
 

Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Kommunestyret 

Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset 

Dato: 18.12.2018 

Tid: 10:00 

 

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 

Bjørn Inge Samuelsen Medlem FRP 

Levi Jensen Medlem FRP 

Tom Erik Forså Medlem FRP 

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Kristoffer Molund MEDL H 

   

 

Varamedlemmer som møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   

   

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Tore Uthaug rådmann 

Kine Svendsen sekretær 

 

Merknader 

Ingen merknader til innkallinga og sakslista. Enst. godkjent. 

 

Til å underskrive protokollen sammen med ordfører ble Trine Nygård og Haavard 

Danielsen valgt. Enst. godkjent. 

 



 

 

 

 

 

  

Ordfører orienterte om følgende program for dagen: 

 Presseinvitasjon – kommunestyret tester sykehjemsmaten ca. kl. 11.30. 

 Julegrøt med utdeling av æresbevisning kl. 14.30. 

 

Søknad om permisjon: 

 Tom Erik Forså ble innvilget permisjon fra kl. 15:00 og resten av møtet. 

o Inge Martinsen, kom inn som vara for Tom Erik Forså. 

 Kine Mari H. Bertheussen ble innvilget permisjon fra kl. 17:00 og resten av møtet. 

 

 

Kjell-Sverre Myrvoll, SP: erklærte seg inhabil i sak, PS 65/18 og 66/18. 

 

Trine Nygård, Tone Sørensen og Terje Johansen, AP: erklærte seg inhabil i sak, PS 76/18. 

Per og Levi Jensen, H/FRP: erklærte seg inhabil i sak, PS 76/18. 

 

Dag Agnar Solbakk, AP: tiltrådte sak PS 76/18. 

 

 

Møte slutt kl. 17:50. 

 

 

 

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 A. Espenes 

Ordfører 

Trine Nygård 

Varaordfører 

Haavard Danielsen 

FRP 
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 2018/652 
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PS 75/18 Møteplan 2019  2017/1056 
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 2018/317 
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 2017/1139 

PS 78/18 Rullering anleggsplan  2018/1152 
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PS 80/18 Politisk behandling Hovedplan vann Dyrøy 

kommune 2018 - 2022 

 2018/125 

PS 81/18 Planstrategi 2018  2018/611 



PS 82/18 Etablering av minnelund ved gravplassene i 

Dyrøy – plassering og anordning 

 2018/986 

PS 83/18 Vertskommunesamarbeid om interkommunal 

beredskapsordning i barnevernet 

 2018/148 

PS 84/18 Søknad om midler til arbeid med 

Kulturminneplan for Dyrøy 

 2018/1155 

 Interpellasjon   

FO 2/18 Interpellasjon - Har Dyrøy kommune en 

fungerende boligpolitikk? 

 2018/1150 

FO 3/18 Interpellasjon - Hele stillinger skal være 

hovedregelen i vår kommune 

 2018/1151 

 

Marit Alvig Espenes 

ordfører 

  



PS 59/18 Godkjenning av møteprotokoll 11.10.18  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Møteprotokollen av 11.10.18 godkjennes. 

Ordførers innstilling: 

 

Behandling i Kommunestyret – 18.12.2018:  

 

Som rådmannens forslag til vedtak. Enst. vedtatt. 

 

Vedtak i Kommunestyret  – 18.12.2018  

 

Møteprotokollen av 11.10.18 godkjennes. 

 

 

PS 60/18 Referatsaker  

Behandling i Kommunestyret – 18.12.2018:  

 

Rådmannen orienterte følgende: 

 Status vedtak i tidligere saker i kommunestyret. 

 Gjennomgang av brev fra Knut Arne Johansen, FLD: vedrørende Dyrøy Energi as. 

 Administrativ organisering Dyrøy kommune – endelig modell gjeldende fra 01.01.19. 

 Karl Johan Olsen, kommunalsjef Helse og omsorg orienterte om status for SYKOMS. 

  

Spørsmål fra representantene: 

Kjell-Sverre Myrvoll, SP: Dyrøy Energi - andre tiltak? 

 

Knut Arne Johansen, FLD: er det midler igjen i kassa til Dyrøy Energi? 

 

Kjell-Jostein Lillegård, SV: 

1. planlegging av miniatyr skytebane i 2 etg. ved Elvetun skole, andre lokaler enn bruk av 

skolen? 

2. voksenopplæringa, dårlige lokaler 

 

Per Jensen, H: Dyrøy Energi - kjelekraft, vurdering av varmetap ved PLO og skolen, 

alternativ energi. 

 

Referatsaken tas til orientering. Enst. vedtatt. 

 

Vedtak i Kommunestyret  – 18.12.2018  

 

Referatsaken tas til orientering. 

RS 21/18 Rådmannen orienterer  

  



PS 61/18 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017-2018  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Skolens tilstandsrapport tas til orientering. 

Ordførers innstilling: 

 

Behandling i Kommunestyret – 11.10.2018:  

 

Forslag til vedtak Marit Alvig Espenes (AP):  

  

Saken utsettes til desembermøte. 

  

Enst. vedtatt.  

 

 

Vedtak i Kommunestyret  – 11.10.2018  

 

Saken utsettes til desembermøte. 

 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 29.10.2018:  

 

Rektor ved Elvetun skole, Venke Heide presenterer rapporten.  

 

Forslag til vedtak Kjell-Jostein Lillegård, SV:  

I samarbeid med elever og foresatte framarbeides plan for holdningsskapende og 

trivselsfremmende arbeid.  

Forslaget tilføres rådmannens forslag til vedtak. 

Enst.  
 

Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 29.10.2018  

 

I samarbeid med elever og foresatte framarbeides plan for holdningsskapende og 

trivselsfremmende arbeid. Skolens tilstandsrapport tas til orientering.  

 

Behandling i Kommunestyret – 18.12.2018:  

 

Venke Heide, rektor ved Elvetun skole orienterte. 

 

Forslag til nytt tilleggspkt lagt fram av Tone Sørensen, AP: 

Skoleledelse, FAU, tillitsvalgte organisasjoner og politiker må starte dialog, med særlig 

oppmerksomhet mot skole/hjem samarbeid og trivsel. Administrasjonen bes rapporteres 

kvartalvis til OPOM på iverksatte tiltak og fremdrift i forbedringsarbeidet. 

 

Forslaget ble enst. vedtatt. 

 

Innstilling fra Oppvekst- og omsorgsutvalget med følgende nytt tilleggspkt. Enst. vedtatt. 

 

Vedtak i Kommunestyret  – 18.12.2018  

 

I samarbeid med elever og foresatte framarbeides plan for holdningsskapende og 

trivselsfremmende arbeid. Skolens tilstandsrapport tas til orientering. 

 



Skoleledelse, FAU, tillitsvalgte organisasjoner og politiker må starte dialog, med særlig 

oppmerksomhet mot skole/hjem samarbeid og trivsel. Administrasjonen bes rapporteres 

kvartalvis til OPOM på iverksatte tiltak og fremdrift i forbedringsarbeidet. 

 

PS 62/18 Nasjonale satsinger – Realfagskommune og Inkluderende barnehage- og 

skolemiljø  

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: 

 

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. 

 

Behandling i Kommunestyret – 18.12.2018:  

 

Enst. vedtatt. som formannskapets innstilling. 

 

Vedtak i Kommunestyret  – 18.12.2018  

 

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 63/18 Studiesenteret Midt-Troms – Søknad om dekning av utgifter til første skoleår for 

grunnskoleutdanning 1 – 7, Universitetet i Sørøst Norge  

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: 

 

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 

 

Behandling i Kommunestyret – 18.12.2018:  

 

Enst. vedtatt. som formannskapets innstilling. 

 

Vedtak i Kommunestyret  – 18.12.2018  

 

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 64/18 Søknad om skjenkebevilling - Jæger Adventure Camp A/S  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Ordførers innstilling: 

 

Behandling i Kommunestyret – 18.12.2018:  

 

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 

 

Vedtak i Kommunestyret  – 18.12.2018  

 

1. Jæger Adventure Camp A/S gis etter alkohollovens §4-2, jf. 4-1:  

Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk:  

Gruppe 1 - mellom 2,5 og 4,7 volumprosent – (øl, rusbrus),  

Gruppe 2 - mellom 4,7 og 22 volumprosent (vin)  

Gruppe 3 - over 22 volumprosent (brennevin) fram til 30. juni 2020.  

  

2. Skjenkeområde:  

Skjenking kan foregå i campens boliger, grillhytte m/inngjerdet uteområde samt gapahuk. For 

gapahuk kreves inngjerding etc. som klart avgrenser skjenkeområdet.   

  

3. Skjenketid:  

Skjenketiden for alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent, er på 

dagene fredag og lørdag fra kl. 10.00 til 02.00. Andre dager er skjenketiden fra kl. 10.00 til kl. 

01.00.  

Skjenketiden for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer, er på dagene 

fredag og lørdag fra kl. 13.00 til 02.00. Andre dager er skjenketiden fra kl. 13.00 til kl. 01.00.  

På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk med 

lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent fra kl. 10.00 til kl. 02.00.  

På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk med 22 

volumprosent alkohol eller mer fra kl. 13.00 til kl. 02.00.  



Skjenking skal opphøre senest en halv time før den gitte eller stedets egen praktiserte åpningstid. 

Skjenking av bevillingspliktig alkohol kan likevel ikke skje etter fastsatt skjenketid.  

  

4. Som ansvarlig styrer for bevillingen godkjennes Trond Jæger, og som stedfortreder Gaute 

Jæger. 

  

5. Det er en forutsetning at skjenking skjer ihht. alkohollovens bestemmelser og forskrifter 

m/merknader. 

  

6. Ihht. forskrift til alkoholloven § 4-6 plikter Jeger Adventure Camp A/S å kunne å føre et 

rimelig utvalg av alkoholfrie og/eller alkoholsvake drikker, og som må regnes som en naturlig 

erstatning for alkoholholdig drikk.  

Alkoholfrie og alkoholsvake drikker skal oppføres på skjenkekart og andre prislister. 

 

 

 

PS 65/18 Budsjettregulering I/2018  

Daglig leders forslag til vedtak: 

Ansvar 195 reguleres i henhold til detaljbudsjett til følgende ramme inkl bruk av 

fondsavsetninger gitt i tabell 

 

 

Styreleders innstilling: 

 

Behandling i Styret i Nordavind Utvikling KF – 01.11.2018:  

 

Adm Rågiver i Nordavind Utvikling KF gikk gjennom endringene i budsjettet, med de kjente 

forhold pr 1.10.2018 

 

Vedtak i Styret i Nordavind Utvikling KF  – 01.11.2018  

 

Ansvar 195 reguleres i henhold til vedlagte detaljbudsjett til følgende ramme inkl bruk av 

fondsavsetninger gitt i tabell 

 

Behandling i Kommunestyret – 18.12.2018:  

 

Kjell-Sverre Myrvoll erklærte seg innhabil som saksbehandler i saken. Enst. Godkjent. 

 

Kjell-Sverre Myrvoll tiltrådte møtet som sakkyndig og redegjorde for saken. 

 

Enst. vedtatt. som styrets innstilling til vedtak. 

 

 

Vedtak i Kommunestyret  – 18.12.2018  

 

Beskrivelse
 Opprinnelig 

budsjett 
Budsjettregulering 2018

Sum inntekter 4 655 325,00-         5 160 047,67-                       

Sum utgifter 4 655 325,00         5 160 047,67                       

Herav bruk(-) Avsetninger til fond 245 325,00-             -391 311



Ansvar 195 reguleres i henhold til vedlagte detaljbudsjett til følgende ramme inkl bruk av 

fondsavsetninger gitt i tabell. 

Beskrivelse 
Opprinnelig 

budsjett 

Budsjettregulering 

2018 

Sum inntekter - 4 655 325,00 - 5 160 047,67 

Sum utgifter 4 655 325,00 5 160 047,67 

Herav bruk(-) Avsetninger til 

fond 
- 245 325,00 -391 311 

  

 

PS 66/18 Budsjett 2019 - Nordavind Utvikling KF  

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret vedtar vedlagte forslag til budsjett for 2019 for Nordavind Utvikling Dyrøy KF. 

Styreleders innstilling: 

 

Behandling i Styret i Nordavind Utvikling KF – 01.11.2018:  

 

 

Vedtak i Styret i Nordavind Utvikling KF  – 01.11.2018  

 

Styret vedtar årsbudsjett for 2019 for Nordavind Utvikling Dyrøy KF, med en bruttoramme på 

4.880.000 iht til vedlagte tallbudsjett. 

  

Behandling i Kommunestyret – 18.12.2018:  

 

Kjell-Sverre Myrvoll erklærte seg innhabil som saksbehandler i saken. Enst. Godkjent. 

 

Kjell-Sverre Myrvoll tiltrådte møtet som sakkyndig og redegjorde for saken. 

 

Enst. vedtatt. som styrets innstilling til vedtak. 

 

Vedtak i Kommunestyret  – 18.12.2018  

 

Kommunestyret vedtar årsbudsjett for 2019 for Nordavind Utvikling Dyrøy KF, med en 

bruttoramme på 4.880.000 iht til vedlagte tallbudsjett. 

 

 

 

PS 67/18 Budsjett 2018 regulering nr 2 driftsbudsjett  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Budsjettregulering 2/2018 vedtas i hht vedlagte tabelloversikt. 

Ordførers innstilling: 

 

Behandling i Formannskapet – 21.11.2018:  

 



Øystein Rørslett orienterte. Endring av tall i saksframlegg fra 1.224.128 til ca. 1,4 mill. 

Rådmann Tore Uthaug orienterte om tiltak - havbruksmidler. Rekruttering og kompetansefond.  

 

Ordfører Marit A. Espenes fremmet slikt tilleggspunkt til rådmannens forslag til vedtak: 

Avsetning - Egenandel Salmarfondet endres til "Kultur/idrettsformål". 

 

Knut Arne Johansen fremmet slikt forslag til vedtak: 

Forslag om Avsetning til "Salmarfondet" kr 300.000 tilføres disposisjonsfondet.  

 

3 stemmer ble avgitt for ordfører Marit A. Espenes forslag. Knut Arne Johansens forslag falt. 

 

Rådmannens forslag med tilleggspunkt ble vedtatt.    

 

Vedtak i Formannskapet  – 21.11.2018  

 

Budsjettregulering 2/2018 vedtas i hht vedlagte tabelloversikt. 

Avsetning - Egenandel Salmarfondet endres til "Kultur/idrettsformål".  

 

Behandling i Kommunestyret – 18.12.2018:  

 

Forslag fra Kjell Jostein Lillegård, SV:  

Tilleggspkt: 

 

Ansvar 945, post 

154000.800 
500.000,- 

Avsetning - Ladepark el-bil 

komm.parkeringsplasser 

Ansvar 945, post 

154000.800 
500.000,- Avsetning - Forskjønnelse sentrum 

  -1.000.000,- 
Avsetning - disposisjonsfond reduseres 

tilsvarende 

 

Avstemning 
Forslaget til SV: Falt mot 1 stemme. 

 

Rådmannens forslag til vedtak. Enst. vedtatt. 

 

Vedtak i Kommunestyret  – 18.12.2018  

 

Budsjettregulering 2/2018 vedtas i hht vedlagte tabelloversikt. 

 

 

 

PS 68/18 Budsjett 2018 - regulering investeringsbudsjett  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Investeringsbudsjettet for 2018 reguleres i samsvar med vedlagte tabelloppstilling. 

Ordførers innstilling: 

 

Behandling i Formannskapet – 21.11.2018:  

 

Øystein Rørslett orienterte. 



 

De 2 siste vedlegg utgår. 

 

Enstemmig vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  

 

Vedtak i Formannskapet  – 21.11.2018  

 

Investeringsbudsjettet for 2018 reguleres i samsvar med vedlagte tabelloppstilling.  

 

Behandling i Kommunestyret – 18.12.2018:  

 

Enst. vedtatt. som rådmannens forslag til vedtak. 

 

Vedtak i Kommunestyret  – 18.12.2018  

 

Investeringsbudsjettet for 2018 reguleres i samsvar med vedlagte tabelloppstilling. 

 

 

 

PS 69/18 Fastsetting av gebyrer 2019 på VAR-området  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Gebyrer på VAR-området skal endres slik fra 2018 til 2019: 

 

Vannavgift:  Reduksjon med 5 %. 

Avløpsgebyr:  Reduksjon med 20 %. 

Gebyr slamtømming: Økning med 7,5 %. 

Renovasjonsgebyr:  Økning med 7,5 %. 

Gebyr feiing:  Økning med 2,5 % 

Engangsgebyr for tilknytning vann og avløp endres ikke. 

 

Nye satser for 2019 er innarbeidet i vedlagte gebyrregulativ. 

Utvalgsleders innstilling: 

 

Behandling i Plan og Naturutvalget – 06.11.2018:  

 

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  

 

Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 06.11.2018  

 

Gebyrer på VAR-området skal endres slik fra 2018 til 2019: 

  

Vannavgift: Reduksjon med 5 %. 

Avløpsgebyr: Reduksjon med 20 %. 

Gebyr slamtømming:Økning med 7,5 %. 

Renovasjonsgebyr: Økning med 7,5 %. 

Gebyr feiing: Økning med 2,5 % 

Engangsgebyr for tilknytning vann og avløp endres ikke. 

  

Nye satser for 2019 er innarbeidet i vedlagte gebyrregulativ. 

 



Behandling i Kommunestyret – 18.12.2018:  

 

Rådmannen orienterer. 

 

Enst. vedtatt. som Plan- og Naturutvalgets innstilling. 

 

Vedtak i Kommunestyret  – 18.12.2018  

 

Gebyrer på VAR-området skal endres slik fra 2018 til 2019: 

  

Vannavgift: Reduksjon med 5 %. 

Avløpsgebyr: Reduksjon med 20 %. 

Gebyr slamtømming: Økning med 7,5 %. 

Renovasjonsgebyr: Økning med 7,5 %. 

Gebyr feiing: Økning med 2,5 % 

Engangsgebyr for tilknytning vann og avløp endres ikke. 

  

Nye satser for 2019 er innarbeidet i vedlagte gebyrregulativ. 

 

 

 

PS 70/18 Gebyrregulativ for plan- og byggesaker, landbrukssaker og saker etter 

matrikkelloven  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Fremlagte gebyrregulativ for plan- og byggesaker, landbrukssaker og saker etter matrikkelloven 

vedtas. 

Utvalgsleders innstilling: 

 

Behandling i Plan og Naturutvalget – 06.11.2018:  

 

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  

 

Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 06.11.2018  

 

Fremlagte gebyrregulativ for plan- og byggesaker, landbrukssaker og saker etter matrikkelloven 

vedtas. 

 

Behandling i Kommunestyret – 18.12.2018:  

 

Enst. vedtatt. som Plan og Naturutvalgets innstilling. 

 

Vedtak i Kommunestyret  – 18.12.2018  

 

Fremlagte gebyrregulativ for plan- og byggesaker, landbrukssaker og saker etter matrikkelloven 

vedtas. 

 

 



PS 71/18 Påvirkbare inntekter  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Regulerte priser vedtas i henhold til vedlagte tabeller. 

Utvalgsleders innstilling: 

 

Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 29.10.2018:  

 

Omforent forslag til vedtak:  

 

Regulerte priser vedtas i henhold til vedlagte tabeller. 

 

SFO 

Inntil 6 timer 850 kr 

Inntil 12 timer 1350 kr 

Inntil 20 timer 1900 kr 

Inntil 28 timer 2700 kr.  

 

Enst.  

 

Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 29.10.2018  

 

Regulerte priser vedtas i henhold til vedlagte tabeller. 

 

SFO 

Inntil 6 timer 850 kr 

Inntil 12 timer 1350 kr 

Inntil 20 timer 1900 kr 

Inntil 28 timer 2700 kr.  

 

Behandling i Kommunestyret – 18.12.2018:  

 

Forslag fra Kjell Jostein Lillegård, SV: 

 

Satser for SFO opprettholdes slik rådmannens forslag lyder. 

 

Administrasjonen legger fram en utredning til OPOMs møte 26.mars 2019 med forslag til 

justering av satser/oppholdstid for SFO, hvor det legges føring om å kunne gi et tilbud til alle 

med barn i 1.-4. klasse hvor det tas hensyn til husstandens økonomi. Dette kan være gjennom en 

mer oppsplittet plass-størrelse, og /eller gjennom moderasjonsordninger som tar høyde for lav 

inntekt i husstanden. 

 

Enst. vedtatt. som Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling med tilleggspkt. 

 

Vedtak i Kommunestyret  – 18.12.2018  

 

Regulerte priser vedtas i henhold til vedlagte tabeller. 

 

Administrasjonen legger fram en utredning til OPOMs møte 26.mars 2019 med forslag til 

justering av satser/oppholdstid for SFO, hvor det legges føring om å kunne gi et tilbud til alle 

med barn i 1.-4. klasse hvor det tas hensyn til husstandens økonomi. Dette kan være gjennom en 



mer oppsplittet plass-størrelse, og /eller gjennom moderasjonsordninger som tar høyde for lav 

inntekt i husstanden. 

 

 

 

PS 72/18 Visit Senja Region SA – Vidre 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: 

1. Dyrøy kommune viderefører medlemskap i 2019 på dagens grunnlag. 

 

Enst. vedtatt. 

  

Som rådmannens forslag til vedtak med følgende endring i pkr. 1. Enst. vedtatt. 

 

 

Vedtak i Formannskapet  – 27.11.2018  

 

1. Dyrøy kommune viderefører medlemskap i 2019 på dagens grunnlag. 

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

 

Behandling i Kommunestyret – 18.12.2018:  

 

Enst. vedtatt. som formannskapets innstilling. 

 

Vedtak i Kommunestyret  – 18.12.2018  

  

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 73/18 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. 

 

Behandling i Kommunestyret – 18.12.2018:  

 

Tom Erik Forså ble innvilget permisjon fra resten av møtet. 

 

Inge Martinsen kom inn som vara for Tom Erik Forså. 

  

Forslag 1 fra SP: 
Rådmannen bes i forbindelse med sak om Dyrøy Energi, også utrede anbud på drift av anlegget 

Dyrøy Energi der leverandør overtar anlegget til vurdere drift og bes gid pris pr. kw/t for 

langsiktig leveranse. 

  

Forslag 2 fra FLD: 
Til budsjettvedtaket - tilføyelse pkt. 3:  

... og omsorgsutvalget, med følgende endring "Renovasjonsavg. økes med 2,5%". 

  

Forslag 3 fra SV: 
Nytt pkt:  

- Administrasjonen bes utrede innfasing av ladestasjoner på kommunale parkeringsplasser. 

Sak framlegges kommunestyret 1.halvår 2019. 

- Administrasjonen bes støtte opp under private bedrifters initiativ til etablering av 

hurtigladestasjoner. 

  

Forslag 4 fra SP: 
Administrasjonen bes utrede om hvordan Elvetun skole tilfredstiller gjeldende lærernorm for 

lærer tetthet. 

  

Forslag 5 fra AP/SP/SV: 
Investeringsbudsjettet: 



Ansvar 231 Digitale smarttavler 

  2019: 820.000 (+400k) 

  2020: 0 

    

Ansvar 231 Sløydsal 

  2019: 100.000 (+100k) 

  2020: 100.000 

    

Ansvar 437 Kommunale veier 

  2019: 1.500.000 (-500k) 

 

Avstemming: 
Forslag 1: Enst. vedtatt. 

Forslag 2: Falt mot 7 stemmer. 

Forslag 3: Enst. vedtatt. 

Forslag 4: Enst. vedtatt. 

Forslag 5: Enst. vedtatt. 

 

Formannskapets innstilling. Enst. vedtatt. 

 

Vedtak i Kommunestyret  – 18.12.2018  

 

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. 

  

12. Rådmannen bes i forbindelse med sak om Dyrøy Energi, også utrede anbud på drift av 

anlegget Dyrøy Energi der leverandør overtar anlegget til vurdere drift og bes gid pris pr. 

kw/t for langsiktig leveranse. 

  

13.a. Administrasjonen bes utrede innfasing av ladestasjoner på kommunale parkeringsplasser. 

Sak framlegges kommunestyret 1.halvår 2019. 

 

13.b. Administrasjonen bes støtte opp under private bedrifters initiativ til etablering av 

hurtigladestasjoner. 

  

14. Administrasjonen bes utrede om hvordan Elvetun skole tilfredstiller gjeldende lærernorm for 

lærer tetthet. 

  

15. Investeringsbudsjettet: 

Ansvar 231 Digitale smarttavler 

  2019: 820.000 (+400k) 

  2020: 0 

    

Ansvar 231 Sløydsal 

  2019: 100.000 (+100k) 

  2020: 100.000 

    

Ansvar 437 Kommunale veier 

  2019: 1.500.000 (-500k) 

 

 

 

PS 74/18 Søknad om fritak fra verv  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Per Gunnar Cruickshank innvilges fritak som representant til Representantskapet for Midt-

Troms Museum for resten av valgperioden i h.h.t. søknad.  

Ordførers innstilling: 

 

Behandling i Kommunestyret – 18.12.2018:  

 

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 

 

Vedtak i Kommunestyret  – 18.12.2018  



 

Per Gunnar Cruickshank innvilges fritak som representant til Representantskapet for Midt-

Troms Museum for resten av valgperioden i h.h.t. søknad.  

 

 

 

PS 75/18 Møteplan 2019  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Møteplanen for 2019 vedtas. 

Ordførers innstilling: 

 

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. 

 

Behandling i Kommunestyret – 18.12.2018:  

 

Forslag fra Marit Alvig Espenes, AP: 

Kommunestyremøtet i februar 2019 flyttes fra 21. til 28.02.19. Enst. vedtatt. 

 

Formannskapets innstilling enst. vedtatt. 

 

Vedtak i Kommunestyret  – 18.12.2018  

 

Kommunestyremøtet i februar 2019 flyttes fra 21. til 28.02.19. 

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 76/18 Behandling av innsigelser og merknader til kommuneplanens arealdel  

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Dyrøy kommune endrer plandokumentene for kommuneplanens arealdel 2018-2029 ihht. 

pkt. 1-49.  



2. Dokumentet «Behandling av innsigelser og merknader - Høringsuttalelser til forslag til 

kommuneplanens arealdel for Dyrøy 2018-2029» sendes til berørte parter. 

Utvalgsleders innstilling: 

 

Behandling i Plan og Naturutvalget – 10.12.2018:  

 

Til behandling av pkt. 12, 25, 28, 45, 46, 47, 48 og 49 trådte Tone Sørensen fra møtet som 

inhabil.  Dag Agnar Solbakk kom inn i stedet på disse sakene. 

Til behandling av pkt. 3 og 29 trådte Terje Johansen fra møtet som inhabil. Dag Agnar Solbakk 

kom inn i stedet på disse sakene. 

  

Til avstemming i pkt. 12 fremmet utvalgsleder følgende forslag: 

Dyrøy kommune opprettholder sitt forslag om to hyttetomter som opprinnelig foreslått i plan. 

Vedtatt mot Kine M H Bertheussens stemme.   

  

Til pkt. 13 foreslo utvalgsleder følgende tilføyelse: Ved forlengelse av gang- og sykkelsti fram 

til Finnlandsholmen bør denne legges/bygges slik at den ikke legger beslag på næringsareal på 

nordsiden av fylkesveien mot campingplassen. Enstemmig vedtatt. 

  

Til avstemming i pkt. 28 fremmet utvalgsleder følgende forslag: 

Dyrøy kommune opprettholder sitt forslag om to hyttetomter som opprinnelig foreslått i plan. 

Vedtatt mot Kine M H Bertheussens stemme.   

  

Til avstemming i pkt. 40 fremmet Tone Sørensen følgende forslag: 

Hensynssoner markeres ikke i kartet før involverte grunneiere/vannverk er informert angående 

konsekvenser får uttalt seg.  Forslaget falt med 2 mot 1 stemme, Tone Sørensen stemte for 

forslaget, Terje Johansen og Kine M H Bertheussen stemte mot. 

  

Til avstemming i pkt. 46 fremmet utvalgsleder følgende forslag: 

Dyrøy kommune opprettholder sitt forslag om to hyttetomter som opprinnelig foreslått i plan. 

Vedtatt mot Kine M H Bertheussens stemme.   

  

Til pkt. 48 foreslo rådmannen følgende tilføyelse: Området merket BN2 avgrenses til sørsiden 

av elveløpet nærmest Akvafarms eiendom. 

  

Til avstemming i pkt. 49 fremmet utvalgsleder følgende forslag: 

Dyrøy kommune opprettholder sitt forslag om to hyttetomter som opprinnelig foreslått i plan. 

Vedtatt mot Kine M H Bertheussens stemme.   

 

Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 10.12.2018  

 

1. Dyrøy kommune endrer plandokumentene for kommuneplanens arealdel 2018 – 

2029 ihht. pkt. 1-49 under «Behandling av innsigelser og merknader – 

Høringsuttalelser til forslag til kommuneplanens arealdel for Dyrøy 2018 – 

2029» med følgende endringer:  

a. Nytt pkt. 12: Dyrøy kommune opprettholder sitt forslag om to 

hyttetomter som opprinnelig foreslått i plan.   

b. Tilføyelse til pkt. 13: Ved forlengelse av gang- og sykkelsti fram 

til Finnlandsholmen bør denne legges/bygges slik at den ikke 

legger beslag på næringsareal på nordsiden av fylkesveien mot 

campingplassen. 



c. Nytt pkt. 28: Dyrøy kommune opprettholder sitt forslag om to 

hyttetomter som opprinnelig foreslått i plan. 

d. Nytt pkt. 46: Dyrøy kommune opprettholder sitt forslag om to 

hyttetomter som opprinnelig foreslått i plan. 

e. Tillegg til pkt. 48: Området merket BN2 avgrenses til sørsiden av 

elveløpet nærmest Akvafarms eiendom. 

f. Nytt pkt. 49: Dyrøy kommune opprettholder sitt forslag om to 

hyttetomter som opprinnelig foreslått i plan.   

2. Kommunestyret ber kommunen om å gå i forhandlinger med Fylkesmannen på 

dette grunnlaget.  

 

Behandling i Kommunestyret – 18.12.2018:  

 

Følgende representanter erklærte seg som inhabil til behandling av sak PS 76 Behandling av 

innsigelser og merknader til kommuneplanens arealdel: 

1. Trine Sørensen 

2. Tone Sørensen 

3. Terje Johansen 

4. Per Jensen 

5. Levi Jensen 

 

Enst. godkjent.  

 

Alle tiltrådte møtet igjen under sak PS 77. 

 

Dag Agnar Solbakk kom inn som vara under sak PS 76. 

 

Avstemming: 
Pkt. 1: 

A: Bifalt mot 2 stemmer. C: Bifalt mot 2 stemmer. E: Enst. vedtatt. 

B: Enst. vedtatt. D: Bifalt mot 2 stemmer. F: Bifalt mot 2 stemmer. 

Pkt. 2: Enst. vedtatt. 

  

Vedtak i Kommunestyret  – 18.12.2018  

 

 

1. Dyrøy kommune endrer plandokumentene for kommuneplanens arealdel 2018 – 

2029 ihht. pkt. 1-49 under «Behandling av innsigelser og merknader – 

Høringsuttalelser til forslag til kommuneplanens arealdel for Dyrøy 2018 – 

2029» med følgende endringer:  

a. Nytt pkt. 12: Dyrøy kommune opprettholder sitt forslag om to 

hyttetomter som opprinnelig foreslått i plan.   

b. Tilføyelse til pkt. 13: Ved forlengelse av gang- og sykkelsti fram 

til Finnlandsholmen bør denne legges/bygges slik at den ikke 

legger beslag på næringsareal på nordsiden av fylkesveien mot 

campingplassen. 

c. Nytt pkt. 28: Dyrøy kommune opprettholder sitt forslag om to 

hyttetomter som opprinnelig foreslått i plan. 

d. Nytt pkt. 46: Dyrøy kommune opprettholder sitt forslag om to 

hyttetomter som opprinnelig foreslått i plan. 

e. Tillegg til pkt. 48: Området merket BN2 avgrenses til sørsiden av 

elveløpet nærmest Akvafarms eiendom. 



f. Nytt pkt. 49: Dyrøy kommune opprettholder sitt forslag om to 

hyttetomter som opprinnelig foreslått i plan.   

2. Kommunestyret ber kommunen om å gå i forhandlinger med Fylkesmannen på 

dette grunnlaget. 

 

 

 

PS 77/18 Vertskommunesamarbeid - felles NAV kontor Salangen  

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Dyrøy kommune vedtar avtale om vertskommunesamarbeid om NAV kontor for 

kommunene Salangen, Lavangen og Dyrøy.  

2. Kommunestyret instruerer rådmannen om å gi sine medfølgende fullmakter til 

administrasjonssjefen i vertskommunen, jfr kommuneloven § 28-1 b nr 3.  

Ordførers innstilling: 

 

Behandling i Formannskapet – 18.12.2018:  

 

Som rådmannens forslag til vedtak. Enst. vedtatt. 

 

Vedtak i Formannskapet  – 18.12.2018  

 

1. Dyrøy kommune vedtar avtale om vertskommunesamarbeid om NAV kontor for 

kommunene Salangen, Lavangen og Dyrøy.  

2. Kommunestyret instruerer rådmannen om å gi sine medfølgende fullmakter til 

administrasjonssjefen i vertskommunen, jfr kommuneloven § 28-1 b nr 3. 

 

 

 

PS 78/18 Rullering anleggsplan  

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Nærmiljøanlegg for utetrening i sentrum (N)  
 I tilknytning til skoleområdet/idrettsparken  

2. Oppgradering av gocartbanen (K)  
 Tilrettelegging for sykling og knøttekross  

3. Rehabilitering av Klubbhuset, Idrettsparken (K)  
 Rehabilitering av garderober og tak  

4. Grusing av lysløypa Espenes-Brøstadbotn (N) 

5. Miniatyrskytebane – Elvetun skole (K) 

6. Garasje/lager til kunstgressbanen, Idrettsparken (K)  
 Til 4-hjuling, utstyr osv.  

7. Rehabilitering av svømmeanlegget ved Elvetun skole (K)  
 Utskiftning av skvalperenne, rehabilitering garderober, generell opprusting.  

 Tilstandsrapport må utarbeides.  

8. Turveier langs Brøstadelva (N)  
 Tiltak for å bedre ferdsel og skape rasteplasser, rydding av turveier  

9. Badeanlegg Kastneshamn (N)  
 Tilrettelegging for bading alle årstider  



10. Utendørs garderobeanlegg, Idrettsparken (K)  

 Ny fasilitet ved eksisterende anlegg  

Ordførers innstilling: 

 

Behandling i Kommunestyret – 18.12.2018:  

 

Forslag fra AP/SP/SV: 

I pkt. 5. ønskes det at ordlyden skiftes til 5.Miniatyrskytebane. Enst. vedtatt. 

 

Rådmannens forslag til vedtak med endring i pkt. 5. Enst. vedtatt. 

 

Kine Mari Hanssen Bertheussen ble innvilget permisjon fra resten av møtet. 

 

Vedtak i Kommunestyret  – 18.12.2018  

 

1. Nærmiljøanlegg for utetrening i sentrum (N)  

I tilknytning til skoleområdet/idrettsparken  

2. Oppgradering av gocartbanen (K)  

Tilrettelegging for sykling og knøttekross  

3. Rehabilitering av Klubbhuset, Idrettsparken (K)  

Rehabilitering av garderober og tak  

4. Grusing av lysløypa Espenes-Brøstadbotn (N) 

5. Miniatyrskytebane  

6. Garasje/lager til kunstgressbanen, Idrettsparken (K)  

Til 4-hjuling, utstyr osv.  

7. Rehabilitering av svømmeanlegget ved Elvetun skole (K)  

Utskiftning av skvalperenne, rehabilitering garderober, generell opprusting.  

Tilstandsrapport må utarbeides.  

8. Turveier langs Brøstadelva (N)  

Tiltak for å bedre ferdsel og skape rasteplasser, rydding av turveier  

9. Badeanlegg Kastneshamn (N)  

Tilrettelegging for bading alle årstider  

10. Utendørs garderobeanlegg, Idrettsparken (K)  

Ny fasilitet ved eksisterende anlegg 

 

 

 

PS 79/18 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:  

 

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 

  

Forslag om vedta fra Kjell-Sverre Myrvoll, SP: 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. 

 

Enst. vedtatt. 

  

Vedtak i Formannskapet  – 27.11.2018  

 

Dyrøy kommune opprettholder gjeldende retningslinjer for kommunalt utviklingsfond 

(næringsfondet) i Dyrøy kommune.  

  

I særlige tilfeller der hensynet til samfunns- og næringsutvikling sier det, kan overnevnte 

støttesatser fravikes, jf. fylkeskommunens retningslinjer pkt. 10- bagatellmessige støtte. 

 

Behandling i Kommunestyret – 18.12.2018:  

 

Enst. vedtatt som formannskapets innstilling. 

 

Vedtak i Kommunestyret  – 18.12.2018  

 

Dyrøy kommune opprettholder gjeldende retningslinjer for kommunalt utviklingsfond 

(næringsfondet) i Dyrøy kommune.  

 

I særlige tilfeller der hensynet til samfunns- og næringsutvikling sier det, kan overnevnte 

støttesatser fravikes, jf. fylkeskommunens retningslinjer pkt. 10- bagatellmessige støtte. 

 

 

 

PS 80/18 Politisk behandling Hovedplan vann Dyrøy kommune 2018 - 2022  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Rådmannen tilrår at PNU vedtar Hovedplan vann 2018-2022 

Planen ekspederes videre for endelig vedtaksbehandling i kommunestyret 

Ordførers innstilling: 

 

Behandling i Plan og Naturutvalget – 06.11.2018:  

 

Forslag til vedtak Terje Johansen, AP: 

Kommunestyret vedtar Hovedplan vann 2018-2022. 

 

Enst.  

 

Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 06.11.2018  

 

Kommunestyret vedtar Hovedplan vann 2018-2022. 

 

Behandling i Kommunestyret – 18.12.2018:  

 

Forslag fra Kjell-Sverre Myrvoll, SP: 

Nytt pkt. 2: 

Kommunestyret ber rådmannen utrede tvungen tilkobling av kommunalt vann, der 

kommunal vann passerer eiendommen. Enst. vedtatt. 



 

Rådmannens forslag til vedtak. Enst vedtatt. 

 

Vedtak i Kommunestyret  – 18.12.2018  

 

 Kommunestyret vedtar Hovedplan vann 2018-2022. 

 Kommunestyret ber rådmannen utrede tvungen tilkobling av kommunalt vann, der 

kommunal vann passerer eiendommen. 

 

PS 81/18 Planstrategi 2018  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dyrøy kommune vedtar framlagte forlag til «Planstrategi for Dyrøy kommune 2018-2019». 

 

Innkomne forlag til endring av planstrategi 2018-19 blir hensyntatt i neste planstrategi for neste 

kommunestyreperiode 2019-20. 

Ordførers innstilling: 

 

Behandling i Kommunestyret – 18.12.2018:  

 

Omforent forslag til tilleggspkt: 

1. Helse og omsorgsplan 

2. Trafikksikkerhetsplan 

3. Næringsplan/VOX tiltaksdel 

 

Enst. vedtatt. 

 

Rådmannens forslag til vedtak. Enst. vedtatt. 

 

Vedtak i Kommunestyret  – 18.12.2018  

 

Dyrøy kommune vedtar framlagte forlag til «Planstrategi for Dyrøy kommune 2018-2019». 

Innkomne forlag til endring av planstrategi 2018-19 blir hensyntatt i neste planstrategi for neste 

kommunestyreperiode 2019-20. 

1. Helse og omsorgsplan 

2. Trafikksikkerhetsplan 

3. Næringsplan/VOX tiltaksdel 

 

 

 

PS 82/18 Etablering av minnelund ved gravplassene i Dyrøy – plassering og anordning  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Forslag til vedtekter for minnelund ved gravplassene i Sørreisa og Dyrøy godkjennes 

Ordførers innstilling: 

 

Behandling i Kommunestyret – 18.12.2018:  

 



Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 

 

Vedtak i Kommunestyret  – 18.12.2018  

 

Forslag til vedtekter for minnelund ved gravplassene i Sørreisa og Dyrøy godkjennes. 

 

 

 

PS 83/18 Vertskommunesamarbeid om interkommunal beredskapsordning i barnevernet  

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Dyrøy kommune vedtar avtale om vertskommunesamarbeid om interkommunal 

beredskapsordning i barnevernet. 

 

2. Kommunestyret instruerer rådmannen om å gi sine medfølgende fullmakter til 

administrasjonssjef i vertskommunen, jf kommuneloven § 28-1 b nr. 3 

Ordførers innstilling: 

 

Behandling i Formannskapet – 18.12.2018:  

 

Som rådmannens forslag til vedtak. Enst. vedtatt. 

 

Vedtak i Formannskapet  – 18.12.2018  

 

1. Dyrøy kommune vedtar avtale om vertskommunesamarbeid om interkommunal 

beredskapsordning i barnevernet. 

  

2. Kommunestyret instruerer rådmannen om å gi sine medfølgende fullmakter til 

administrasjonssjef i vertskommunen, jf kommuneloven § 28-1 b nr. 3 

 

Behandling i Kommunestyret – 18.12.2018:  

 

Enst. vedtatt som formannskapets innstilling. 

 

 

Vedtak i Kommunestyret  – 18.12.2018  

 

1. Dyrøy kommune vedtar avtale om vertskommunesamarbeid om interkommunal 

beredskapsordning i barnevernet. 

2. Kommunestyret instruerer rådmannen om å gi sine medfølgende fullmakter til 

administrasjonssjef i vertskommunen, jf kommuneloven § 28-1 b nr. 3 

 

 

 

PS 84/18 Søknad om midler til arbeid med Kulturminneplan for Dyrøy  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Rådmannen tilrår at søknad om støtte til planarbeidet gjennomføres.  



Ordførers innstilling: 

 

Behandling i Kommunestyret – 18.12.2018:  

 

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 

 

Vedtak i Kommunestyret  – 18.12.2018  

 

Rådmannen tilrår at søknad om støtte til planarbeidet gjennomføres. 

Interpellasjon 

FO 2/18 Interpellasjon - Har Dyrøy kommune en fungerende boligpolitikk? 

 

Interpellasjon - Har Dyrøy kommune en fungerende boligpolitikk? 

 

Behandling i Kommunestyret – 18.12.2018:  

 

Interpellasjonen ble realitetsbehandlet. 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Tone Sørensen, AP: 

 

Kommunestyret ber rådmannen utrede nye tiltak for å nå målene om økt boligbygging og økt 

bosetting. Dette anses som sentrale virkemidler for å styrke kompetansen i Dyrøy. 

 

Enst. vedtatt. 

 

 

Vedtak i Kommunestyret  – 18.12.2018  

 

Kommunestyret ber rådmannen utrede nye tiltak for å nå målene om økt boligbygging og økt 

bosetting. Dette anses som sentrale virkemidler for å styrke kompetansen i Dyrøy. 

 

 

FO 3/18 Interpellasjon - Hele stillinger skal være hovedregelen i vår kommune 

 

Interpellasjon - Hele stillinger skal være hovedregelen i vår kommune 

 

Behandling i Kommunestyret – 18.12.2018:  

 

Interpellasjonen ble realitetsbehandlet. 

 

Karl Johan Olsen, kommunalsjef Helse og omsorg orienterte. 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Trine Sørensen, AP: 

 

Dyrøy kommune fastsetter sammen med de relevante fagforeningene en målsetning om å øke 

andelen hele og faste stillinger i løpet av de neste fire år. Arbeidet med å skape heltidskultur 

innenfor enhetene i Dyrøy kommune er viktig og framtidsrettet. Dyrøy kommune anser dette 

som en høyt prioritert oppgave, og et sentralt tiltak for å skape kvalitet, ikke bare i 

eldreomsorgen, men også i oppvekstsektoren. 

 



Enst. vedtatt. 

 

Vedtak i Kommunestyret  – 18.12.2018  

 

Dyrøy kommune fastsetter sammen med de relevante fagforeningene en målsetning om å øke 

andelen hele og faste stillinger i løpet av de neste fire år. Arbeidet med å skape heltidskultur 

innenfor enhetene i Dyrøy kommune er viktig og framtidsrettet. Dyrøy kommune anser dette 

som en høyt prioritert oppgave, og et sentralt tiltak for å skape kvalitet, ikke bare i 

eldreomsorgen, men også i oppvekstsektoren. 


