
 

Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-Huset 
Dato: 27.02.2020 
Tid: 09:00 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Marit Alvig Espenes Leder AP 
Rakel Jensen Nestleder H 
Erling Bratsberg Medlem AP 
Tone Sørensen Medlem AP 
Terje Johansen Medlem AP 
Trine Nygård Medlem AP 
Halftan Sætherskar Medlem AP 
Roger Tronstad Medlem FRP 
Kent Bjørnar Hansen Medlem FRP 
Kjell Sverre Myrvoll Medlem SP 
Kine Mari H.Bertheussen Medlem SP 
Anita Sæbbe Haraldsvik Medlem SP 
Kjell-Jostein Lillegård Medlem PU 
Rune Gabrielsen Medlem PU 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Håkon-Inge Hanssen MEDL SP 
   

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ingunn Merete Hals Håkon-Inge Hanssen SP 
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Marlin Antonsen avdelingsleder personal, organisasjon og service 
Tore Uthaug rådmann 
Karl Johan Olsen kommunalsjef helse- og omsorg 
Stig Stokkland daglig leder omstillingsprogrammet 

 
 
   
Ingen merknader til saksliste og innkalling, godkjent.  
 
Til å signere protokoll velges Terje Johansen (AP) og Rakel Jensen (H).  



 
Distriktssenteret orienterte fra kl.12:15-12:45.  
 
Terje Johansen (AP) ble erklært inhabil i PS 6/20. 
 
Ingunn Merethe Hals (SP) ble innvilget perm. fra kl.15:00.  
 
 

 
 

 
 
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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 2020/73 

PS 13/20 Supplerende styrevalg VOX Dyrøy KF - valg av 
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 2018/500 

PS 15/20 Legevaktsamarbeid  2019/300 
 
 
Marit Alvig Espenes 
ordfører  



PS 4/20 Godkjenning av protokoll forrige møte 

 
 
Behandling i Kommunestyret – 27.02.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 27.02.2020  
 
Møteprotokollen av 18.12.19 godkjennes.  
 
 

PS 5/20 Referatsaker 

 
 
Behandling i Kommunestyret – 27.02.2020:  
 
 
 
Spørsmål fra kommunestyrerepresentanter: 
 
- Marit A.Espenes (AP): Enhetsleder kultur, status? 
- Rakel Jensen (H): status på brev sendt TKF, buss for båt passasjerer Brøstadbotn/Engenes og 
brukerundersøkelse eldreomsorg?  
- Roger Tronstad (FRP): Orientering Corona-virus. 
Rådmannen orienterer til RS 6/20, PPT, årsregnskap 2019, utleiebygg/boligstiftelse, brannstasjon, 
hjemmeside, ombygg sykehjem, kulturleder.  
- Kjell-Jostein Lillegård (PU): Styreleder utleiebygg, landingsplass helikopter.  
- Tone Sørensen (AP): Mobildekning - rekkevidde, vannforsyning Øvre Espenes. 
- Kjell-Sverre Myrvoll (SP): Informasjon oppkobling vann. 
  
Referatsakene tas til orientering. Enst.   
  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 27.02.2020  
 
Referatsakene tas til orientering 
 
 

PS 6/20 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,-. 
 
 
 

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 Kommunestyret – 27.02.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 27.02.2020  
 
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 7/20 Innkjøpsreglement Dyrøy kommune - revisjon 

 

Rådmannens innstilling: 

Revidert forslag til Innkjøpsreglement for Dyrøy kommune vedtas. 
 
Behandling i Formannskapet – 20.02.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 



Vedtak i Formannskapet  – 20.02.2020  
 
Revidert forslag til Innkjøpsreglement for Dyrøy kommune vedtas. 
 
 
 

Rådmannens innstilling: 

Revidert forslag til Innkjøpsreglement for Dyrøy kommune vedtas. 
 
Behandling i Kommunestyret – 27.02.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 27.02.2020  
 
Revidert forslag til Innkjøpsreglement for Dyrøy kommune vedtas. 
 
 

PS 8/20 Valg av eldreråd og råd for funksjonshemmede for perioden 2019-2023 

 

Rådmannens innstilling: 

Som valgnemndas forslag. 

Kort sammendrag 
En valgnemnd bestående av 5 gruppeledere/1. kandidater fra hvert parti oppnevnt av 
kommunestyre 10.10.19 har utarbeidet et forslag til oppnevning av øvrige styrer, nemnder og 
råd. Valgnemnda har bestått av: 
Marit Alvig Espenes (AP), Kjell-Sverre Myrvoll (SP) vara Kine Mari Bertheussen, Roger 
Tronstad (FrP), Rakel Jensen (H) og Kjell J. Lillegård (uavhengig). 
 

Saksutredning 
 
Valgnemndas forslag til vedtak: 
Foreslåtte personer er forespurt av valgnemnda og har samtykket. 
 
Vedtak i kommunestyret – 07.11.2019: 
«Pkt. 4  

 Forslag fast, nye navn: Odd Johan Bolle og Anne Larsen 
 Forslag vara, nye navn: Karen Østrem (for Kristine Fossmo) 
 3 stk. vara velges i neste møte. 

 
Pkt. 5 

 Roger Tronstad, fast 



 Kine M. H. Bertheussen, vara 
 Rep. Fra organisasjon velges i neste møte etter innspill fra organisasjonen» 

 
Vedtak i kommunestyret – 18.12.2019: 
Odd Harald Kristoffersen velges som medlem til rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. Resterende velges i neste kommunestyremøte.  
 
 
 
 
 
 
4. ELDRERÅD 
 
Eldrerådet har 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Valg og konstituering i h.h.t. lov 
om kommunale eldreråd §2. Det må velges 2 medlemmer av samme kjønn, gjelder også 
varamedlemmer. Flertallet skal være alderspensjonister i kommunen. Pensjonistforeninger har 
rett til å komme med forslag om medlemmer til eldrerådet. Følger valgperioden. Rådet velger 
selv leder og nestleder som skal velges blant medlemmene. 
 
Ny kommunelov §5-12 eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller 
annet medvirkningsorgan for ungdom: 
 
«Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 
  
Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.  
Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for kommunen eller 
fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom.  
 
Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom.» 
 
Forslag fra Dyrøy pensjonistforening: 
«Dyrøy Pensjonistforening har på møte 25. september spurt sine medlemmer om dem kunne 
være med i Eldrerådet. Det var ingen som sa seg villig til det. Kristine Fossmo og Kjærlaug 
Pedersen har sagt seg villig til å fortsette å være med i en ny periode. Alle medlemmene som er 
pr i dag i Eldrerådet er forespurt, også vara.» 
 
Medlemmer:         
1. Ove Gamst 
2. Kristine Fossmo 
3. Odd Johan Bolle 
4. Anne Larsen 
5. Kjærlaug Pedersen 
 
Vara: 
1. Solveig Holmen 
2. Karen Østrem 
3.  
4.  



5.       
 
Flere forslag foreligger ikke fra valgnemnda. 
 
5. RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 
 
K-styre 31.03.08 eget råd for funksjonshemmede opprettes. Felles råd med Sørreisa kommune. 
Vedtektene §2 oppnevning og sammensetning: 
 
Rådet skal bestå av fem faste representanter med personlige vararepresentanter. Kommunestyret 
i Dyrøy velger en representant med personlig vararepresentant, det samme gjør kommunestyret i 
Sørreisa. Tre representanter velges av organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse. Det 
velges to representanter fra Sørreisa og en representant fra Dyrøy, hver med personlig vara. 
Rådet oppnevnes av kommunestyret for den kommunale valgperioden. Kommunestyret velger 
leder og nestleder. 
Leder velges av den kommunen som har sekretariatet i valgperioden. Denne perioden er det 
Dyrøy kommune. 
 
Ny kommunelov §5-12 eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller 
annet medvirkningsorgan for ungdom: 
 
«Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 
  
Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for kommunen eller 
fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom.  
 
Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom.» 
 
Ved oppnevning av representanter for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal 
organisasjonene ha forslagsrett. Henvendelse ang. forslag er sendt Odd Harald Kristoffersen, 
SAFO Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner og FFO 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjoner.  
 
Medlemmer fra Dyrøy: 
 
Roger Tronstad (fra kommunestyre) nestleder i rådet.  Dyrøy stiller leder 2019-2023 
Odd Harald Kristoffersen (fra organisasjon for funksjonshemmede) 
 
Personlige varamedlemmer: 
 
Kine Mari Hanssen Bertheussen (fra kommunestyre) 
………………… (fra organisasjon for funksjonshemmede) 
 
Forslag fra forening ikke mottatt. 
 

Administrasjonens vurdering 

 
 



Behandling i Kommunestyret – 27.02.2020:  
 
 
 
Forslag til vedtak Marit A.Espenes (AP): 
Som vara for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, velges LHL rep. av May Johnsen.  
 
Enst. vedtatt.  
 
Omforent forslag til vedtak: 
Vara til eldreråd: Ann Britt Jensen, Pål Kristiansen og Berit Nikolaisen.  
Enst. vedtatt. 
  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 27.02.2020  
 
Som vara for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, velges LHL rep. av May Johnsen.  
Vara til eldreråd: Ann Britt Jensen, Pål Kristiansen og Berit Nikolaisen.  
 
 

PS 9/20 Budsjettregulering 1 2020 investering 

 

Rådmannens innstilling: 

Budsjettreguleringen 1 av investeringsbudsjettet vedtas som framlagt. 
 
Behandling i Formannskapet – 20.02.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 20.02.2020  
 
Budsjettreguleringen 1 av investeringsbudsjettet vedtas som framlagt. 
 
 
 

Rådmannens innstilling: 

Budsjettreguleringen 1 av investeringsbudsjettet vedtas som framlagt. 
 
Behandling i Kommunestyret – 27.02.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 



Vedtak i Kommunestyret  – 27.02.2020  
 
Budsjettreguleringen 1 av investeringsbudsjettet vedtas som framlagt.  
 
 

PS 10/20 Omstillingsplan revisjon 2020 

 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 04.02.2020:  
 
 
 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 04.02.2020  
 
Revidert omstillingsplan vedtas. 
 
 
 
 
Behandling i Kommunestyret – 27.02.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som styrets innstilling.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 27.02.2020  
 
Revidert omstillingsplan vedtas. 
 
 

PS 11/20 Handlingsplan VOX 2020 

 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 04.02.2020:  
 
 
 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 04.02.2020  
 
Handlingsplan for 2020 vedtas. 
 
 
 
 



Behandling i Kommunestyret – 27.02.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som styrets innstilling.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 27.02.2020  
 
Handlingsplan for 2020 vedtas. 
 
 

PS 12/20 Avvikling av Dyrøy Energi AS og etterfølgende reetablering flisfyring/bioanlegg 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Selskapet Dyrøy Energi AS vedtas avviklet i tråd med aksjelovens regler med en snarest mulig 
virkning. Selskapets eiendeler og gjeld overføres Dyrøy kommune. Ordfører får fullmakt til å 
fatte nødvendige vedtak i generalforsamlingen i Dyrøy Energi AS. 

1. Fjernvarmeanlegget legges i sin helhet inn under kommunens organisasjon for videre drift. 
1. Med grunnlag i saksutredning sak 7/19 m/tilhørende underlag vedtas en reetablering av 

flisfyringsanlegg som primærenergikilde for fjernvarmeanlegget med en samlet 
investeringsramme på kr. 5 000 000,- eks. mva. 

1. Dette iverksettes snarest mulig, og finansieres gjennom låneopptak på kr. 4 000 000,- og 
gjennom innvilget tilskudd fra Enova på kr. 1 000 000,-. 

 
 
Behandling i Formannskapet – 20.02.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 20.02.2020  
 
1.Selskapet Dyrøy Energi AS vedtas avviklet i tråd med aksjelovens regler med en snarest mulig virkning. 
Selskapets eiendeler og gjeld overføres Dyrøy kommune. Ordfører får fullmakt til å fatte nødvendige 
vedtak i generalforsamlingen i Dyrøy Energi AS. 
2.Fjernvarmeanlegget legges i sin helhet inn under kommunens organisasjon for videre drift. 
3.Med grunnlag i saksutredning sak 7/19 m/tilhørende underlag vedtas en reetablering av 
flisfyringsanlegg som primærenergikilde for fjernvarmeanlegget med en samlet investeringsramme på 
kr. 5 000 000,- eks. mva. 
4.Dette iverksettes snarest mulig, og finansieres gjennom låneopptak på kr. 4 000 000,- og gjennom 
innvilget tilskudd fra Enova på kr. 1 000 000,-. 
 
 
 



Rådmannens innstilling: 

1. Selskapet Dyrøy Energi AS vedtas avviklet i tråd med aksjelovens regler med en snarest mulig 
virkning. Selskapets eiendeler og gjeld overføres Dyrøy kommune. Ordfører får fullmakt til å 
fatte nødvendige vedtak i generalforsamlingen i Dyrøy Energi AS. 

1. Fjernvarmeanlegget legges i sin helhet inn under kommunens organisasjon for videre drift. 
1. Med grunnlag i saksutredning sak 7/19 m/tilhørende underlag vedtas en reetablering av 

flisfyringsanlegg som primærenergikilde for fjernvarmeanlegget med en samlet 
investeringsramme på kr. 5 000 000,- eks. mva. 

1. Dette iverksettes snarest mulig, og finansieres gjennom låneopptak på kr. 4 000 000,- og 
gjennom innvilget tilskudd fra Enova på kr. 1 000 000,-. 

 
 
Behandling i Kommunestyret – 27.02.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 
 
  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 27.02.2020  
 
 

1. Selskapet Dyrøy Energi AS vedtas avviklet i tråd med aksjelovens regler med en snarest mulig 
virkning. Selskapets eiendeler og gjeld overføres Dyrøy kommune. Ordfører får fullmakt til å 
fatte nødvendige vedtak i generalforsamlingen i Dyrøy Energi AS. 

2. Fjernvarmeanlegget legges i sin helhet inn under kommunens organisasjon for videre drift. 
3. Med grunnlag i saksutredning sak 7/19 m/tilhørende underlag vedtas en reetablering av 

flisfyringsanlegg som primærenergikilde for fjernvarmeanlegget med en samlet 
investeringsramme på kr. 5 000 000,- eks. mva. 

4. Dette iverksettes snarest mulig, og finansieres gjennom låneopptak på kr. 4 000 000,- og 
gjennom innvilget tilskudd fra Enova på kr. 1 000 000,-. 

 
 

PS 13/20 Supplerende styrevalg VOX Dyrøy KF - valg av nestleder 

 
 
Behandling i Kommunestyret – 27.02.2020:  
 
 
 
Forslag til vedtak Kjell-Sverre Myrvoll (SP): Tone Pettersen velges som nestleder.  
 
Forslag til vedtak Erling Bratsberg (AP): Kenneth Karlsen velges som nestleder.  
 
Forslagene voteres mot hverandre.  
 
Bratsbergs forslag bifalt, 9 mot 6 stemmer.  
 
 



Vedtak i Kommunestyret  – 27.02.2020  
 
Kenneth Karlsen velges som nestleder 
 
 

PS 14/20 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. 
 
 
 

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 Kommunestyret – 27.02.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 27.02.2020  
 
 

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 15/20 Legevaktsamarbeid 

 

Rådmannens innstilling: 

Saken legges fram uten innstilling 
 
Behandling i Kommunestyret – 27.02.2020:  
 
 
 
Omforent forslag til vedtak:  
 
Dyrøy kommune inngår legevaktsamarbeid med Bardu kommune fra 1.4.20.  
  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 27.02.2020  
 
Dyrøy kommune inngår legevaktsamarbeid med Bardu kommune fra 1.4.20.  
 
 


