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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 
Tore Uthaug rådmann 
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 
Ragnvald Storvoll daglig leder 

 
 
   



 

 
 

 
 
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 38/20 Godkjenning av møteprotokoll 26.3.20  2018/51 

PS 39/20 Referatsaker   

RS 23/20 Rådmannen orienterer   

RS 24/20 Orientering næringssaker   

RS 25/20 Veileder til kommunene om lokale karanteneregler 
eller innreiserestriksjoner i forbindelse med 
utbruddet av Covid-19 

 2020/75 

RS 26/20 Coronasituasjonen: Krisepakker - kartlegging av 
muligheter og behov i kommunene i Troms og 
Finnmark 

 2020/75 

RS 27/20 20/244 Svar på henvendelse fra ordførere i Troms 
og Finnmark - Beitekrisen i reindriftsnæringen 

 2020/206 

RS 28/20 Protokoll MTR møte 2. april  2017/1052 

 Saker til behandling   

PS 40/20 Planstrategi 2020 - 2023  2020/229 

PS 41/20 Søknader om støtte til klasseturer  2020/121 

PS 42/20 Ladepunkter for elektriske biler ved offentlige bygg  2020/245 

PS 43/20 Fullmakt til å fatte vedtak etter Smittevernloven  2020/75 
 
 
Marit Alvig Espenes 
ordfører  



PS 38/20 Godkjenning av møteprotokoll 26.3.20 

 

Rådmannens innstilling: 

Formannskapets møteprotokoll av 26.3.20 godkjennes.  
 
Behandling i Formannskapet – 23.04.2020:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 23.04.2020  
 
Formannskapets møteprotokoll av 26.3.20 godkjennes.  
 
 

PS 39/20 Referatsaker

 
Behandling i Formannskapet – 23.04.2020:  
 
Rådmannen orienterer om økonomi knyttet til Koronasituasjonen.  
Kommunalsjef oppvekst og kompetanse Håvard Johnsen orienterer om åpning av barnehage og 
forberedelser i skole/SFO.  
Kommunalsjef helse og omsorg Karl Johan Olsen orienterer om status innen PLO, drift på Mellem og 
smitteverngruppa.  
 
Det orienteres om nedstyring og legevakt.  
 
Det gis en orientering i møte om en personalsak. Møtet lukkes etter kommunelovens § 11-5, bokstav 
a).   
 
Nordavind Utvikling AS v/Ragnvald Storvoll orienterer om sentrumsplanen.  
 
Rådgiver plan og næring Frank Moldvik og daglig leder for omstillingsprogrammet Stig Stokkland 
orienterer om næringssaker.  
 
Til RS 26/20: enighet om at ordfører følger opp saken.  
 
Øvrige referatsaker tas til orientering.  
 
Vedtak i Formannskapet  – 23.04.2020  
 
Referatsakene tas til orientering.  

PS 40/20 Planstrategi 2020 - 2023 

 



Rådmannens innstilling: 

Forslag til planstrategi bli lagt ut offentlig ihht. Plan- og Bygningslovens § 10-1, der det anmodes om 
innspill til foreliggende forslag. 
  
 
Behandling i Formannskapet – 23.04.2020:  
 
Rådgiver plan og næring Frank Moldvik orienterer.  
Omforent forslag til vedtak: 
Saken utsettes til 11.mai.  
Enst.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 23.04.2020  
 
Saken utsettes til 11.mai.  
 

PS 41/20 Søknader om støtte til klasseturer

Rådmannens innstilling: 

Støtte til klasseturer avslås. 
 
 
Behandling i Formannskapet – 23.04.2020:  
 
Forslag til vedtak Erling Brattsberg (AP):  
Hele saken utsettes til høsten.  
Enst.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 23.04.2020  
 
Hele saken utsettes til høsten.  
 

PS 42/20 Ladepunkter for elektriske biler ved offentlige bygg 

Rådmannens innstilling: 

Dyrøy kommune ser positivt på etablering av inntil 30 ladepunkter for elektriske biler på offentlige 
bygninger i Brøstadbotn sentrum, og administrasjonen bes om å hente inn tilbud for etablering av 
ladestasjoner etter beskrevet omfang.  
 
 
Behandling i Formannskapet – 23.04.2020:  
 
Enhetsleder teknisk Kjell-Rune Marthinsen orienterer.  
 
Forslag til vedtak Marit A.Espenes (AP), tilleggspunkt til rådmannens innstilling:  
Formannskapet ber adm. avklare private aktørers interesse for å etablere ladestasjoner i sentrum. 
Enst.  
 
Vedtak i Formannskapet  – 23.04.2020  



 
Formannskapet ber adm. avklare private aktørers interesse for å etablere ladestasjoner i sentrum. 
Dyrøy kommune ser positivt på etablering av inntil 30 ladepunkter for elektriske biler på offentlige 
bygninger i Brøstadbotn sentrum, og administrasjonen bes om å hente inn tilbud for etablering av 
ladestasjoner etter beskrevet omfang. 
  

PS 43/20 Fullmakt til å fatte vedtak etter Smittevernloven 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret delegerer med dette myndigheten til å fatte vedtak etter smittevernloven §4-
1 til formannskapet i Dyrøy jfr. kommuneloven §5-3, 3. avsnitt. Denne myndigheten gjelder 
frem til og med 31.12 2020.  

 
Behandling i Formannskapet – 23.04.2020:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 23.04.2020  
 
Kommunestyret delegerer med dette myndigheten til å fatte vedtak etter smittevernloven §4-1 til 
formannskapet i Dyrøy jfr. kommuneloven §5-3, 3. avsnitt. Denne myndigheten gjelder frem til og med 
31.12 2020. 
 
 


