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PS 44/20 Godkjenning av møteprotokoll 23.4.20 

 

Rådmannens innstilling: 

Formannskapets møteprotokoll av 23.4.20 godkjennes.  
Behandling i Formannskapet – 11.05.2020:  

 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 11.05.2020  

Formannskapets møteprotokoll av 23.4.20 godkjennes. 
 
 

PS 45/20 Referatsaker 

 
Behandling i Formannskapet – 11.05.2020:  

 
 
Rådmannen med kommunalsjefer orienterer om Koronasituasjon, årsregnskap og nedstyring. 
  
Spørsmål fra representant Rakel Jensen (H) 
Er det planlagt rydding før 17.mai og er private næringsaktører koblet på? 
 
Rådmannen følger opp.   
 
Orientering næringsaker fra rådgiver plan og næring Frank Moldvik og daglig leder 
omstillingsprogrammet Stig Stokkland.  
  
Øvrige referatsaker tas til orientering. Enst.  
  
  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 11.05.2020  

Referatsakene tas til orientering.  
 
 

PS 46/20 Planstrategi 2020 - 2023 

 

Rådmannens innstilling: 

Forslag til planstrategi legges ut offentlig ihht. Plan- og Bygningslovens § 10-1, der det anmodes om 
innspill til foreliggende forslag. 
 



Behandling i Formannskapet – 11.05.2020:  

 
 
Forslag til vedtak Marit A. Espenes (AP) sendes på e-post til representantene:  
Ap foreslår at følgende tas inn i kapittel 4: Utviklingstrekk 

Næring: 

I Utviklingsanalysen som lå til grunn for omstillingsplanen heter det: 

Dyrøy er i en særlig sårbar situasjon, særlig på grunn av sårbarhet knyttet til et ensidig og 
konkurranseutsatt næringsliv. Dyrøy kommune må tilrettelegge for vekst i eksisterende næringsliv og 
etablering av en bredere næringsstruktur. 

Næringsmessige utviklingstrekk hentet fra Konsekvensanalysen, som ligger til grunn for 
omstillingsstatusen: 

 Stor offentlig sektor 
 Vekst i sysselsetting knyttet til bergverk og industri (i stor grad knyttet til Demas) 
 Ensidig næringsstruktur både offentlig og privat 
 Størst andel konkurranseutsatte næringer i Troms 

  

Bolig:  

Utfordringene i boligmarkedet er også en hemmer for næringsutvikling, attraktivitet og rekruttering av 
innbyggere. 

  

Ap foreslår at følgende tas inn i kapittel 5: Drøfting av kommunens strategiske valg 

Næring: 

Utviklingstrekkene tilsier at arbeidet med å skape flere private arbeidsplasser i eksisterende næringsliv, 
og aktivt arbeide for etablering av en bredere og mer robust næringsstruktur, må ha stort fokus i 
arbeidet med samfunnsplanen. Omstillingsstatusen er en ekstraordinær næringssatsing som varer til og 
med 2023, og som tar mål av seg å bidra til 50 nye eller sikrede arbeidsplasser i perioden, et mer robust 
næringsliv og en mer næringsvennlig kommune.  

I arbeidet med samfunnsplanen og andre relevante delplaner bør det være et betydelig fokus på 
næringsutvikling og arbeidsplasser. 

I siste periode har regionalt samarbeid rundt nærings- og samfunnsutvikling blitt mer fremtredende.  

Det er utarbeidet en regional næringsplan, og det pågår flere regionale prosjekter der næringsliv, 
utviklingsaktører og Dyrøy kommune er involvert. Det økende regionale samarbeidet og de regionale 
vekstnæringene bør legges til grunn i samfunnsplanen. 

Bolig:  

Et mer variert og bedre tilpasset boligmarkedet vil ha stor betydning for Dyrøys nærings- og 
bostedsattraktivitet.  

Boligundersøkelsen bør følges opp med en helhetlig boligplan, som på en helhetlig måte ivaretar både 
det boligsosiale perspektivet og det øvrige boligmarkedet. 

  

Forslag til vedtak Kjell-Sverre Myrvoll (SP) 
Pkt 4: 6.2.1 EIerskapsmelding  
  



Det voteres over forslagene samlet. Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 11.05.2020  

Følgende tas inn i kapittel 4: Utviklingstrekk 

Næring: 

I Utviklingsanalysen som lå til grunn for omstillingsplanen heter det: 

Dyrøy er i en særlig sårbar situasjon, særlig på grunn av sårbarhet knyttet til et ensidig og 
konkurranseutsatt næringsliv. Dyrøy kommune må tilrettelegge for vekst i eksisterende næringsliv og 
etablering av en bredere næringsstruktur. 

Næringsmessige utviklingstrekk hentet fra Konsekvensanalysen, som ligger til grunn for 
omstillingsstatusen: 

 Stor offentlig sektor 
 Vekst i sysselsetting knyttet til bergverk og industri (i stor grad knyttet til Demas) 
 Ensidig næringsstruktur både offentlig og privat 
 Størst andel konkurranseutsatte næringer i Troms 

  

Bolig:  

Utfordringene i boligmarkedet er også en hemmer for næringsutvikling, attraktivitet og rekruttering av 
innbyggere. 

  

Følgende tas inn i kapittel 5: Drøfting av kommunens strategiske valg 

Næring: 

Utviklingstrekkene tilsier at arbeidet med å skape flere private arbeidsplasser i eksisterende næringsliv, 
og aktivt arbeide for etablering av en bredere og mer robust næringsstruktur, må ha stort fokus i 
arbeidet med samfunnsplanen. Omstillingsstatusen er en ekstraordinær næringssatsing som varer til og 
med 2023, og som tar mål av seg å bidra til 50 nye eller sikrede arbeidsplasser i perioden, et mer robust 
næringsliv og en mer næringsvennlig kommune.  

I arbeidet med samfunnsplanen og andre relevante delplaner bør det være et betydelig fokus på 
næringsutvikling og arbeidsplasser. 

I siste periode har regionalt samarbeid rundt nærings- og samfunnsutvikling blitt mer fremtredende.  

Det er utarbeidet en regional næringsplan, og det pågår flere regionale prosjekter der næringsliv, 
utviklingsaktører og Dyrøy kommune er involvert. Det økende regionale samarbeidet og de regionale 
vekstnæringene bør legges til grunn i samfunnsplanen. 

Bolig:  

Et mer variert og bedre tilpasset boligmarkedet vil ha stor betydning for Dyrøys nærings- og 
bostedsattraktivitet.  

Boligundersøkelsen bør følges opp med en helhetlig boligplan, som på en helhetlig måte ivaretar både 
det boligsosiale perspektivet og det øvrige boligmarkedet. 
  

Følgende tas inn under pkt 4:  

6.2.1 Eierskapsmelding 



 
 

PS 47/20 Visit Senja - Søknad om ekstraordinære midler til markedsføring 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Dyrøy kommune innvilger Visit Senja Region ekstraordinært tilskudd stort kr. 40.000,-  

1. Midlene benyttes ihht. søknad til ekstraordinær markedsføring av reiselivsbedrifter i 
Visit Senja regionen.  

1. Tilskuddet finansieres ved bruk av næringsfondet.  

1. Det forutsettes at prosjektet gjennomføres ihht. søknad, og at Senja kommune bidrar med 
sin forholdsvise andel.  

 
Behandling i Formannskapet – 11.05.2020:  

 
 
Marit A.Espenes (AP) erklæres inhabil i saken etter fvl.§ 6, første ledd, bokstav e, pkt 2.  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 11.05.2020  

1.Dyrøy kommune innvilger Visit Senja Region ekstraordinært tilskudd stort kr. 40.000,-  
2.Midlene benyttes ihht. søknad til ekstraordinær markedsføring av reiselivsbedrifter i Visit Senja 
regionen.  
3.Tilskuddet finansieres ved bruk av næringsfondet.  
4.Det forutsettes at prosjektet gjennomføres ihht. søknad, og at Senja kommune bidrar med sin 
forholdsvise andel. 
 
 

PS 48/20 Forprosjektplan - Videreføring av sentrumsplan 

 

Rådmannens innstilling: 

«Formannskapet som styringsgruppe for sentrumsplan godkjenner vedlagte 
forprosjektplan.»   

Behandling i Formannskapet – 11.05.2020:  

 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 11.05.2020  



«Formannskapet som styringsgruppe for sentrumsplan godkjenner vedlagte forprosjektplan.» 
 
 

PS 49/20 Budsjettregulering 1 drift 2020 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Budsjettregulering 1 drift 2020 vedtas som framlagt 

 
Behandling i Formannskapet – 11.05.2020:  

 
 
Kommunalsjef oppvekst- og kompetanse Håvard Johansen orienterer.  
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 11.05.2020  

Budsjettregulering 1 drift 2020 vedtas som framlagt 
 
 

PS 50/20 Forsering av investeringstiltak - bygg 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Legging av nytt taktekke utleieboliger Dyrøytunet 11-14 og skifte av ytterdører i 
Nordavindshagen framskyndes fra 2021 til 2020. Tiltakenes økonomiske ramme økes fra samlet 
kr 600.000,- til kr. 750.000,- og finansieres ved økning av lånerammene.  

 
Behandling i Formannskapet – 11.05.2020:  

 
 
Enhetsleder teknisk Kjell-Rune Marthinsen orienterer.  
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 11.05.2020  

1.Legging av nytt taktekke utleieboliger Dyrøytunet 11-14 og skifte av ytterdører i Nordavindshagen 
framskyndes fra 2021 til 2020. Tiltakenes økonomiske ramme økes fra samlet kr 600.000,- til kr. 
750.000,- og finansieres ved økning av lånerammene. 
 
 



PS 51/20 Dyrøy sentrumsbygg 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Dyrøy kommune stiller seg bak en videreføring av arbeidet med å realisere det planlagte 

prosjektet i regi av Dyrøy utleiebygg AS og Dyrøy boligstiftelse. Følgende prosjektkostnad 
legges til grunn: 

o Dyrøy utleiebygg – rehab. 1. etg. + atrium – kr. 18 500 000,- + mva. (uendret) 

o Dyrøy boligstiftelse – 12 leiligheter for vanskeligstilte – kr. 39 500 000,- inkl. mva. 

o Dyrøy boligstiftelse – ”skallet” for 4 (ev. 5) leiligheter for salg – kr. 10 000 000,- inkl. mva. 

1. Dyrøy kommune inngår en ny tilvisningsavtale med Dyrøy boligstiftelse hvor det legges til 
grunn en økning i leiepris pr. mnd. for små leiligheter fra kr. 5000,- til kr. 7000,-, og for 
store leiligheter fra kr. 8500,- til kr. 10000,-. For fem av de store leilighetene videreføres 
garanti for løpende utleieinntekter. 

1. Dyrøy kommune stiller garanti for et avdragsfritt lån på inntil kr. 10 mill. for Dyrøy 
boligstiftelse knyttet til bygging av ”skallet” på leiligheter for salg. Nedtrapping av 
garantien  skjer løpende ifm. salg av leilighetene. 

1. Det arbeides aktivt for å få del i mulige stimuleringstiltak (korona) som kan bidra til å 
redusere finanskostnadene (tilskudd eller gunstige lånevilkår). 

Behandling i Formannskapet – 11.05.2020:  

 
 
Representant Kjell-Jostein Lillegård (PU) ber om vurdering av habiliteten til Rakel Jensen (H).  
  
Forvaltningsloven § 6, andre ledd skal vurderes: Likeså er han ugild når andre særegne forhold 
foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om 
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har 
nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part. 
 
Det voteres over habiliteten til Rakel Jensen. 2 stemmer (AP) vurderer henne habil, 2 stemmer (PU/SP) 
inhabil. Jensen vurderes habil etter ordførers dobbeltstemme.  
 
Representant Erling Brattsberg (AP) ber om vurdering av habiliteten til Kjell-Sverre Myrvoll (SP). Myrvoll 
erklæres inhabil etter kommunelovens § 11-10, andre ledd.  
 
Det voteres over rådmannens forslag til vedtak. Vedtaket bifalt, 3 stemmer (AP/H) mot 1 stemmer 
(PU).  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 11.05.2020  

1.Dyrøy kommune stiller seg bak en videreføring av arbeidet med å realisere det planlagte prosjektet i 
regi av Dyrøy utleiebygg AS og Dyrøy boligstiftelse. Følgende prosjektkostnad legges til grunn: 
oDyrøy utleiebygg – rehab. 1. etg. + atrium – kr. 18 500 000,- + mva. (uendret) 
oDyrøy boligstiftelse – 12 leiligheter for vanskeligstilte – kr. 39 500 000,- inkl. mva. 
oDyrøy boligstiftelse – ”skallet” for 4 (ev. 5) leiligheter for salg – kr. 10 000 000,- inkl. mva. 



2.Dyrøy kommune inngår en ny tilvisningsavtale med Dyrøy boligstiftelse hvor det legges til grunn en 
økning i leiepris pr. mnd. for små leiligheter fra kr. 5000,- til kr. 7000,-, og for store leiligheter fra kr. 
8500,- til kr. 10000,-. For fem av de store leilighetene videreføres garanti for løpende utleieinntekter. 
3.Dyrøy kommune stiller garanti for et avdragsfritt lån på inntil kr. 10 mill. for Dyrøy boligstiftelse 
knyttet til bygging av ”skallet” på leiligheter for salg. Nedtrapping av garantien skjer løpende ifm. salg av 
leilighetene. 
4.Det arbeides aktivt for å få del i mulige stimuleringstiltak (korona) som kan bidra til å redusere 
finanskostnadene (tilskudd eller gunstige lånevilkår). 
 
 

PS 52/20 Forslag til Avtale om interkommunal kommuneoverlege 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til avtale mellom Astafjordlegen og Dyrøy 
kommune om interkommunal kommuneoverlege. 
Behandling i Formannskapet – 11.05.2020:  

 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 11.05.2020  

Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til avtale mellom Astafjordlegen og Dyrøy kommune om 
interkommunal kommuneoverlege. 
 
 

PS 53/20 Samarbeidsavtale Bardu Interkommunale legevakt 

 

Rådmannens innstilling: 

Dyrøy kommune godkjenner vertskommunesamarbeid for felles legevakt mellom kommunene 
Dyrøy, Salangen, Ibestad, Lavangen, Målselv og Bardu. 
 
Dyrøy Kommune godkjenner samarbeidsavtalen om felles legevakt mellom kommunene Dyrøy, 
Salangen, Ibestad, Lavangen, Målselv og Bardu. 
Behandling i Formannskapet – 11.05.2020:  

 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 11.05.2020  

Dyrøy kommune godkjenner vertskommunesamarbeid for felles legevakt mellom kommunene Dyrøy, 
Salangen, Ibestad, Lavangen, Målselv og Bardu. 
Dyrøy Kommune godkjenner samarbeidsavtalen om felles legevakt mellom kommunene Dyrøy, 
Salangen, Ibestad, Lavangen, Målselv og Bardu. 



 
 

PS 54/20 Dyrøy vannverk - statusoppdatering og forslag til tiltak 2020 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Videreføring av vannverksutbyggingene vedtas i tråd med ovenfor stående opplisting. 
1. Det fremmes egen sak til politisk behandling for finansiering av de enkelte tiltak etter hvert som 

kostnadsoverslag er klarlagt. 
Behandling i Formannskapet – 11.05.2020:  

 
 
Saken ble ettersendt formannskapets medlemmer 7.mai pr e-post. 
  
Geir Fjellberg orienterer om saken.  
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 11.05.2020  

1.Videreføring av vannverksutbyggingene vedtas i tråd med ovenfor stående opplisting. 
2.Det fremmes egen sak til politisk behandling for finansiering av de enkelte tiltak etter hvert som 
kostnadsoverslag er klarlagt. 
 
 

PS 55/20 Søknad om startlån 

PS 56/20 Retningslinjer - utleie, overdragelse og prising - arealer til næringsformål 

 

Rådmannens innstilling: 

«Saken fremlegges politisk vurdering uten rådmannens forslag til vedtak.» 
 
 

                                          * * * 
Behandling i Formannskapet – 11.05.2020:  

 
 
Omforent forslag til vedtak: 

 Kolonnen ytterst til høyre med 60 % betaling første 3 år strykes. 
 Leiepris utearealer langsiktig leie ble satt til 15,- kr pr kvm. 
 Reguleres etter «konsumprisindeksen» hvert år. 
 Endringene vedtas med retningslinjer i vedlegg 1.  

  
Enst. vedtatt.  
 
 



Vedtak i Formannskapet  – 11.05.2020  

 
 Kolonnen ytterst til høyre med 60 % betaling første 3 år strykes. 
 Leiepris utearealer langsiktig leie ble satt til 15,- kr pr kvm. 
 Reguleres etter «konsumprisindeksen» hvert år. 
 Endringene vedtas med retningslinjer i vedlegg 1.  

 
 


