 
 
Godkjenning av møteprotokoll 13. og 28.september 
 
Behandling i Formannskapet – 25.10.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 25.10.2018  
 
Formannskapets møteprotokoll av 13. og 28.september godkjennes. 
 
 
 

PS 96/18 Referatsaker / 

 
Referatsaker 
 
Behandling i Formannskapet – 25.10.2018:  
 
Rådmannen orienterer fra enhetene: Fylkesmannens bistand til Elvetun skole, status økonomileder, 
integreringstjenesten og omorganisering. Kurt Klaussen skal bistå i budsjettarbeidet og orienterer rundt 
det.  
 
Spørsmålsrunde:  
 
Knut Arne Johansen, FLD: Tilsyn sentraladministrasjonen, status i forhold til rapport fra Arbeidstilsynet.  
Haavard Danielsen, FRP: Status på oppfølging i forhold til referat fra augustmøtet. 
Marit Alvig Espenes, AP: Status arealplanen og oppfølging av NAV-vedtak.  
 
Spørsmålene besvares i møtet.  
 
Referatsakene tas til orientering. Enst.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 25.10.2018  
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 



RS 38/18 Rådmannen orienterer / 

RS 39/18 Orientering næringssaker / 

RS 40/18 Orientering budsjett 2019 / 

RS 41/18 Statsbudsjettet 2019 og det økonomiske opplegget for kommunene 2018/771 

RS 42/18 Halvårlig rapport ift fremdrift når det gjelder kjøp og investering i bygg og 
driftsmidler 2018/894 

RS 43/18 Notat vedrørende utbygging i Lavangen og øvrige investeringsbehov i Astafjord 
Vekst 2018/894 

  



PS 97/18 Møteplan 2019 2017/1056 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Møteplanen for 2019 vedtas. 

Ordførers innstilling: 
 
 
Møteplan 2019 
 
Behandling i Formannskapet – 25.10.2018:  
 
Forslag til vedtak Kjell-Jostein Lillegård, SV: 
 
Det settes opp ekstra møte i KST 10.okt for behandling av ordinære saker.  
Møte i OpOm 12.februar flyttes til 29.januar.  
 
Forslaget tilføres rådmannens forslag til vedtak.  
 
Enst. vedtatt.  
  
 
Vedtak i Formannskapet  – 25.10.2018  
 
Det settes opp ekstra møte i KST 10.okt for behandling av ordinære saker.  
Møte i OpOm 12.februar flyttes til 29.januar.  
Møteplanen for 2019 vedtas. 
 
 
 

PS 98/18 Nasjonale satsinger – Realfagskommune og Inkluderende 
barnehage- og skolemiljø 2017/1103 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret slutter seg til de nasjonale satsingene på Realfag og Inkluderende barnehage og 

skolemiljø som Dyrøy kommune er kommet med i.  
2. Kommunens egenandel på kr: 1 589 726 i prosjektperioden frem til 31.12.2020 innarbeides i 

budsjettet for 2019 med kr. 800 000,- og kr. 789 726,- for 2020. 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
Nasjonale satsinger – Realfagskommune og Inkluderende barnehage- 
og skolemiljø 
 
Behandling i Formannskapet – 25.10.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 25.10.2018  
 



1.Kommunestyret slutter seg til de nasjonale satsingene på Realfag og Inkluderende barnehage og 
skolemiljø som Dyrøy kommune er kommet med i.  
2.Kommunens egenandel på kr: 1 589 726 i prosjektperioden frem til 31.12.2020 innarbeides i 
budsjettet for 2019 med kr. 800 000,- og kr. 789 726,- for 2020. 
 

PS 99/18 Studiesenteret Midt-Troms – Søknad om dekning av utgifter til 
første skoleår for grunnskoleutdanning 1 – 7, Universitetet i Sørøst Norge 
2018/891 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Dyrøy kommune yter et tilskudd på inntil kr. 47 260,- til Studiesenteret Midt Troms som andel for 

finansiering av 1. studieår desentralisert lærerutdanning. 
2. Beløpet innarbeides i budsjettet for 2019 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
Studiesenteret Midt-Troms – Søknad om dekning av utgifter til første 
skoleår for grunnskoleutdanning 1 – 7, Universitetet i Sørøst Norge 
 
Behandling i Formannskapet – 25.10.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 25.10.2018  
 
1.Dyrøy kommune yter et tilskudd på inntil kr. 47 260,- til Studiesenteret Midt Troms som andel for 
finansiering av 1. studieår desentralisert lærerutdanning. 
2.Beløpet innarbeides i budsjettet for 2019 
 

PS 100/18 Diverse tilskudd - formannskapets post 2018/44 

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

Ordførers innstilling: 
 
 
Diverse tilskudd - formannskapets post 
 
Behandling i Formannskapet – 25.10.2018:  
 
Omforent forslag til vedtak: 
 
Søknad 1: Dyrøy kommune har for tiden ikke midler tilgjengelig til denne type formål.  
  
Søknad 2: Dyrøy kommune har for tiden ikke midler tilgjengelig til denne type formål.  
  
Søknad 3: Dyrøy kommune har for tiden ikke midler tilgjengelig til denne type formål. Det kan fremmes 
en ny søknad ved en senere anledning. Formannskapet har en forventning om at elevene i 7.-10. klasse 



tar på alvor de utfordringer som blant annet ble tatt opp i elevråd 24.10. om hærverk og skolemiljø på 
Elvetun, og kan vise til positiv utvikling før ny søknad fremmes. 
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 25.10.2018  
 
Søknad 1: Dyrøy kommune har for tiden ikke midler tilgjengelig til denne type formål.  
  
Søknad 2: Dyrøy kommune har for tiden ikke midler tilgjengelig til denne type formål.  
  
Søknad 3: Dyrøy kommune har for tiden ikke midler tilgjengelig til denne type formål. Det kan fremmes 
en ny søknad ved en senere anledning. Formannskapet har en forventning om at elevene i 7.-10. klasse 
tar på alvor de utfordringer som blant annet ble tatt opp i elevråd 24.10. om hærverk og skolemiljø på 
Elvetun, og kan vise til positiv utvikling før ny søknad fremmes. 
  

PS 101/18 Tilskudd til utvikling av kommunale veiledningstilbud innen 
digital kompetanse – Digihjelpen høsten 2018 / 
 

Behandling i Formannskapet – 25.10.2018:  
 
Saken legges fram i møtet og behandles som bordsak grunnet kort søknadsfrist. Kommunalsjef helse og 
omsorg, Karl Johan Olsen orienterer. 
 
Rådmannens forslag til vedtak:  
 
Dyrøy kommune, i samarbeid med pensjonistforbundet og LHL, igangsetter fra 2019 planlegging og 
innføring av et lavterskel veiledningstilbud innen Digital kompetanse - Digihjelpen til sine innbyggere.  
 
I dette inngår utarbeidelse av en plan som beskriver en tidslinje for grunnleggende introduksjonskurs, 
tilrettelegging av egnet areal for veiledning, knyttet til servicetorget, kompetanseheving for ansatte, 
samt utarbeidelse av informasjonsbrosjyrer. Som utgangspunkt for veiledningstilbudet brukes 
opplæringsressurser fra Digidel-sidene hos Kompetanse Norge.  
 
Enst. vedtatt.   
  
 
Vedtak i Formannskapet  – 25.10.2018  
 
Dyrøy kommune, i samarbeid med pensjonistforbundet og LHL, igangsetter fra 2019 planlegging og 
innføring av et lavterskel veiledningstilbud innen Digital kompetanse - Digihjelpen til sine innbyggere.  
 
I dette inngår utarbeidelse av en plan som beskriver en tidslinje for grunnleggende introduksjonskurs, 
tilrettelegging av egnet areal for veiledning, knyttet til servicetorget, kompetanseheving for ansatte, 
samt utarbeidelse av informasjonsbrosjyrer. Som utgangspunkt for veiledningstilbudet brukes 
opplæringsressurser fra Digidel-sidene hos Kompetanse Norge.  
 
 
 


