
 

Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: møterom 1, Kommunehuset 
Dato: 08.11.2018 
Tid: 09:00 

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

ordfører 
varaordfører 

AP 
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 
Frank Moldvik rådgiver plan og næring 
Kurt Terje Klaussen prosjektleder 
Kjell Rune Marthinsen rådgiver teknisk 
Ragnvald Tollefsen rådgiver hav og landbruk 

 
 
   
Ingen merk. til innkalling og saksliste. Godkjent.  
  
Knut Arne Johansen (FLD) og Haavard Danielsen (FRP) er inhabil i sak PS 103/18.  



 

 
 
 
 
  

Grunnet situasjonen på økonomiavdelingen besluttes det at det settes opp et ekstra FS-møte til 
budsjettbehandling 27.november. KS-møte 6.desember flyttes til den 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 
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RS 46/18 Orientering næringssaker   
RS 47/18 Budsjettarbeid 2019   
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HTA kap. 3.4.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 
 2018/820 

 
 
Marit Alvig Espenes 
ordfører 
  



RS 44/18 Godkjenning av møteprotokoll 25.10.18 2018/51 

PS 102/18 Referatsaker / 

 
Referatsaker 
 
Behandling i Formannskapet – 08.11.2018:  
 
Under rådmannens orientering gis følgende orienteringer:  
 
Kjell-Rune Marthinsen rådgiver teknisk og Ragnvald Tollefsen rådgiver hav og landbruk orienterer om 
innspill og merknader til arealplanen.  
 
Karl Johan Olsen kommunalsjef helse og omsorg orienterer om ombygging sykehjem.  
 
Frank Moldvik rådgiver plan og næring orienterer til RS 46/18. 
 
Referatsakene tas til orientering. Enst.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 08.11.2018  
 
Referatsakene tas til orientering.  
 
 

RS 45/18 Rådmannen orienterer / 

RS 46/18 Orientering næringssaker / 

RS 47/18 Budsjettarbeid 2019 / 

  



PS 103/18 Lava A/S - Bedriftsutvikling 2018/1066 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Lava A/S innvilges bedriftsutviklingstilskudd stort kr. 60.000,- i forbindelse med videreutvikling 

av bedriften.  
 Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte og belastes næringsfondet.  
 

2. Lava A/S innvilges næringsfondslån stort kr. 60.000,-. Lånet er rente- og avdragsfritt  
første 2 år. Deretter nedbetales lånet over maksimum 8 år med halvårlige terminer.  
Renter på lånet skal til enhver tid være 1% høyere enn det kommunen får på fondets plassering 
i bank, pt. 2,37%  
 
For lånet tas det fortrinnsvis pant i låneobjektet eller annen tilfredsstillende sikkerhet. I lånetiden 
må panteobjektet holdes forsikret. Alle omkostninger ved det enkelte låneopptak, såsom 
tinglysningsgebyr mv. bæres av lånetaker. I helt spesielle tilfeller gis det etter søknad mulighet 
for å få forlenget rente- og avdragsfrihet utover 2 år. 
 

3. Det forutsettes at prosjektet gjennomføres som skissert i søknad.  
 

Ordførers innstilling: 

 
 
Lava A/S - Bedriftsutvikling 
 
Behandling i Formannskapet – 08.11.2018:  
 
Saken legges fram i møtet.  
 
Knut Arne Johansen FLD og Haavard Danielsen FRP er inhabil i saken.  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 08.11.2018  
 
1.Lava A/S innvilges bedriftsutviklingstilskudd stort kr. 60.000,- i forbindelse med videreutvikling av 
bedriften.  
Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte og belastes næringsfondet.  
  
2.Lava A/S innvilges næringsfondslån stort kr. 60.000,-. Lånet er rente- og avdragsfritt  
første 2 år. Deretter nedbetales lånet over maksimum 8 år med halvårlige terminer.  
Renter på lånet skal til enhver tid være 1% høyere enn det kommunen får på fondets plassering i bank, 
pt. 2,37%  
  
For lånet tas det fortrinnsvis pant i låneobjektet eller annen tilfredsstillende sikkerhet. I lånetiden må 
panteobjektet holdes forsikret. Alle omkostninger ved det enkelte låneopptak, såsom tinglysningsgebyr 
mv. bæres av lånetaker. I helt spesielle tilfeller gis det etter søknad mulighet for å få forlenget rente- og 
avdragsfrihet utover 2 år. 
  
3.Det forutsettes at prosjektet gjennomføres som skissert i søknad. 
 
 
 



PS 104/18 Geoteknisk vurdering - Karonskogen hyttefelt 2018/167 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Åse og Lars A. Mickelsens søknad om kommunal forskuttering av kostnader til geoteknisk vurdering for 
Karonskogen hyttefelt avslås.  
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Geoteknisk vurdering - Karonskogen hyttefelt 
 
Behandling i Formannskapet – 08.11.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 08.11.2018  
 
Åse og Lars A. Mickelsens søknad om kommunal forskuttering av kostnader til geoteknisk vurdering for 
Karonskogen hyttefelt avslås. 
 
 

PS 105/18 Godkjenning av protokoller lokale forhandlinger etter HTA kap. 
3.4.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 2018/820 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet godkjenner protokoller fra lokale forhandlinger mellom Dyrøy kommune og følgende 
fagforeninger for kompensasjoner gitt til følgende ansatte: 
 

 NITO HTA kap. 3.4.1 lokale forhandlinger den 24.10.18 – Geir Fjellberg. 
 Fagforbundet HTA kap. 4.2.2 særskilte forhandlinger den 18.10.18 – Marlin Antonsen. 
 Fagforbundet HTA kap. 4.2.3 rekruttere og beholde arbeidstaker den 18.10.18 – Frank Moldvik. 
 Utdanningsforbundet HTA kap. 4.2.4 kompetanse den 18.10.18 – Kine Mari Hanssen 

Bertheussen, Morten Pedersen, Jan-Åge Rydningen. 
 Fagforbundet HTA kap. 4.2.4 kompetanse den 30.10.18 – Eva Liz Aandal. 

 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Godkjenning av protokoller lokale forhandlinger etter HTA kap. 3.4.1, 
4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 
 
Behandling i Formannskapet – 08.11.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 08.11.2018  
 



Formannskapet godkjenner protokoller fra lokale forhandlinger mellom Dyrøy kommune og følgende 
fagforeninger for kompensasjoner gitt til følgende ansatte: 
  
NITO HTA kap. 3.4.1 lokale forhandlinger den 24.10.18 – Geir Fjellberg. 
Fagforbundet HTA kap. 4.2.2 særskilte forhandlinger den 18.10.18 – Marlin Antonsen. 
Fagforbundet HTA kap. 4.2.3 rekruttere og beholde arbeidstaker den 18.10.18 – Frank Moldvik. 
Utdanningsforbundet HTA kap. 4.2.4 kompetanse den 18.10.18 – Kine Mari Hanssen Bertheussen, 
Morten Pedersen, Jan-Åge Rydningen. 
Fagforbundet HTA kap. 4.2.4 kompetanse den 30.10.18 – Eva Liz Aandal. 
 
 
 


