
 

Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Digitalt møte via Teams,  
Dato: 26.03.2020 
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 avdelingsleder personal, organisasjon og service 
Håvard Johnsen kommunalsjef oppvekst og kompetanse 
Karl Johan Olsen kommunalsjef helse- og omsorg 
Frank Moldvik rådgiver næring 
Kjell Rune Marthinsen enhetsleder teknisk 
Stig Stokkland daglig leder omstillingsprogrammet 
Tore Uthaug rådmann 

 
 
   
Ingen merknader til innkalling og saksliste.  
  
Erling Bratsberg (AP) erklæres inhabil i behandling av PS 29/20. 
Marit Alvig Espenes (AP) erklæres inhabil i behandling av PS 30/20.  
  
 



 

 
 

 
 
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 

 Saker til behandling   

PS 26/20 Godkjenning av møteprotokoll 20.2.20  2018/51 

PS 27/20 Referatsaker   

RS 16/20 Rådmannen orienterer   

RS 17/20 Orientering næringssaker   

RS 18/20 Protokoll fra Midt- Tromsrådets møte 17. februar i 
Salangen 

 2017/1052 

RS 19/20 Uttalelse til departementets forslag til 
strukturendring i domstolene fra Midt- Tromsrådet 

 2017/1052 

RS 20/20 Tildeling startlån 2020  2019/796 

RS 21/20 Midlertidig forskrift om gjennomføring av 
fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å 
begrense spredning av Covid-19 

 2020/75 

RS 22/20 Informasjon til kommunene - økonomisk innsparing 
Troms politidistrikt 

 2020/90 

 Saker til behandling   

PS 28/20 Retningslinjer for Samfunnsutviklingsfond i Dyrøy 
kommune 

 2020/112 

PS 29/20 Søknad om tilskudd - Alstad gård  2020/131 

PS 30/20 Visit Senja - samarbeidsavtale 2020-22  2020/187 

PS 31/20 Mobildekning Sørfjord/Faksfjord  2018/319 

PS 32/20 Behandling av søknad om kommunalt tilskudd - 
framlegging av stikkledning vann 

 2020/148 

PS 33/20 Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og 
velferdsgoder i Dyrøy kommune 

 2019/85 

PS 34/20 Vertskommunesamarbeid Kommunepsykolog  2020/161 

PS 35/20 Småjobbsentral i Dyrøy  2020/192 

PS 36/20 Politirådet for Sørreisa og Dyrøy - samarbeidsavtale  2017/1183 

PS 37/20 Søknad startlån X 2019/442 
 
 
Marit Alvig Espenes 
ordfører  



PS 26/20 Godkjenning av møteprotokoll 20.2.20 

 

Rådmannens innstilling: 

Formannskapets møteprotokoll av 20.2.20 godkjennes.  
 
Behandling i Formannskapet – 26.03.2020:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 26.03.2020  
 
Formannskapets møteprotokoll av 20.2.20 godkjennes. 
 
 

PS 27/20 Referatsaker 

 
 
Behandling i Formannskapet – 26.03.2020:  
 
Rådmannen orienterer fra kriseledelsens arbeid i koronasituasjonen: 
- status fra enhetene, flytting til Mellem gård, kostnader til utstyr, hjemmekontor/teams, karantene i 
Dyrøy, arbeidsgiverrollen, NAV. 
  
Rådmannen orienterer om byggeprosjekter, vannverket, utleiebygget.  
  
Til RS 16/20: Dyrøy formannskap ber rådmannen utrede eierskap og organisering av Dyrøy Utleiebygg 
AS til neste kommunestyremøte. Saken ses i sammenheng med realisering av boligbygging og 
tilrettelegging for næringsliv i sentrum. 
  
Enst.  
  
Til RS 18/20:  
Erling Bratsberg (AP): Rolleavklaring til daglig leder.  
  
  
Til RS 17/20 gis orientering fra rådgiver plan og næring Frank Moldvik og leder for 
omstillingsprogrammet Stig Stokkland.  
  
  
Referatsakene tas til orientering. Enst.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 26.03.2020  
 
Dyrøy formannskap ber rådmannen utrede eierskap og organisering av Dyrøy Utleiebygg AS til neste 
kommunestyremøte. Saken ses i sammenheng med realisering av boligbygging og tilrettelegging for 
næringsliv i sentrum. 
 



 

PS 28/20 Retningslinjer for Samfunnsutviklingsfond i Dyrøy kommune 

 

Rådmannens innstilling: 

«Forslag til retningslinjer for Samfunnsutviklingsfondet vedtas» 
 
 
Behandling i Formannskapet – 26.03.2020:  
 
Rådgiver plan og næring Frank Moldvik orienterer. 
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 26.03.2020  
 
«Forslag til retningslinjer for Samfunnsutviklingsfondet vedtas» 
 
 

PS 29/20 Søknad om tilskudd - Alstad gård 

 

Rådmannens innstilling: 

«Alstad Gård v/Erling Bratsberg og Nina Bolle innvilges 25 % tilskudd inntil kr. 31.000, i 
forbindelse med investering i VMS V310 Oppgraderingsskit Delaval RePro.  
 
Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes 
næringsfondet.» 

 
 
Behandling i Formannskapet – 26.03.2020:  
 
Rådgiver plan og næring Frank Moldvik orienterer. 
  
Erling Bratsberg erklærte seg inhabil i behandling av saken, i henhold til Fvl.§ 6, første ledd, bokstav a.  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 26.03.2020  
 
Alstad Gård v/Erling Bratsberg og Nina Bolle innvilges 25 % tilskudd inntil kr. 31.000, i forbindelse med 
investering i VMS V310 Oppgraderingsskit Delaval RePro.  
  
Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes næringsfondet. 
 
 



PS 30/20 Visit Senja - samarbeidsavtale 2020-22 

 

Rådmannens innstilling: 

«Eksisterende vertskapsavtale mellom Dyrøy kommune og Visit Senja forlenges ett år.  
For 2020 innvilges inntil kr. 83.000,- i vertskapsbidrag.» 

 
Behandling i Formannskapet – 26.03.2020:  
 
Marit Alvig Espenes erklærte seg inhabil i behandling av saken, i henhold til Fvl.§ 6, første ledd, bokstav 
e), punkt 2.  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 26.03.2020  
 
Eksisterende vertskapsavtale mellom Dyrøy kommune og Visit Senja forlenges ett år.  
For 2020 innvilges inntil kr. 83.000,- i vertskapsbidrag. 
 
 

PS 31/20 Mobildekning Sørfjord/Faksfjord

Rådmannens innstilling: 

1. Formannskapet ser positivt på bruk av samfunnsutviklingsfondet for å møte krav om 
anleggsbidrag fra Dyrøy kommune i samarbeid med en telekom-aktør i området 
Sørfjord/Faksfjord. 

1. Det anmodes å invitere andre aktører, eksempelvis Akvafarm og Troms Kraft inn i et spleiselag. 
1. Det legges fram ny sak til behandling når kostnader er avdekket, og Dyrøy kommunes andel kan 

fastslås. 
 
Behandling i Formannskapet – 26.03.2020:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 26.03.2020  
 
1.Formannskapet ser positivt på bruk av samfunnsutviklingsfondet for å møte krav om anleggsbidrag fra 
Dyrøy kommune i samarbeid med en telekom-aktør i området Sørfjord/Faksfjord. 
2.Det anmodes å invitere andre aktører, eksempelvis Akvafarm og Troms Kraft inn i et spleiselag. 
3.Det legges fram ny sak til behandling når kostnader er avdekket, og Dyrøy kommunes andel kan 
fastslås. 
 
 

PS 32/20 Behandling av søknad om kommunalt tilskudd - framlegging av stikkledning vann 

 



Rådmannens innstilling: 

Ørjan Gamst og Bettina Hallangen innvilges tilskudd på kr. 26.345,- for delvis dekning av 
uforholdsmessige store kostnader til etablering av vannledning til deres eiendom gnr/bnr 2/18. 
Vedtaket er hjemlet i kommunestyrets vedtak 74/90. 
 
Behandling i Formannskapet – 26.03.2020:  
 
Enhetsleder teknisk Kjell-Rune Marthinsen orienterer.  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 26.03.2020  
 
Ørjan Gamst og Bettina Hallangen innvilges tilskudd på kr. 26.345,- for delvis dekning av 
uforholdsmessige store kostnader til etablering av vannledning til deres eiendom gnr/bnr 2/18. 
Vedtaket er hjemlet i kommunestyrets vedtak 74/90. 
 
 

PS 33/20 Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder i Dyrøy kommune

 

Rådmannens innstilling: 

1. Forskriften legges ut på offentlig høring på kommunens nettside med svarfrist 22. april 
1. Forskriften erstatter «Reglement for godtgjørelse av tillitsverv/ombudsverv vedtatt 7.11.19, sak 

67/19 
1. Forskriften kunngjøres på Lovdata 

 
Behandling i Formannskapet – 26.03.2020:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 26.03.2020  
 
1.Forskriften legges ut på offentlig høring på kommunens nettside med svarfrist 22. april 
2.Forskriften erstatter «Reglement for godtgjørelse av tillitsverv/ombudsverv vedtatt 7.11.19, sak 67/19 
3.Forskriften kunngjøres på Lovdata 
 
 

PS 34/20 Vertskommunesamarbeid Kommunepsykolog 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Dyrøy kommune ønsker å inngå et interkommunalt samarbeid om kommunepsykologfunksjonen 
med Sørreisa kommune. Samarbeidet opprettes i medhold av kommunelovens § 20-2 
(administrativt vertskommunesamarbeid), med Dyrøy kommune som vertskommune. 

1. Samarbeidet legges i hovedsak opp slik at Kommunepsykologen skal ha kontorsted i Dyrøy to dager 
i uka og i Sørreisa kommune tre dager. 



 
 
Behandling i Eldrerådet – 12.03.2020:  
 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 12.03.2020  
 

Rådmannens innstilling: 

1. Dyrøy kommune ønsker å inngå et interkommunalt samarbeid om kommunepsykologfunksjonen 
med Sørreisa kommune. Samarbeidet opprettes i medhold av kommunelovens § 20-2 
(administrativt vertskommunesamarbeid), med Dyrøy kommune som vertskommune. 

1. Samarbeidet legges i hovedsak opp slik at Kommunepsykologen skal ha kontorsted i Dyrøy to dager 
i uka og i Sørreisa kommune tre dager. 

 
 
Behandling i Formannskapet – 26.03.2020:  
 
Kommunalsjef helse og omsorg Karl Johan Olsen orienterer.  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 26.03.2020  
 
 

1. Dyrøy kommune ønsker å inngå et interkommunalt samarbeid om 
kommunepsykologfunksjonen med Sørreisa kommune. Samarbeidet opprettes i medhold av 
kommunelovens § 20-2 (administrativt vertskommunesamarbeid), med Dyrøy kommune som 
vertskommune. 

2. Samarbeidet legges i hovedsak opp slik at Kommunepsykologen skal ha kontorsted i Dyrøy to 
dager i uka og i Sørreisa kommune tre dager. 

 
 

PS 35/20 Småjobbsentral i Dyrøy 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Dyrøy kommune etablerer en småjobbsentral som tilrettelegges av 
Frivillighetssentralen 

1. Dyrøy kommune skal kun forestå formidling mellom de som har behov og de som tilbyr 
tjenester (kun privatpersoner) 

1. Det etableres retningslinjer som ivaretar berørt lovverk, bla. a. lønn/skatt, taushetsplikt 
osv., samt timepris på utførte tjenester, 

 
Behandling i Formannskapet – 26.03.2020:  
 
Det voteres over rådmannens forslag til vedtak. 
 
Vedtaket bifalt, 4 (AP/SP) mot 1 (H) stemmer.  



 
 
Vedtak i Formannskapet  – 26.03.2020  
 
1.Dyrøy kommune etablerer en småjobbsentral som tilrettelegges av Frivillighetssentralen 
2.Dyrøy kommune skal kun forestå formidling mellom de som har behov og de som tilbyr tjenester (kun 
privatpersoner) 
3.Det etableres retningslinjer som ivaretar berørt lovverk, bla. a. lønn/skatt, taushetsplikt osv., samt 
timepris på utførte tjenester, 
 
 

PS 36/20 Politirådet for Sørreisa og Dyrøy - samarbeidsavtale

Rådmannens innstilling: 

Forslag til samarbeidsavtale mellom Dyrøy kommune og Finnsnes lensmannsdistrikt om 
politiråd og politikontakt for perioden 01.01.20 – 31.12.21, vedtas. 
 
Behandling i Formannskapet – 26.03.2020:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 26.03.2020  
 
Forslag til samarbeidsavtale mellom Dyrøy kommune og Finnsnes lensmannsdistrikt om politiråd og 
politikontakt for perioden 01.01.20 – 31.12.21, vedtas. 
 
 

PS 37/20 Søknad startlån

Rådmannens innstilling: 

1. Gunnar Ragnar Lind og Evelyn Lisbeth Kehus Linds søknad om startlån avslås.  
 
 
 
Behandling i Formannskapet – 26.03.2020:  
 
Kommunalsjef oppvekst og kompetanse Håvard Johnsen orienterer.  
  
Enst.vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 26.03.2020  
 
1.Gunnar Ragnar Lind og Evelyn Lisbeth Kehus Linds søknad om startlån avslås.  
 
 


