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PS 111/18 Godkjenning av protokoll forrige møte 

Behandling i Formannskapet – 27.11.2018:  
 
Omforent forslag til vedtak:  
 
Godkjenning av protokoll forrige møte 21.november, utsatt til neste møte. 
 
Enst.vedtatt. 
 
Vedtak i Formannskapet  – 27.11.2018  
 
Godkjenning av protokoll forrige møte 21.november, utsatt til neste møte. 
 

PS 112/18 Referatsaker  

Behandling i Formannskapet – 27.11.2018:  
 
Referatsakene tas til orientering. Enst. vedtatt. 
  
RS. 51/18 Rådmannen orienterer: 
 
Rådmannen orientert følgende: 

 Tankvogn 
 Arealplan 
 Tilsyn barnehagen 
 Tilsyn PPT-ordningen 
 Barnevern/akuttordning 
 Astafjordlegen 
 Miljøstasjon - Astafjord Vekst overtok drifta 22.11. 

 
Spørsmål: 

 Kjell-Sverre Myrvoll, SP: Vinjeveien/asfaltering/reklamasjon 
 Knut Arne Johansen, FLD: Vannverket/byggeledelse 

  
 
RS 52/18 Orientering nærinssaker: 
 
Stig Stokkland orienterte om  Solbergfjord Mottaksstasjon SA 
 
Vedtak i Formannskapet  – 27.11.2018  
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
RS 51/18 Rådmannen orienterer  
RS 52/18 Orientering næringssaker  
 

PS 113/18 Retningslinjer for bruk av næringsfondet 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Dyrøy kommune opprettholder gjeldende retningslinjer for kommunalt utviklingsfond 
(næringsfondet) i Dyrøy kommune.  



Ordførers innstilling: 
 
Behandling i Formannskapet – 27.11.2018:  
 
Forslag fra Kjell-Sverre Myrvoll, SP om  endring av siste avsnitt i §5:  
 
I særlige tilfeller der hensynet til samfunns- og næringsutvikling sier det, kan overnevnte 
støttesatser fravikes, jf. fylkeskommunens retningslinjer pkt. 10- bagatellmessige støtte. 
 
Endrings forslaget enst. vedtatt. Endringene innarbeides i retningslinjene.  
  
Vedtak i Formannskapet  – 27.11.2018  
 
Dyrøy kommune opprettholder gjeldende retningslinjer for kommunalt utviklingsfond 
(næringsfondet) i Dyrøy kommune, med følgende endring i § 5: 
 
I særlige tilfeller der hensynet til samfunns- og næringsutvikling sier det, kan overnevnte 
støttesatser fravikes, jf. fylkeskommunens retningslinjer pkt. 10- bagatellmessige støtte. 
 

PS 114/18 Visit Senja Region SA – Videre medlemskap i destinasjonsselskapet og søknad 
om tilskudd for finansiering av Forprosjekt Senja regionen som bærekraftig reisemål samt 
reisemålsutvikling.  

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Dyrøy kommune viderefører sitt medlemskap i Visit Senja Region SA for 2019 – 2021 på 

dagens grunnlag. Medlemsavgift 2019 bakes inn i driftsbudsjett. 
2. Omsøkt prosjekttilskudd på kr. 25 776,- søkes dekt gjennom VOX-programmet 

Ordførers innstilling: 

 
Behandling i Formannskapet – 27.11.2018:  
 
Forslag til vedtak endring av pkt. 1. fra Kjell-Sverre Myrvoll, SP: 
 
Dyrøy kommune viderefører medlemskap i 2019 på dagens grunnlag.  
Enst. vedtatt. 
 
Som rådmannens forslag til vedtak med følgende endring i pkt. 1. Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 27.11.2018  
 
 

1. Dyrøy kommune viderefører medlemskap i 2019 på dagens grunnlag. Medlemsavgift 
2019 bakes inn i driftsbudsjett. 

2. Omsøkt prosjekttilskudd på kr. 25 776,- søkes dekt gjennom VOX-programmet 
 
 
 



PS 115/18 Budsjett 2019 / Økonomiplan 2019-2022 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Handlingsprogram og årsbudsjett 2019 vedtas i hht budsjettskjema 1A og 1B, med netto 

driftsramme kr 100 568 407. De økonomiske oversiktene vedtas som en del av 
budsjettet. 
 

2. Kommuneskatt utskrives etter høyeste sats iht. Stortingets vedtak. 
 

3. Kommunale avgifter og betalingssatser for 2019 for varer og tjenester fastsettes i hht 
vedtak i plan- og naturutvalget og oppvekst- og omsorgsutvalget. 

 
4. Investeringsbudsjettet for 2019 vedtas med en utgiftsramme på kr 27 361 000. 

Låneramme vedtas med kr 26 761 000. 
 

5. Formidlingslån i Husbanken (startlån) tas opp med kr 2 000 000. Låneopptaket avventes 
til ubrukte lånemidler er disponert. (Saldo pr i dag er kr 1 213 000).  

 
6. Ramme for driftskreditt settes til kr 3.000.000. 

  
7. Rådmannen gis fullmakt til justering av lønnspostene mot belastning av avsatte 

lønnsmidler ansvar 179, etter godkjent forhandlingsresultat, ref. delegasjonsreglement. 
 

8. Godtgjøringsreglement vedtatt av kommunestyret i 2014, ajourføres. 
 

9. Driftsbudsjettet for 2019 er saldert ved bruk av kr 3 768 549 fra disposisjonsfondet. 
Dette er en midlertidig budsjettering som forutsettes erstattet av konkrete og langsiktige 
tiltak for å gjenvinne stabil balanse mellom inntekter og utgifter i kommunens økonomi.  
 
Rådmannen bes om å iverksette en prosess med bred deltakelse fra administrative ledere 
og tillitsvalgte for å vurdere bl a kommunens inntektsmuligheter, kvalitet og nivå på 
kommunens tjenestetilbud, samt driftsstruktur og driftsmetoder i tjenesteproduksjonen. 
Som kommunens økonomiutvalg skal formannskapet være styringsgruppe for prosessen. 
 

10. Budsjettrammer og budsjettposter disponeres i hht gjeldende lover og forskrifter, 
kommunens reglement, godkjente delegeringer og enkeltvedtak. Overskridelse må ikke 
skje uten at samtykke på forhånd er gitt av organ med bevilgningsmyndighet. 
 

11. Økonomiplan 2019 – 2022 vedtas. 
 

Ordførers innstilling: 
 
Behandling i Formannskapet – 27.11.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 
 
Vedtak i Formannskapet  – 27.11.2018  
 
1.Handlingsprogram og årsbudsjett 2019 vedtas i hht budsjettskjema 1A og 1B, med netto driftsramme kr 100 568 
407. De økonomiske oversiktene vedtas som en del av budsjettet. 
  
2.Kommuneskatt utskrives etter høyeste sats iht. Stortingets vedtak. 
  



3.Kommunale avgifter og betalingssatser for 2019 for varer og tjenester fastsettes i hht vedtak i plan- og 
naturutvalget og oppvekst- og omsorgsutvalget. 
  
4.Investeringsbudsjettet for 2019 vedtas med en utgiftsramme på kr 27 361 000. Låneramme vedtas med kr 26 761 
000. 
  
5.Formidlingslån i Husbanken (startlån) tas opp med kr 2 000 000. Låneopptaket avventes til ubrukte lånemidler er 
disponert. (Saldo pr i dag er kr 1 213 000).  
  
6.Ramme for driftskreditt settes til kr 3.000.000. 
  
7.Rådmannen gis fullmakt til justering av lønnspostene mot belastning av avsatte lønnsmidler ansvar 179, etter 
godkjent forhandlingsresultat, ref. delegasjonsreglement. 
  
8.Godtgjøringsreglement vedtatt av kommunestyret i 2014, ajourføres. 
  
9.Driftsbudsjettet for 2019 er saldert ved bruk av kr 3 768 549 fra disposisjonsfondet. Dette er en midlertidig 
budsjettering som forutsettes erstattet av konkrete og langsiktige tiltak for å gjenvinne stabil balanse mellom 
inntekter og utgifter i kommunens økonomi.  
  
Rådmannen bes om å iverksette en prosess med bred deltakelse fra administrative ledere og tillitsvalgte for å 
vurdere bl a kommunens inntektsmuligheter, kvalitet og nivå på kommunens tjenestetilbud, samt driftsstruktur og 
driftsmetoder i tjenesteproduksjonen. Som kommunens økonomiutvalg skal formannskapet være styringsgruppe for 
prosessen. 
  
10.Budsjettrammer og budsjettposter disponeres i hht gjeldende lover og forskrifter, kommunens reglement, 
godkjente delegeringer og enkeltvedtak. Overskridelse må ikke skje uten at samtykke på forhånd er gitt av organ 
med bevilgningsmyndighet. 
  
11.Økonomiplan 2019 – 2022 vedtas. 
 
 
 


