
 

Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset 
Dato: 28.02.2019 
Tid: 10:00 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Marit Alvig Espenes Leder AP 
Trine Nygård Nestleder AP 
Terje Johansen Medlem AP 
Tone Sørensen Medlem AP 
Lise Nordahl Medlem AP 
Knut Arne Johansen Medlem FLD 
Levi Jensen Medlem FRP 
Per Jensen Medlem H 
Kjell Sverre Myrvoll Medlem SP 
Kine Mari H.Bertheussen Medlem SP 
Kjell-Jostein Lillegård Medlem SV 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Haavard Danielsen MEDL FRP 
Tom Erik Forså MEDL FRP 
Bjørn Inge Samuelsen MEDL FRP 
Kristoffer Molund MEDL H 

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Inge Martinsen  FRP 
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Kine Svendsen sekretær 
Tore Uthaug  
Stig Stokkland  
Karl Johan Olsen  
Kjell Rune Marthinsen  

 
 
   
Merknader: 
Ingen merknader til innkallinga. Enst. godkjent. 
Til sakslista: 1 bordsak tas inn på kartet. Enst. godkjent. 
Til å underskrive protokollen sammen med ordfører ble Terje Johansen og Knut Arne Johansen valgt. 
Enst. godkjent. 
Spørretime: 



Kjell-Jostein Lillegård (SV), arbeidet med gang og sykkelsti  fra sentrum til Finnlansnes - midler bevilget 
fra sentralt. 
Habilitet: 
Alle i kommunestyret er habile i sak, PS 4/19. 
Marit Espenes (AP): er habil i sak, PS 9/19. 
Levi Jensen (FRP) og Per Jensen (H): erklærte seg inhabil i sak, PS 11/19. 
Møte slutt kl. 16:35. 
 
 

 
 
 

 
 
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.     
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PS 1/19 Godkjenning av møteprotokoll 18.12.18 

 
Godkjenning av møteprotokoll 18.12.18 
 
Behandling i Kommunestyret – 28.02.2019:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 28.02.2019  
 
Møteprotokollen av 18.12.18 godkjennes. 
 
 

PS 2/19 Referatsaker 

 
Referatsaker 
 
Behandling i Kommunestyret – 28.02.2019:  
 
 
 
Rådmannen orienterte. 
Rådmannen og kommunalsjefen helse og omsorg orienterte under sak 3/19. 
Leder for omstillingsprogrammet orienterte under sak 6/19. 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 28.02.2019  
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 

RS 1/19 Status og oppfølging av kommunestyrevedtak pr. 21.02.19 

RS 2/19 Rådmannen orienterer 

RS 3/19 Orientering Sykehjems ombygging SYKOM 

RS 4/19 Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for 
Dyrøy kommune 

RS 5/19 Protokoll Midt- Troms regionråd 28 januar 

RS 6/19 Årsrapport VOX Dyrøy 2018 

PS 3/19 Handlingsplan VOX Dyrøy 2019 

 



Handlingsplan VOX Dyrøy 2019 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 24.01.2019:  
 
 
 
Daglig leder la fram handlingsplanen. Vedtaket endres til innstilling til kommunestyret, som behandler 
handlingsplanen i møte 28.2. Handlingsplan sendes ved søknad til fylket innen 15.2, og vedtak fra KS 
ettersendes. 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 24.01.2019  
 
Dyrøy kommunestyre vedtar handlingsplan for VOX Dyrøy for 2019. 
 
 
 
 
Handlingsplan VOX Dyrøy 2019 
 
Behandling i Kommunestyret – 28.02.2019:  
 
 
 
Leder for omstillingsprogrammet orienterte. 
Spørsmål fra Knut Arne Johansen (FLD): Fiskemottak Espenes og næringsvennlig kommune. 
Enst. vedtatt som omstillingsstyret innstilling. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 28.02.2019  
 
Dyrøy kommunestyre vedtar handlingsplan for VOX Dyrøy for 2019. 
 
 

PS 4/19 Ny brannstasjon Dyrøy kommune 

 
Ny brannstasjon Dyrøy kommune 
 
Behandling i Kommunestyret – 28.02.2019:  
 
 
 
Alle i kommunestyret er habile. 
Enst. godkjent. 
  
Enst. vedtatt som formannskapets innstilling. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 28.02.2019  
 
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å oppta lån på inntil kr. 9 600 000 ,- til bygging av ny 
brannstasjon i Dyrøy. 
 
 



PS 5/19 Behandling av klage på vedtak - avslag på søknad om kommunal 
dekning av kostnader til geoteknisk undersøkelse i Karonskogen hyttefelt 

 
Behandling av klage på vedtak - avslag på søknad om kommunal 
dekning av kostnader til geoteknisk undersøkelse i Karonskogen 
hyttefelt 
 
Behandling i Formannskapet – 31.01.2019:  
 
 
 
Omforent forslag, tilføyelse pkt. 1: 
Det er ikke satt krav om geotekniske undersøkelse av området i reguleringsbestemmelsene, kun 
geoteknisk vurdering.  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak med tilføyelse pkt. 1. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 31.01.2019  
 
 

1. Dyrøy kommune opprettholder vedtaket om avslag på dekning av kostnader forbundet med 
geotekniske undersøkelser i Karonskogen hyttefelt. Det er ikke satt krav om geotekniske 
undersøkelse av området i reguleringsbestemmelsene, kun geoteknisk vurdering. 

2. Saken sendes til kommunestyret for endelig behandling. 
 
 
 
 
Behandling av klage på vedtak - avslag på søknad om kommunal 
dekning av kostnader til geoteknisk undersøkelse i Karonskogen 
hyttefelt 
 
Behandling i Kommunestyret – 28.02.2019:  
 
 
 
Kjell-Rune Marthinsen orienterte. 
Enst. vedtatt som formannskapets innstilling i pkt. 1. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 28.02.2019  
 
 

1. Dyrøy kommune opprettholder vedtaket om avslag på dekning av kostnader forbundet med 
geotekniske undersøkelser i Karonskogen hyttefelt. Det er ikke satt krav om geotekniske 
undersøkelse av området i reguleringsbestemmelsene, kun geoteknisk vurdering. 

 
 

PS 6/19 Espenesbogen Industriområde - utvidelse av næringsareal 

 
Espenesbogen Industriområde - utvidelse av næringsareal 



 
Behandling i Formannskapet – 31.01.2019:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 31.01.2019  
 
 

1. Dyrøy kommune bevilger kr. 2.372.700,- som kommunens egenandel knyttet til utvidelse av 
Espenes Industriområde. I tillegg forutsettes det benyttet egne administrative ressurser 
tilsvarende kr. 215.700,-. 

2. Beløpet dekkes ved bruk av kommunens frie fondsmidler. 
 
 
 
 
Espenesbogen Industriområde - utvidelse av næringsareal 
 
Behandling i Kommunestyret – 28.02.2019:  
 
 
 
Rådmannen orienterte. 
Enst. vedtatt som formannskapets innstilling. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 28.02.2019  
 
 

1. Dyrøy kommune bevilger kr. 2.372.700,- som kommunens egenandel knyttet til utvidelse av 
Espenes Industriområde. I tillegg forutsettes det benyttet egne administrative ressurser 
tilsvarende kr. 215.700,-. 

2. Beløpet dekkes ved bruk av kommunens frie fondsmidler. 
 
 

PS 7/19 Dyrøy Energi AS - restrukturering 

 
Dyrøy Energi AS - restrukturering 
 
Behandling i Formannskapet – 28.02.2019:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 28.02.2019  
 
 

1. Med grunnlag i de tiltak som skisseres for et mest mulig optimalt bioanlegg basert på flisfyring, 
fremmes søknad til Enova om støtte med en samlet investeringsramme på kr. 5 mill. 



2. Så snart en slik søknad er behandlet og avgjort av Enova, fremmes saken for kommunestyret for 
endelig avgjørelse i forhold til en eventuell investering og driftsorganisering. 

 
 
 
 
Dyrøy Energi AS - restrukturering 
 
Behandling i Kommunestyret – 28.02.2019:  
 
Marit Alvig Espenes fremmet følgende forslag: 
Som formannskapets innstilling med presisering i pkt. 1: 
"hovedsaklig basert på flisfyring" samt - helt til sist "herunder ny kjele". 
 
 
Rådmann orienterte. 
  
Enst. vedtatt som formannskapets innstilling med presisering i pkt. 1. 
  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 28.02.2019  
 
 

1. Med grunnlag i de tiltak som skisseres for et mest mulig optimal bioanlegg hovedsaklig basert på 
flisfyring, fremmes søknad til Enova om støtte med en samlet investeringsramme på kr. 5 mill. 
herunder ny kjele. 

2. Så snart en slik søknad er behandlet og avgjort av Enova, fremmes saken for kommunestyret for 
endelig avgjørelse i forhold til en eventuell investering og driftsorganisering. 

 
 

PS 8/19 Dyrøy Energi as - Kjøp av aksjer 

 
Dyrøy Energi as - Kjøp av aksjer 
 
Behandling i Formannskapet – 31.01.2019:  
 
Per Jensen fremmet følgende forslag: 
Aksjonærer som løses inn betales med kr. 0,- da aksjekapitalen er brukt i selskapet ved årsoppgjøret i 
2017. 
 
 
Forslaget fra Per Jensen: falt med 2 stemmer mot rådmannes forslag til vedtak. 
  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 31.01.2019  
 
 

1. Dyrøy kommune kjøper aksjeposter i Dyrøy Energi AS som følgende: 
Aksjonær Antall aksjer - stk Eierskap i % Kjøpesum 
Håvard Ås Hansen 562 16,25 50.000,- 
Plan Evo AS 50 1,45 4.400,- 

1. Det samlede aksjekjøpet på kr. 54.400,- dekkes ved bruk av kommunens frie fondsmidler. 



 
 
 
 
Dyrøy Energi as - Kjøp av aksjer 
 
Behandling i Kommunestyret – 28.02.2019:  
 
Knut Arne Johansen fremmet følgende forslag: 
Tilføyelse nytt pkt. 3: 
Det inngås dialog med Senjs Avfall om kjøp evt. mottak av brennbart virke, eierpart: Dyrøy Energi AS 
m.v.  
 
 
Enst. vedtatt som formannskapets innstilling, med følgende tilføyelse nytt pkt. 3. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 28.02.2019  
 
1. Dyrøy kommune kjøper aksjeposter i Dyrøy Energi AS som følgende: 
Aksjonær Antall aksjer - stk Eierskap i % Kjøpesum 
Håvard Ås Hansen 562 16,25 50.000,- 
Plan Evo AS 50 1,45 4.400,- 
2. Det samlede aksjekjøpet på kr. 54.400,- dekkes ved bruk av kommunens frie fondsmidler. 
3. Det inngås dialog med Senjs Avfall om kjøp evt. mottak av brennbart virke, eierpart: Dyrøy Energi AS 
m.v.  
 
 

PS 9/19 Søknad om fritak fra folkevalgte verv 

 
Søknad om fritak fra folkevalgte verv 
 
Behandling i Kommunestyret – 28.02.2019:  
 
Levi Jensen fremmet følgende forslag: 
Foreslår Levi Jensen inn som medlem av kontrollutvalget. 
Foreslår også Ørjan Thomassen inn som vararepresentant i formannskapet og PNU. 
 
 
Habilitet: Marit Espenes er habil.  
Enst. godkjent. 
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak pkt. 1.  
  
Enst. vedtatt som forslag til vedtak fra Levi Jensen. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 28.02.2019  
 
Tom Erik Forså innvilges fritak fra folkevalgte verv, kommunestyret og kontrollutvalget i Dyrøy kommune 
for resten av kommunestyrevalgperioden, Jf. kommuneloven §15-2.  
  
Ørjan Thomassen velges som nytt medlem til kommunestyret for FRP for resten av valgperioden. Jf. 
Kommuneloven§ 16-2.  



  
Ørjan Thomassen går inn som ny vara for FRP i formannskapet og PNU, på samme tid trer Levi Jensen 
ut av disse vervene som varamedlem. 
  
Levi Jensen velges som nytt medlem og som nestleder i kontrollutvalget for resten av valgperioden. Jf. 
Kommuneloven §77. 
 
 

PS 10/19 Godtgjørelse av tillitsverv/ombudsverv - regler 

 
Godtgjørelse av tillitsverv/ombudsverv - regler 
 
Behandling i Formannskapet – 31.01.2019:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 31.01.2019  
 
 

1. Framlagte versjon av revidert reglement for godtgjørelse av tillitsverv/ombudsverv tas til 
orientering. 

2. Nytt forslag til reglement legges fram til behandling etter konstituering av nytt kommunestyre, i 
forbindelse med budsjettarbeid for 2020. 

 
 
 
 
Godtgjørelse av tillitsverv/ombudsverv - regler 
 
Behandling i Kommunestyret – 28.02.2019:  
 
 
 
Enst. vedtatt som formannskapet innstilling. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 28.02.2019  
 
 

1. Framlagte versjon av revidert reglement for godtgjørelse av tillitsverv/ombudsverv tas til 
orientering. 

2. Nytt forslag til reglement legges fram til behandling etter konstituering av nytt kommunestyre, i 
forbindelse med budsjettarbeid for 2020. 

 
 

PS 11/19 11/251 - Behandling av søknad om kjøp av tilleggsarealer 

 
11/251 - Behandling av søknad om kjøp av tilleggsarealer 
 



Behandling i Formannskapet – 31.01.2019:  
 
 
 
Per Jensen erklærte seg inhabil til behandling av sak PS 16/19. Enst. godkjent. 
Enst. vedtatt rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 31.01.2019  
 
Dyrøy kommune selger tomtearealer til Rakel Jensen og Jan Fredrik Leibnitz slik det er søkt om. Pris 
fastsettes til kr. 25,- pr m² med tillegg av gebyrer og avgifter til dispensasjonsbehandling/ 
reguleringsplanendring, fradeling, oppmåling og tinglysning. 
 
 
 
 
11/251 - Behandling av søknad om kjøp av tilleggsarealer 
 
Behandling i Kommunestyret – 28.02.2019:  
 
 
 
Levi og Per Jensen erklærte seg som inhabil til behandling av sak PS 11/19. 
Enst. godkjent. 
  
Levi og Per tiltrådte møtet igjen under sak FO 1/19. 
  
Enst. vedtatt som formannskapets innstilling. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 28.02.2019  
 
Dyrøy kommune selger tomtearealer til Rakel Jensen og Jan Fredrik Leibnitz slik det er søkt om. Pris 
fastsettes til kr. 25,- pr m² med tillegg av gebyrer og avgifter til dispensasjonsbehandling/ 
reguleringsplanendring, fradeling, oppmåling og tinglysning. 
 
 

Interpellasjon 

FO 1/19 Interpellasjon/Spørsmål til Kommunestyret 28.2.2019 angående 
"Utbyggingsprosjektet" Dyrøy Utleiebygg 

 
Interpellasjon/Spørsmål til Kommunestyret 28.2.2019 angående 
"Utbyggingsprosjektet" Dyrøy Utleiebygg 
 
Behandling i Kommunestyret – 28.02.2019:  
 
Kjell Sverre Myrvoll fremmet følgende forslag: 
Forslag fra SP/SV/AP: 

1. Kommunestyret ber rådmannen orientere Formannskapet og Kommunestyret fortløpende om 
ivaretakelse av kommunens økonomiske og utviklingsmessige interesse i prosjektet. 

2. Dyrøy Utleiebygg og Dyrøy boligstiftelse bes om å ytterlige itensivere arbeidet med å skaffe 
leietakere i utleiebygget og kjøpere av leiligheter i andre etasje jfr. vedtak i sak 30/18. 

 



 
Enst. vedtatt som forslag til vedtak fra SP/SV/AP. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 28.02.2019  
 
 

1. Kommunestyret ber rådmannen orientere Formannskapet og Kommunestyret fortløpende om 
ivaretakelse av kommunens økonomiske og utviklingsmessige interesse i prosjektet. 

2. Dyrøy Utleiebygg og Dyrøy boligstiftelse bes om å ytterlige itensivere arbeidet med å skaffe 
leietakere i utleiebygget og kjøpere av leiligheter i andre etasje jfr. vedtak i sak 30/18. 

 
 

PS 12/19 Innsamlings aksjon til inntekt for brystkompresjonsmaskiner i 
UNN Ambulansene 

 
Innsamlings aksjon til inntekt for brystkompresjonsmaskiner i UNN 
Ambulansene 
 
Behandling i Formannskapet – 28.02.2019:  
 
Marit Alvig Espenes fremmet følgende forslag: 
Dyrøy kommune støtter innsamlingsaksjonen til inntekt for brystkompresjonsmaskiner i UNN 
Ambulansene med kr. 5,- pr. innbygger. Pengene øremerkes UNN Amb. område 4 som innbefatter Dyrøy 
kommune. Pengene tas fra frie disp.fond. 
 
 
Forslag til vedtak fra Marit Espenes (AP): Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 28.02.2019  
 
Dyrøy kommune støtter innsamlingsaksjonen til inntekt for brystkompresjonsmaskiner i UNN 
Ambulansene med kr. 5,- pr. innbygger. Pengene øremerkes UNN Amb. område 4 som innbefatter Dyrøy 
kommune. Pengene tas fra frie disp.fond. 
 
 
 
 
Innsamlings aksjon til inntekt for brystkompresjonsmaskiner i UNN 
Ambulansene 
 
Behandling i Kommunestyret – 28.02.2019:  
 
 
 
Enst. vedtatt som formannskapets innstilling. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 28.02.2019  
 



Dyrøy kommune støtter innsamlingsaksjonen til inntekt for brystkompresjonsmaskiner i UNN 
Ambulansene med kr. 5,- pr. innbygger. Pengene øremerkes UNN Amb. område 4 som innbefatter Dyrøy 
kommune. Pengene tas fra frie disp.fond. 
 
 


