
 

Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 
Dato: 17.01.2020 
Tid: 09:00 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Marit Alvig Espenes Leder AP 
Rakel Jensen Nestleder H 
Erling Bratsberg Medlem AP 
Kjell Sverre Myrvoll Medlem SP 
Kine Mari H.Bertheussen Medlem SP 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Marlin Antonsen sekretær 
Tore Uthaug rådmann 
Karl Johan Olsen kommunalsjef helse- og omsorg 
Håvard Johnsen kommunalsjef oppvekst og kompetanse 
Frank Moldvik rådgiver næring 
Kjell Rune Marthinsen enhetsleder teknisk 

 
 
   
Ingen merknader til innkalling. Godkjent.  
  
Til saksliste: 
Kjell-Sverre Myrvoll (SP) ber administrasjon fremhente eventuell dokumentasjon til PS 5/20.  
  
Marit Alvig Espenes (AP) erklæres inhabil i PS 5/20.  
  
PS 6/20 ble framlagt i møtet.  
  
Det ble ikke gjennomført bedriftsbesøk til Dyrøymat AS.  
  
 



 

 
 

 
 
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 
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Bredbånd 

 2018/343 

 Saker til behandling   

PS 3/20 Kommunalt næringsfond - årsrapport 2019  2020/35 

PS 4/20 Søknad om tilskudd - Asfaltspesialisten AS  2019/697 
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Marit Alvig Espenes 
ordfører  



PS 1/20 Godkjenning av møteprotokoll 4.12.19 

 

Rådmannens innstilling: 

Møteprotokollen av 4.12.19 godkjennes.  
 
Behandling i Formannskapet – 17.01.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 17.01.2020  
 
Møteprotokollen av 4.12.19 godkjennes. 
 
 

PS 2/20 Referatsaker 

 
 
Behandling i Formannskapet – 17.01.2020:  
 
 
 
Rådmannen orienterer fra enhetene: Omsorgsboliger, utleiebygg, innkjøp låsesystem, ansettelser 
økonomi, uteseksjon og administrasjon. 
Kommunalsjef oppvekst og kompetanse og kommunalsjef helse og omsorg orienterer om situasjon 
legevakt.  Det deles ut referat fra møtet som har vært mellom Senja, Sørreisa og Dyrøy kommune.  
  
Spørsmål: 
  
Kjell-Sverre Myrvoll, SP:  
Status prestebolig.  
  
Marit Alvig Espenes, AP: Kommunen stevnet og 
venteliste på kommunale boliger.  
  
Erling Bratsberg, AP: 
Status søknad til kommunen/NAV. 
  
Rakel Jensen, H: 
Orientering rundt sak som pågår i media. 
Marit Alvig Espenes (AP) fratrer møtet når saken diskuteres.  
  
Erling Bratsberg, AP: 
Status sak til omstillingsstyret, reguleringsplan. 
  
Rådmann/kommunalsjefer besvarer spørsmål i møtet.  
  



Ordfører orienterer til RS 4/20 om regionalt arbeid i regionrådet.  
Næringskonsulent Frank Moldvik orienterer til RS 2/20, mottaksstasjon fisk.  
  
Referatsakene tas til orientering. Enst.  
  
  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 17.01.2020  
 
Referatsakene tas til orientering 
 
 

PS 3/20 Kommunalt næringsfond - årsrapport 2019 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Formannskapet tar redegjørelsen til etterretning. 
2. For 2020 bevilges kr. 60.000,- til kommunalt tiltaksarbeid for div. løpende utgifter i 
kommunens arbeid med næringssaker. Bevilgningen belastes næringsfondet. 
 
Behandling i Formannskapet – 17.01.2020:  
 
 
 
Næringskonsulent Frank Moldvik orienterer.  
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 17.01.2020  
 
1. Formannskapet tar redegjørelsen til etterretning. 
2. For 2020 bevilges kr. 60.000,- til kommunalt tiltaksarbeid for div. løpende utgifter i 
kommunens arbeid med næringssaker. Bevilgningen belastes næringsfondet. 
 
 

PS 4/20 Søknad om tilskudd - Asfaltspesialisten AS 

 
 
Behandling i Formannskapet – 17.01.2020:  
 
 
 
Rådmannen orienterer om at det vil være et dialogmøte førstkommende mandag og foreslår at saken 
utsettes.  
  
Enst. vedtatt.  



  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 17.01.2020  
 
Saken utsettes.  
 
 

PS 5/20 Søknad om næringsareal - fradeling av tomt i Finnlandsmoan industriområde 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Enkeltpersonforetaket Rolf Espenes, org.nr. 921 760 841, får fradelt tomt i Finnlandsmoan 
industriområde ihht søknad og justert kartutsnitt. 

1. Pris for råtomt i industriområdet er kr. 0,- pr. m². Kostnader til behandling av fradeling og 
oppmåling av tomtearealer samt tinglysning kommer i tillegg og belastes søker. 

 
Behandling i Formannskapet – 17.01.2020:  
 
 
 
Marit Alvig Espenes (AP) erklæres inhabil og fratrer møtet.  
  
Enhetsleder teknisk Kjell-Rune Marthinsen orienterer.  
  
Forslag til vedtak Kjell-Sverre Myrvoll, SP: 
Som rådmannens forslag med tillegg til pkt 2: Ihht tidligere vedtak og praksis for fradeling av 
næringsarealer i Dyrøy kommune.  
  
Enst. vedtatt.  
  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 17.01.2020  
 
1.Enkeltpersonforetaket Rolf Espenes, org.nr. 921 760 841, får fradelt tomt i Finnlandsmoan 
industriområde ihht søknad. 
2.Pris for råtomt i industriområdet er kr. 0,- pr. m², ihht tidligere vedtak og praksis for fradeling av 
næringsarealer i Dyrøy kommune. Kostnader til behandling av fradeling og oppmåling av tomtearealer 
samt tinglysning kommer i tillegg og belastes søker.  
 
 

PS 6/20 Søknad om lån fra næringsfondet - Foxtail AS 

 



Rådmannens innstilling: 

1. Foxtail A/S innvilges næringsfondslån stort kr. 66.250,-. Lånet er rente- og avdragsfritt 
første 2 år. Deretter nedbetales lånet over maksimum 8 år med halvårlige terminer. 

1. Renter på lånet skal til enhver tid være 1 % høyere enn det kommunen får på fondets 
plassering i bank, pt. 2,37 

1. For lånet tas det fortrinnsvis pant i låneobjektet eller annen tilfredsstillende sikkerhet.  
1. I lånetiden må panteobjektet holdes forsikret. Alle omkostninger ved det enkelte 

låneopptak, så som tinglysningsgebyr mv. bæres av låntaker.  
1. I helt spesielle tilfeller gis det etter søknad mulighet for å få forlenget rente- og 

avdragsfrihet  utover 2 år.» 
1. Før lån utbetales, forutsettes det framlagt dokumentasjon på finansiering av omsøkte 

tiltak ihht. framlagt foretningsplan  
 
 
Behandling i Formannskapet – 17.01.2020:  
 
 
 
Saken utdeles i møtet. Næringskonsulent Frank Moldvik orienterer.  
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 17.01.2020  
 
1.Foxtail A/S innvilges næringsfondslån stort kr. 66.250,-. Lånet er rente- og avdragsfritt første 2 år. 
Deretter nedbetales lånet over maksimum 8 år med halvårlige terminer. 

2.Renter på lånet skal til enhver tid være 1 % høyere enn det kommunen får på fondets plassering i 
bank, pt. 2,37 

3.For lånet tas det fortrinnsvis pant i låneobjektet eller annen tilfredsstillende sikkerhet.  

4.I lånetiden må panteobjektet holdes forsikret. Alle omkostninger ved det enkelte låneopptak, så som 
tinglysningsgebyr mv. bæres av låntaker.  

5.I helt spesielle tilfeller gis det etter søknad mulighet for å få forlenget rente- og avdragsfrihet  utover 
2 år.» 

6.Før lån utbetales, forutsettes det framlagt dokumentasjon på finansiering av omsøkte tiltak ihht. 
framlagt forretningsplan 

 
 

PS 7/20 Senja Avfall IKS - investering i nytt energigjenvinningsanlegg - behov for endring av 
selskapsavtale 

 

Rådmannens innstilling: 

Dyrøy kommune godkjenner Senja Avfall IKS´s endring av selskapsavtalens § 15 som åpner for å øke 
selskapets låneramme fra kr. 110 000 000,- til kr. 400 000 000,-. 
 



Behandling i Formannskapet – 17.01.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 17.01.2020  
 
Dyrøy kommune godkjenner Senja Avfall IKS´s endring av selskapsavtalens § 15 som åpner for å øke 
selskapets låneramme fra kr. 110 000 000,- til kr. 400 000 000,-. 
 
 

PS 8/20 Samarbeidsavtale om Midt-Troms arbeidsgiverkontroll fra 01.01.2020 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Dyrøy kommunestyre vedtar samarbeid om arbeidsgiverkontroll for Midt-Troms for 
kommunene Bardu, Sørreisa, Målselv, Senja og Sørreisa fra 1.1.2020 til 31.05.2020. 

1. Dyrøy kommunestyre vedtar framlagt samarbeidsavtale etter § 28-1 b 
Kommuneloven. 

1. Dyrøy kommunestyre vedtar framlagt budsjett for hele 2020 på kr 2 679 952 samt fordeling  
av kostnader i henhold til framlagt forslag. Dyrøy kommune forutsetter at de budsjetterte 
kostnadene fordeles likt over hele året, slik at kostnadene for gjeldende driftsperiode vil 
utgjøre 5/12 av det budsjetterte. 

 
 
Behandling i Formannskapet – 17.01.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 17.01.2020  
 
1.Dyrøy kommunestyre vedtar samarbeid om arbeidsgiverkontroll for Midt-Troms for kommunene 
Bardu, Sørreisa, Målselv, Senja og Sørreisa fra 1.1.2020 til 31.05.2020. 
2.Dyrøy kommunestyre vedtar framlagt samarbeidsavtale etter § 28-1 b Kommuneloven. 
3.Dyrøy kommunestyre vedtar framlagt budsjett for hele 2020 på kr 2 679 952 samt fordeling  
av kostnader i henhold til framlagt forslag. Dyrøy kommune forutsetter at de budsjetterte kostnadene 
fordeles likt over hele året, slik at kostnadene for gjeldende driftsperiode vil utgjøre 5/12 av det 
budsjetterte. 
 
 

PS 9/20 Diverse tilskudd - formannskapets post 

 



Rådmannens innstilling: 
Søknad 1: Dyrøy kommune har fortiden ikke midler tilgjengelig til denne type formål. 
 
Behandling i Formannskapet – 17.01.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 17.01.2020  
 
Dyrøy kommune har fortiden ikke midler tilgjengelig til denne type formål. 
 
 

PS 10/20 Søknad om boligtilskudd 

 
 
Behandling i Formannskapet – 17.01.2020:  
 
 
 
Kommunalsjef oppvekst og kompetanse Håvard Johnsen orienterer. 
  
Enst. vedtatt som alternativ B.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 17.01.2020  
 
 

1. Søknaden fra Jørn Kastnes og Aase Strokkenes innvilges i henhold til kommunens 
retningslinjer pkt 2, og tildeles et tilskudd på 50.000,- kr i forbindelse med 
restaurering av Elveveien 14 i Dyrøy kommune.    

2. Boliger det innvilges byggetilskudd til, kan ikke omgjøres fra helårsbolig til 
fritidsbolig før det har gått 10 år etter at tilskudd er innvilget.  

3. Tilskuddet utbetales ved framlagt dokumentasjon på at byggingen er gjennomført i 
tråd med søknad eller tilsvarende omfang.  

 
 

PS 11/20 Søknad startlån 

 

Rådmannens innstilling: 
 
  
2. Rita Kvien f.29.05.54 innvilges Startlån inntil 450.000,- kr  
2. Lånet gis nedbetalingstid på 20 år  
2. Husbankens rente legges til grunn med påslag på 0,25% 



 
 
Behandling i Formannskapet – 17.01.2020:  
 
 
 
Kommunalsjef oppvekst og kompetanse Håvard Johnsen orienterer.  
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 17.01.2020  
 
1.Rita Kvien f.29.05.54 innvilges Startlån inntil 450.000,- kr  
2.Lånet gis nedbetalingstid på 20 år  
3.Husbankens rente legges til grunn med påslag på 0,25% 
 
 


