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

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ingunn Merete Hals Kine Mari H.Bertheussen SP 

 
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 
Kurt Terje Norkyn Klaussen økonomisjef 

 
 
   
Merknad innkalling 
Kjell-Sverre Myrvoll (SP): Sørge for at den sendes til UR/ER. Godkjent.  
 
Til sakslisten: Det legges til en interpellasjon som behandles sist i møtet. Godkjent.  



 
Til å signere protokoll velges Roger Tronstad (FRP) og Halftan Sæthherskar (AP).  
 
 
  
 
 

 
 

 
 
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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Marit Alvig Espenes 
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PS 18/20 Godkjenning av møteprotokoll av 27.2.20 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyrets møteprotokoll av 27.2.20 godkjennes.  
 
Behandling i Kommunestyret – 30.04.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 30.04.2020  
 
Kommunestyrets møteprotokoll av 27.2.20 godkjennes. 
 
 

PS 19/20 Referatsaker 

 
 
Behandling i Kommunestyret – 30.04.2020:  
 
 
 
Det har i starten av møtet vært stilt følgende spørsmål fra representantene som tas inn under 
rådmannens orientering: 
  

 Halftan Sætherskar (AP): 
Orientering Elvetun skole ifht skolestenging. 

 Kjell-Jostein Lillegård (PU):  
Hvordan er Elvetun skole rigget ifht digitale undervisningsformer? 
Planstrategi 
Gravearbeid/områder som blir synlig når snøen smelter 
Boligsosial plan 

 Kjell-Sverre Myrvoll (SP):  
Endring legevakt - orientering.  
  

Rådmannen starter med RS 19/20.  
 
Rådmannen orienterer om Koronasituasjonen. 
Kommunalsjef oppvekst og kompetanse Håvard Johnsen besvarer spørsmål fra representantene 
relatert til skole.  
Økonomileder Kurt Klaussen orienterer om påvirkning av økonomien ifht Koronasituasjonen.  
  
Rådmannen orienterer om legevaktsamarbeid Bardu. Kommunalsjef helse og omsorg Karl Johan Olsen 
supplerer med erfaringer den første måneden.  
 
Rådmannen orienterer om brannstasjon, omsorgsboliger sykehjem, Dyrøy Energi, veiarbeid.  
Referatsakene tas til orientering. Enst.  



  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 30.04.2020  
 
Referatsakene tas til orientering 
 
 

PS 20/20 Valg av forliksråd for perioden 2021-2025 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret velger medlem og varamedlem til forliksrådet for perioden 2021-2025.  
Valget innberettes til Fylkesmannen som kontrollerer at valget er lovlig, og oppnevner forliksråd i 
samsvar med kommunestyrets vedtak.  
 
 
Behandling i Kommunestyret – 30.04.2020:  
 
 
 
Saken utsettes til 19.mai.  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 30.04.2020  
 
Saken utsettes til 19.mai.  
 
 

PS 21/20 Valg av møtefullmektiger til forliksrådet for inntil fire år 2020-2024 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret velger to nye møtefullmektiger til forliksrådet for inntil fire år 2020-2024.  
Kommunestyret vurderer gjenvalg av Per Gunnar Cruickshank som møtefullmektig til forliksrådet for 
inntil fire nye år 2021-2025.  
 
 
Behandling i Kommunestyret – 30.04.2020:  
 
 
 
Saken utsettes til 19.mai.  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 30.04.2020  
 



Saken utsettes til 19.mai.  
 
 

PS 22/20 Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret foreslår 4 skjønnsmedlemmer fra Dyrøy kommune til fylkestingets valg av 
skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025.  
 
Behandling i Kommunestyret – 30.04.2020:  
 
 
 
Saken utsettes til 19.mai.  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 30.04.2020  
 
Saken utsettes til 19.mai.  
 
 

PS 23/20 Valg av meddommerutvalg for perioden 2021-2024 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret velger meddommere fra Dyrøy kommune for valgperioden fra og med 01.01.2021 til og 
med 31.12.2024.  
 

 Meddommere til Hålogaland lagmannsrett antall 2 – ett utvalg for kvinner antall 1 og ett for 
menn antall 1, jf.  dl §64 

 Meddommere til Senja tingrett antall 60 – ett utvalg for kvinner antall 30 og ett for menn antall  
30, jf. dl §65  

 Meddommere til jordskifteretten antall 2 – like mange kvinner antall 1 som menn antall 1, jf. 
jordskifteloven §2-5 

 Kommunestyret må i forbindelse med valget avgjøre alle krav om fritak som er kommet inn i 
forbindelse med forberedelsene til valget. Kommunestyret må også ta stilling til eventuelle 
merknader som er kommet inn mot de foreslåtte. 

 
Behandling i Kommunestyret – 30.04.2020:  
 
 
 
Saken utsettes til 19.mai.  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 30.04.2020  



 
Saken utsettes til 19.mai.  
 
 

PS 24/20 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 
 
 
 

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 Kommunestyret – 30.04.2020:  
 
 
 
Kjell-Jostein Lillegård (PU) erklæres inhabil etter fvl. § 6, første ledd, bokstav a).  
  
Forslag til vedtak Marit A.Espenes (AP):  
1. Forskriften erstatter "Reglement for godtgjørelse av tillitsverv/ombudsverv vedtatt 7.11.19, sak 
67/19. 
2. Forskriften kunngjøres på Lovdata.  
  
Enst .vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 30.04.2020  
 



1. Forskriften erstatter "Reglement for godtgjørelse av tillitsverv/ombudsverv vedtatt 7.11.19, sak 
67/19. 
2. Forskriften kunngjøres på Lovdata.  
 
 

PS 25/20 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» 
 
 
 

Rådmannens innstilling: 

«Forslag til retningslinjer for Samfunnsutviklingsfondet vedtas» 
 
 
Behandling i Kommunestyret – 30.04.2020:  
 
 
 
Endringsforslag fra SP: 
§1: Endring Fondet skal benyttes til kommunale, eller komunale/private samarbeidsprosjekter, for å nå 
målsetninger.......   
§4 Endres til Altenativ 1: Formannskapet endres til Kommunestyret, Alternativ 2: Formannskapet 
rapporterer dette til kommunestyret. 
§5 b) endres til Rådmannen har i særlige hastesaker i pågående prosjekter fullmakt.... 
Punkt e) Strykes 
  
Det voteres over formannskapets innstilling mot forslaget fra SP. Formannskapets innstilling bifalt, 10 
mot 5 stemmer. 
AP/H/FRP/PU stemte for, SP/PU stemte mot.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 30.04.2020  
 



«Forslag til retningslinjer for Samfunnsutviklingsfondet vedtas» 
 
 

PS 26/20 Behandling av reguleringsplan Finnlandsmoen Demas 2 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Framlagte forslag til reguleringsplan for Finnlandsmoen Demas 2 med planID 2015001 vedtas. 
Til reguleringsplanen hører følgende dokumenter: 

a) Plankart, sist revidert 26.11.2019. 
a) Planbestemmelser for Finnlandsmoen Demas 2, sist revidert 26.11.2019. 
a) Planbeskrivelse for Finnlandsmoen Demas 2, sist revidert 26.11.2019. 
a) Datarapport Geoteknisk undersøkelse. 
a) Notat – vurdering av sikkerhet mot skred. 

 
 
Behandling i Plan og Naturutvalget – 12.03.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling med følgende nytt tilleggs pkt. 2: 
2.Saken oversendes til kommunestyret for endelig vedtak. 
 
 
Vedtak i Plan og Naturutvalget  – 12.03.2020  
 
1.Framlagte forslag til reguleringsplan for Finnlandsmoen Demas 2 med planID 2015001 vedtas. Til 
reguleringsplanen hører følgende dokumenter: 
a)Plankart, sist revidert 26.11.2019. 
b)Planbestemmelser for Finnlandsmoen Demas 2, sist revidert 26.11.2019. 
c)Planbeskrivelse for Finnlandsmoen Demas 2, sist revidert 26.11.2019. 
d)Datarapport Geoteknisk undersøkelse. 
e)Notat – vurdering av sikkerhet mot skred. 
2.Saken oversendes til kommunestyret for endelig vedtak. 
 
 
 

Rådmannens innstilling: 

1. Framlagte forslag til reguleringsplan for Finnlandsmoen Demas 2 med planID 2015001 vedtas. 
Til reguleringsplanen hører følgende dokumenter: 

a) Plankart, sist revidert 26.11.2019. 
a) Planbestemmelser for Finnlandsmoen Demas 2, sist revidert 26.11.2019. 
a) Planbeskrivelse for Finnlandsmoen Demas 2, sist revidert 26.11.2019. 
a) Datarapport Geoteknisk undersøkelse. 
a) Notat – vurdering av sikkerhet mot skred. 

 
 
Behandling i Kommunestyret – 30.04.2020:  
 
 



 
Rakel Jensen erklæres inhabil etter fvl. § 6, første ledd, bokstav a).  
  
Det voteres over punkt 1 i innstillingen fra PNU.  
  
Enst.vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 30.04.2020  
 
1.Framlagte forslag til reguleringsplan for Finnlandsmoen Demas 2 med planID 2015001 vedtas. Til 
reguleringsplanen hører følgende dokumenter: 
a)Plankart, sist revidert 26.11.2019. 
b)Planbestemmelser for Finnlandsmoen Demas 2, sist revidert 26.11.2019. 
c)Planbeskrivelse for Finnlandsmoen Demas 2, sist revidert 26.11.2019. 
d)Datarapport Geoteknisk undersøkelse. 
e)Notat – vurdering av sikkerhet mot skred. 
 
 

PS 27/20 Prinsippsak knyttet til dispensasjonsbehandling etter Plan- og bygningsloven – boligbygging 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Kommunestyret i Dyrøy ber rådmann legge stor vekt på behovet for boligbygging i 
Dyrøy kommune ved behandling av dispensasjonssøknader der hvor omsøkt tomt 
er å betrakte som fortetting av eksisterende boligområde. 

1. Opplistede kriterier i arealplanens planbestemmelse pkt. 2.2. b) skal legges til 
grunn ved slik behandling 

 
Behandling i Kommunestyret – 30.04.2020:  
 
 
 
Tilleggsforslag fra SP:  
Nytt pkt: For at dispensasjon skal kunne gis må kommunen legge frem en utfyllende begrunnelse for 
dispensasjon i et LNFR område i arealplan. 
  
Det voteres over tilleggsforslaget fra SP. Forslaget falt, 4 mot 11 stemmer. Sp stemte for, AP/H/FRP/PU 
stemte mot.  
  
Det voteres over rådmannens innstilling.  
  
Enst. vedtatt.  
  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 30.04.2020  
 
1.Kommunestyret i Dyrøy ber rådmann legge stor vekt på behovet for boligbygging i Dyrøy kommune 
ved behandling av dispensasjonssøknader der hvor omsøkt tomt er å betrakte som fortetting av 
eksisterende boligområde. 



2.Opplistede kriterier i arealplanens planbestemmelse pkt. 2.2. b) skal legges til grunn ved slik 
behandling--- slutt på innstilling 
 
 

PS 28/20 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. 
 
 
 

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 Kommunestyret – 30.04.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som formannskapets innstilling.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 30.04.2020  
 
Forslag til samarbeidsavtale mellom Dyrøy kommune og Finnsnes lensmannsdistrikt om politiråd og 
politikontakt for perioden 01.01.20 – 31.12.21, vedtas. 
 
 

PS 29/20 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 stemmer (H).  
 
 
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, 
 
 
 
 

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 Kommunestyret – 30.04.2020:  
 
 
 
Redaksjonell endring pkt 1: Frivilligsentralen.  
  
Enst. vedtatt som formannskapets innstilling.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 30.04.2020  
 
1.Dyrøy kommune etablerer en småjobbsentral som tilrettelegges av Frivilligsentralen. 
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 30/20 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. 
  
 
 
 

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 Kommunestyret – 30.04.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som formannskapets innstilling.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 30.04.2020  
 
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 31/20 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. 
 
 
 

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 Kommunestyret – 30.04.2020:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 30.04.2020  
 
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. 
 
 

FO 1/20 Interpellasjon angående vigsel 



 
Behandling i Kommunestyret – 30.04.2020:  

 
 
Interpellasjonen legges fram av Erling Brattsberg (AP) og refereres her: 
Dyrøy kommune har siden 2017 tilbydd kommunal vigsler, der ordfører, varaordfører og rådmann har 
kunnet vigsle innbyggere i kommunen. Dette er en borgerlig vigsel, som et alternativ til kirkelig. 

Kommunestyret valgte den gang å kun tilby vigsler til personer bosatt i Dyrøy, ikke til personer fra andre 
kommuner. 

Dette synes vi i Dyrøy Ap blir feil. Det er viktig å ha et borgerlig alternativ til utflytta dyrøyværinger, og 
evt personer fra andre kommuner, som har lyst til å inngå ekteskap i vår vakre kommune. I dag er det 
kun kirkelig vigsel som er alternativet til disse. 

Dyrøy Ap fremmer følgende forslag til vedtak: 

Punkt 2 i reglement for kommunale vigsler strykes. 

Dyrøy Ap- Erling Bratsberg 

Enst. vedtatt som forslaget til Dyrøy AP. 

 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 30.04.2020  

Punkt 2 i reglement for kommunale vigsler strykes. 
 
 


