
 

Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 
Dato: 03.04.2019 
Tid: 09:00 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Marit Alvig Espenes Leder AP 
Trine Nygård Nestleder AP 
Knut Arne Johansen Medlem FLD 
Haavard Danielsen Medlem FRP 
Kjell Sverre Myrvoll Medlem SP 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
   
   

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Kine Svendsen sekretær 
Tore Uthaug  
Håvard Johnsen kommunalsjef oppvekst og kompetanse 
Frank Moldvik  
Stig Stokkland  
Karl Johan Olsen  

 
 
   
Merknader: 

Ingen merknader til innkallinga. Enst. godkjent. 

Til sakslista:  

Sakene RS 12/19, 13/19 og PS 36 behandles først. 

Vedlegg til sak PS 32/19 er oppdatert. 

Referat fra møte i arbeidsgiverutvalget med rådmannen 14.03.19 tas inn som RS 15/19. 

Formannskapet fikk ettersendt «rapporter – Dyrøy vannverket» og tas inn under RS 10/19. 

To nye næringssaker tas inn for behandling. 

Regnskap Nordavind Utvikling tas inn for signering. 



Mellem gård kommer kl. 09:30. 

  

Spørsmål:  

Kjell-Sverre Myrvoll stilte spørsmål om videreføring av LØKTA. 

Haavard Danielsen stilte spørsmål til veivedlikehold arbeidstid. 

Knut Arne Johansen stilte spørsmål til Dyrøy Energi. 

Marit A. Espenes stilte spørsmål til NAV-kontor (Salangen). 

  

Habilitet: 

Knut Arne Johansen og Haavard Danielsen, erklærte seg inhabile til behandling av sak PS 31/19. 

  

Søknad om permisjon: 

Trine Nygård ble innvilget permisjon fra kl. 14:00 og resten av møtet. 

  

Kl. 09:35 – 10:15: Mellem gård orienterte formannskapet om bedriftsetablering. 

  

Enst. godkjent. 

  

Møtet slutt kl. 14:55. 

 
 

 
 
 

 
 
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.     
 
 
 
 
 
 
 
 



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
Saksnr 

PS 28/19 Godkjenning av møteprotokoll FS 14.03.19  2018/51 

PS 29/19 Referatsaker   

RS 10/19 Rådmannen orienterer   

RS 11/19 Orientering næringssaker   

RS 12/19 Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - 
Fylkesmannens tilsyn med Dyrøy kommune - 
saksbehandling i saker om spesialundervisning 

 2018/1016 

RS 13/19 Forespørsel interkommunalt samarbeid PP-
tjeneste 

 2019/141 

RS 14/19 Revidert avtale brann og feiing  2018/930 

RS 15/19 Referat fra møte i arbeidsgiverutvalget med 
rådmannen 14.03.19 

X 2018/62 

PS 30/19 Budsjett 2019/økonomiplan 2019-2022 - 
salderingstiltak 

 2018/771 

PS 31/19 Framtidig drift av kontordelen av 
Nordavindshagen 

 2019/240 

PS 32/19 Solbergfjorden Mottaksstasjon - totalentreprise  2019/241 

PS 33/19 Søknad om dispensasjon - motorferdsel i utmark 
§ 6 - Bardufoss Flyklubb 

 2019/266 

PS 34/19 Renovering/salg av Presteboligen  2019/263 

PS 35/19 Søknad om finansiering av 
redskapshus/klokketårn Moen kirkegård 

 2019/97 

PS 36/19 Bemanningssituasjonen ved PPT  2017/1122 

PS 37/19 Veivalg for legetjenesten  2017/1100 

PS 38/19 Høring - Endring av vedtekter for KS - 
Representasjon til Fylkesmøter og Landsting 

 2019/213 

PS 39/19 Diverse tilskudd - formannskapets post  2018/44 

PS 40/19 Alstad gård - søknad om tilskudd - plastpresse  2019/281 

PS 41/19 Jæger Adventure Camp A/S - Søknad om 
tilskudd - båt 

 2019/282 

 
 
 
 
 
ordfører/utvalgsleder 
 



PS 28/19 Godkjenning av møteprotokoll FS 14.03.19 

 
Godkjenning av møteprotokoll FS 14.03.19 
 
Behandling i Formannskapet – 03.04.2019:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 03.04.2019  
 
Møteprotokollen av 14.03.19 godkjennes. 
 
 

PS 29/19 Referatsaker 

 
Referatsaker 
 
Behandling i Formannskapet – 03.04.2019:  
 
Marit Alvig Espenes fremmet følgende forslag: 
Formannskapet ber rådmannen legge frem sak om tiltak for å håndtere funnene i rapportene om 
vannverket. 
 
 
RS 10/19 Rådmannen orienterer: 
 Rådmannen orienterte om følgende: 

 Tilsyn beredskap 
 Status for kommunens nye hjemmeside 
 Utleiebygge 
 Kommunebarometret 
 Dyrøy Energi 
 Ventilasjon/tak skolebasseng 
 Vannverkrapporter. 
 NAV kontor (Salangen) 
 LØKTA 

Spørsmål: 
Marit A. Espenes stilte spørsmål om NAV kontor (Salangen). 
Kjell Sverre Myrvoll stilte spørsmål om videreføring av LØKTA.  
Haavard Danielsen stilte spørsmål til veivedlikehold arbeidstid. 
Knut Arne Johansen stilte spørsmål til Dyrøy Energi. 
  
Forslag til vedtak fra Marit A. Espenes. Enst. vedtatt. 
  
RS 11/19 : Frank Moldvik og Stig Stokkland orienterte. 
RS 12/19 og 13/19: Håvard Johnsen orienterte. 
RS 14/19: Rådmannen orienterte. 
RS 15/19: Ordfører orienterte. 
  
Referatsakene tas til orientering. Enst. vedtatt. 
  
 



 
Vedtak i Formannskapet  – 03.04.2019  
 
Referatsakene tas til orientering. 
Formannskapet ber rådmannen legge frem sak om tiltak for å håndtere funnene i rapportene om 
vannverket. 
 
 

RS 10/19 Rådmannen orienterer 

RS 11/19 Orientering næringssaker 

RS 12/19 Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - Fylkesmannens tilsyn 
med Dyrøy kommune - saksbehandling i saker om spesialundervisning 

RS 13/19 Forespørsel interkommunalt samarbeid PP-tjeneste 

RS 14/19 Revidert avtale brann og feiing 

RS 15/19 Referat fra møte i arbeidsgiverutvalget med rådmannen 14.03.19 

PS 30/19 Budsjett 2019/økonomiplan 2019-2022 - salderingstiltak 

 
Budsjett 2019/økonomiplan 2019-2022 - salderingstiltak 
 
Behandling i Formannskapet – 03.04.2019:  
 
 
 
Øystein Rørslett orienterte. 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 03.04.2019  
 
 

1. Formannskapet viser til kommunestyrets budsjettvedtak 18.12.2018, punkt 9, om 
vurdering av driftsstruktur og driftsmetoder i tjenesteproduksjonen med sikte på å 
gjenvinne balanse mellom utgifter og inntekter i driftsbudsjettet. Formannskapet 
gir sin tilslutning til rådmannens prioritering og valg av driftsområder i første 
omgang: 
 
-Grunnskolen – sammenslåing av klasser 
-Eldreomsorg – sykehjem eller omsorg i eget hjem 
 
Formannskapet forutsetter en prosess med bred deltakelse i tråd med refererte 
kommunestyrevedtak, og at de første resultater av utredningen foreligger tidlig 
høst 2019 og kan innarbeides i økonomiplan 2020 – 2023. 
  

2. Formannskapet forutsetter at langsiktige sparetiltak på øvrige driftsområder 
vurderes i budsjett- og økonomiplanarbeidet. Behov for uttrekk av tema for 



særskilt behandling vurderes løpende. 
  

3. Formannskapet ber rådmannen også søke etter kortsiktige sparetiltak i 
driftsbudsjettet for 2019 med sikte på å minimere behovet for bruk av 
fondsmidler for å saldere budsjettet. 

 
 

PS 31/19 Framtidig drift av kontordelen av Nordavindshagen 

 
Framtidig drift av kontordelen av Nordavindshagen 
 
Behandling i Formannskapet – 03.04.2019:  
 
 
 
Knut Arne Johansen og Håvard Danielsen erklærte seg inhabil til behandling av sak PS 31/19. Enst. 
godkjent. 
Frank Moldvik orienterte. 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 03.04.2019  
 
 

1. For å forenkle driften/transaksjonsflyten overtar Dyrøy kommune driften av 
næringsdelen i Nordavindshagen. Vedtas fra 01.05.19. 

2. Dette innebærer at kommunen etter dette tidspunktet krever inn husleie direkte fra 
leietakerne, samt at kommunen overtar restlånet i Innovasjon Norge på kr 192000 pr. 
01.07.19, samt lån og fordringer på møbler. 

 
 

PS 32/19 Solbergfjorden Mottaksstasjon - totalentreprise 

 
Solbergfjorden Mottaksstasjon - totalentreprise 
 
Behandling i Formannskapet – 03.04.2019:  
 
 
 
Frank Moldvik og Stig Stokkland orienterte. 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 03.04.2019  
 
 

1. Dyrøy kommunestyre pålegger rådmannen å legge ut framlagte «Solbergfjorden 
Mottaksstasjon» som en totalentreprise på DOFFIN.  



2. Rådmannen bes avklare mulighetene for tilskudd til investeringen, da dette vil redusere 
låneopptak og grunnlag for leieavtale med Samvirket tilsvarende. Endelig forslag til 
finansieringsmodell fremlegges kommunestyret som egen sak.  

3. Ihht. «føringstilskuddsordningen» forplikter Dyrøy kommune seg til å bidra med kr. 1 
pr. kg. landet fisk fra båter hjemmehørende i Dyrøy kommune.  

4. Det forutsettes at Samvirket etableres og driftes av fiskerne i Solbergfjorden. 
 
 

PS 33/19 Søknad om dispensasjon - motorferdsel i utmark § 6 - Bardufoss 
Flyklubb 

 
Søknad om dispensasjon - motorferdsel i utmark § 6 - Bardufoss 
Flyklubb 
 
Behandling i Formannskapet – 03.04.2019:  
 
 
 
Frank Moldvik orienterte. 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 03.04.2019  
 
Ihht. motorferdselsloven §6 gir Dyrøy formannskap Bardufoss flyklubb tillatelse til å lande med 
skifly på Skøvatn.  
  
For innvilget dispensasjon gjelder følgende vilkår:  
All motorferdsel i utmark skal skje hensynsfullt og på en skånsom måte slik at det ikke oppstår 
skade på person, natur eller eiendom eller at den er til sjenanse for andre, jf. motorferdselloven § 8.  
Landing er ikke tillatt mellom 23.00 og 06.00.  
Landing skal kun skje på Skøvatn.  
Dispensasjonen gjelder fram til 4.5 2022.  
 
 

PS 34/19 Renovering/salg av Presteboligen 

 
Renovering/salg av Presteboligen 
 
Behandling i Formannskapet – 03.04.2019:  
 
Kjell Sverre Myrvoll fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes i påvente av rekrutering av prest. 
 
 
Forslag til vedtak fra Kjell Sverre Myrvoll. Enst. vedtatt. 
  
Trine Nygård fratrer møte kl. 13:45. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 03.04.2019  



 
Saken utsettes i påvente av rekrutering av prest. 
 
 

PS 35/19 Søknad om finansiering av redskapshus/klokketårn Moen 
kirkegård 

 
Søknad om finansiering av redskapshus/klokketårn Moen kirkegård 
 
Behandling i Formannskapet – 03.04.2019:  
 
Marit Alvig Espenes fremmet følgende forslag: 
Søknaden avslås.  
Fellesrådet bes innarbeide og prioritere tiltaket innenfor egne budsjettrammer. 
 
 
Forslag fra Marit Espenes. Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 03.04.2019  
 
Søknaden avslås.  
Fellesrådet bes innarbeide og prioritere tiltaket innenfor egne budsjettrammer. 
 
 

PS 36/19 Bemanningssituasjonen ved PPT 

 
Bemanningssituasjonen ved PPT 
 
Behandling i Formannskapet – 03.04.2019:  
 
 
 
Håvard Johnsen orienterte. 
  
Forslag fra Knut Arne Johansen, tilleggs pkt til pkt. C: 
Formannskapet ber administrasjonen framlegge sak om utvidet av PPT-ordningen til å omfatte flere 
kommuner - da også bemanningsspørsmålet utredes. 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak pkt. C med tilleggs pkt. 
  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 03.04.2019  
 
Dyrøy kommune ber PPT forholde seg til 2,5 stillingshjemler som budsjettert for 2019.  
Formannskapet ber administrasjonen framlegge sak om utvidet av PPT-ordningen til å omfatte flere 
kommuner - da også bemanningsspørsmålet utredes. 
 
 

PS 37/19 Veivalg for legetjenesten 



 
Veivalg for legetjenesten 
 
Behandling i Formannskapet – 03.04.2019:  
 
Kjell Sverre Myrvoll fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret avventer endelig veivalg i legetjenesten i påvente om avklaring om de interkommunale 
tjenestene etter 01.01.2020. 
 
 
Karl Johan Olsen orienterte. 
Forslag til vedtak fra Kjell Sverre Myrvoll. Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 03.04.2019  
 
Kommunestyret avventer endelig veivalg i legetjenesten i påvente om avklaring om de interkommunale 
tjenestene etter 01.01.2020. 
 
 

PS 38/19 Høring - Endring av vedtekter for KS - Representasjon til 
Fylkesmøter og Landsting 

 
Høring - Endring av vedtekter for KS - Representasjon til Fylkesmøter 
og Landsting 
 
Behandling i Formannskapet – 03.04.2019:  
 
 
 
Omforent forslag til vedtak: 
Formannskapet sender ikke høringsuttalelse.  
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 03.04.2019  
 
Formannskapet sender ikke høringsuttalelse.  
 
 

PS 39/19 Diverse tilskudd - formannskapets post 

 
Diverse tilskudd - formannskapets post 
 
Behandling i Formannskapet – 03.04.2019:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
  
Omforent forslag, tilleggspunkt til søknad 2: 



Lokale lag og foreninger som kommer inn under retningslinjer for Aktivitetstøtte oppfordres til å benytte 
denne søknadsordningen. 
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 03.04.2019  
 
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. 
Lokale lag og foreninger som kommer inn under retningslinjer for Aktivitetstøtte oppfordres til å benytte 
denne søknadsordningen. 
Søknad 3: Dyrøy kommune har for tiden ikke midler tilgjengelig til denne type formål. 
 
 

PS 40/19 Alstad gård - søknad om tilskudd - plastpresse 

 
Alstad gård - søknad om tilskudd - plastpresse 
 
Behandling i Formannskapet – 03.04.2019:  
 
 
 
Frank Moldvik orienterte. 
  
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 03.04.2019  
 
«Alstad Gård v/Nina og Erling Bolle Bratsberg innvilges 25% tilskudd, inntil kr. 8.500,- til 
investering i plastpresse.  
  
Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes næringsfondet.»  
 
 

PS 41/19 Jæger Adventure Camp A/S - Søknad om tilskudd - båt 

 
Jæger Adventure Camp A/S - Søknad om tilskudd - båt 
 
Behandling i Formannskapet – 03.04.2019:  
 
 
 
Frank Moldvik orienterte. 
  
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 03.04.2019  
 



«Jæger Adventure Camp A/S v/Trond Jæger innvilges 25% tilskudd inntil kr. 54.000,- i 
forbindelse med investering i ny båt.  
  
Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes næringsfondet.» 
 
 


