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Ingen merknader til innkallingen. 



 
Til sakslisten: 
Det er ettersendt en sak 47/20 -  Forvaltningsrevisjonsrapport fastlegetjenesten.  
Saken ble presentert av KomRev Nord fra kl.14.   
 
Kjell-Sverre Myrvoll (SP) er inhabil i sak 41/20. Børre Ertzaas (SP) møter som vara for behandling av 
saken.  
  
Til å signere protokoll velges Tone Sørensen (AP) og Kjell-Sverre Myrvoll (SP). 
  
  
 
 

 
 

 
 
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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PS 32/20 Godkjenning av møteprotokoll 30.4.20 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyrets møteprotokoll av 30.4.20 godkjennes.  
Behandling i Kommunestyret – 19.05.2020:  

 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 19.05.2020  

Kommunestyrets møteprotokoll av 30.4.20 godkjennes. 
 
 

PS 33/20 Referatsaker 

Behandling i Kommunestyret – 19.05.2020:  

Rådmannen orienterer fra enhetene: Koronasituasjon, KOFAsak, havbruksfond, iPAD, PPT. 
  
Spørsmål fra kommunestyrets representanter: 
 
Kjell-Sverre Myrvoll (SP): 
1. KOFAsak 
2. Mobildekning Faksfjord/Kastnes - status  
 
Jan-Åge Rydningen (SP):  
1. Status avtale PPT 
2. Internkontroll - Vedlikehold kommunale bygg 
 
Erling Bratsberg (AP):  
KOFAsak 
 
Tone Sørensen (AP): 
Plan for pynting/planting sentrum 
 
Kine-Mari Bertheussen (SP): 
Legevaktsamarbeid - orientering 
 
Rakel Jensen (H): 
1. KOFAsak 
2. Plan for sommer i sentrum 
 
Spørsmålene besvares i møtet.  
  
Referatsakene tas til orientering. Enst.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 19.05.2020  

Referatsakene tas til orientering.  
 
 



PS 34/20 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 Kommunestyret – 19.05.2020:  

 
Kommunalsjef helse og omsorg Karl Johan Olsen orienterer. 
  
Det refereres til formannskapets innstilling fra 11.5.20.  
 
Enst. vedtatt som formannskapets innstilling.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 19.05.2020  

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 35/20 Forslag til Avtale om interkommunal kommuneoverlege 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til avtale mellom Astafjordlegen og Dyrøy 
kommune om interkommunal kommuneoverlege. 
Behandling i Kommunestyret – 19.05.2020:  

 
Det refereres til formannskapets innstilling fra 11.5.20.  
  
Enst. vedtatt som formannskapets innstilling.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 19.05.2020  

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

PS 36/20 KomRev Nord IKS - Ny selskapsavtale 

 



Rådmannens innstilling: 

Ny selskapsavtale for KomRev Nord IKS godkjennes. 
Behandling i Kommunestyret – 19.05.2020:  

 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 19.05.2020  

Ny selskapsavtale for KomRev Nord IKS godkjennes. 
 
 

PS 37/20 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 
 

Rådmannens innstilling: 

1. Budsjettregulering 1 drift 2020 vedtas som framlagt 
 

Behandling i Kommunestyret – 19.05.2020:  

 
Enst. vedtatt som formannskapets innstilling.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 19.05.2020  

Budsjettregulering 1 drift 2020 vedtas som framlagt 
 
 

PS 38/20 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. 
 

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 Kommunestyret – 19.05.2020:  

 
Enst. vedtatt som formannskapets innstilling.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 19.05.2020  

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 39/20 Dyrøy vannverk - statusoppdatering og forslag til tiltak 2020 

Rådmannens innstilling: 

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. 
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. 
 



Rådmannens innstilling: 

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. 
Behandling i Kommunestyret – 19.05.2020:  

 
Prosjektleder Geir Fjellberg orienterer.  
  
Enst. vedtatt som formannskapets innstilling.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 19.05.2020  

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 40/20 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.  

Rådmannens innstilling: 

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

Behandling i Kommunestyret – 19.05.2020:  

 
Enst. vedtatt som formannskapets innstilling.  
 
 



Vedtak i Kommunestyret  – 19.05.2020  

 
 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.  

 
 

PS 41/20 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. 

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). 

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 Bratsberg (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). 
 

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. 

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). 

Behandling i Kommunestyret – 19.05.2020:  

 
Kjell-Sverre Myrvoll (SP) erklæres inhabil etter kommunelovens § 11-10. Børre Ertzaas (SP) møter som 
vararepresentant for behandling av saken.  
  
Forslag til vedtak fremmet av PU/SP/FRP: 
1. Sentrumsnære leiligheter løses gjennom OPS modell jfr. Hamarøymodellen. Det bygges ut 10 
leiligheter med tilvisningsavtale for 5 av disse leilighetene, resterende med kommunal garanti om leie. 
Det forutsettes realisering innen 18 mnd. 
2. Dyrøy utleiebygg totalrenoveres etter tidligere plantegninger i Dyrøyprosjektet, eller at det 
gjennomføres sanering og oppføring av nybygg innenfor en ramme av 16,5 mill kr. 
  
Det voteres over forslaget til PU/SP/FRP opp mot formannskapets innstilling, som ligger til grunn.  
 
Formannskapets innstilling falt, 7 (AP/H) stemte for, 8 (PU/SP/FRP) stemte mot.  
  
 
Vedtak i Kommunestyret  – 19.05.2020  



1. Sentrumsnære leiligheter løses gjennom OPS modell jfr. Hamarøymodellen. Det bygges ut 10 
leiligheter med tilvisningsavtale for 5 av disse leilighetene, resterende med kommunal garanti om leie. 
Det forutsettes realisering innen 18 mnd. 
2. Dyrøy utleiebygg totalrenoveres etter tidligere plantegninger i Dyrøyprosjektet, eller at det 
gjennomføres sanering og oppføring av nybygg innenfor en ramme av 16,5 mill kr. 
 
 

PS 42/20 Dyrøy Boligstiftelse - Valg av nytt styre 2020

Rådmannens innstilling: 

Til nytt styre i Dyrøy Boligstiftelse velges:  
  
Styremedlemmer:  
1 Formann …………………..  
2 …………………………….  
3 …………………………….  
  
Varamedlemmer:  
1 …………………………….  
2 …………………………….  
3 …………………………….  
 Ihht. vedtektenes § 5 oppnevnes ett styremedlem og ett varamedlem blant leietakere.  

Behandling i Kommunestyret – 19.05.2020:  

 
Omforent forslag til vedtak:  
  
1. Formann Kjell – Jostein Lillegård 

2. Børre Ertzaas 

3. Representanter fra brukere 

Vara: 

1. Ingunn M Hals 

  

Enst. vedtatt  

 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 19.05.2020  

Til nytt styre i Dyrøy Boligstiftelse velges:  
  
Styremedlemmer:  
1 Formann Kjell-Jostein Lillegård 
2 Børre Ertzaas 
3 Representanter fra brukere 
  
Varamedlemmer:  
1 Ingunn M Hals 
2 …………………………….  
3 …………………………….  



 Ihht. vedtektenes § 5 oppnevnes ett styremedlem og ett varamedlem blant leietakere.  
 
 

PS 43/20 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.  
 

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 – 19.05.2020:  

 
Omforent forslag til vedtak: 

Medlem: 1. Turid Andreassen 

Varamedlem: 2. Kjell-Jostein Lillegård 
  
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 19.05.2020  

Dyrøy kommunestyre velger Turid Andreassen som medlem og Kjell-Jostein Lillegård som 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.  
 
 

PS 44/20 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.  
 

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 – 19.05.2020:  

Omforent forslag til vedtak:  
  
Medlemmer: 
1. Per Gunnar Cruickshank 
2. Anita Sæbbe Haraldsvik 
3. May Ludviksen 
  
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 19.05.2020  

Som møtefullmektiger til forliksrådet for inntil fire år 2020-2024 velges følgende medlemmer:  
1. Per Gunnar Cruickshank 
2. Anita Sæbbe Haraldsvik 
3. May Ludviksen 
 
 

PS 45/20 Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2024 

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.  



 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret foreslår 4 skjønnsmedlemmer fra Dyrøy kommune til fylkestingets valg av 
skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2024.  
Behandling i Kommunestyret – 19.05.2020:  

 
Omforent forslag til vedtak:  
Gjenvalg på kandidater: 
Fredrik Fredriksen 
Ingunn Hals 
Torbjørn Hind 
Tone Merete Pettersen 
  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 19.05.2020  

Gjenvalg på kandidater.  
 
 

PS 46/20 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.  
 



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 – 19.05.2020:  

 
Omforent forslag til vedtak: 
Tingretten: 
Menn:  
Pål Kristiansen 
Kvinner: 
Anita S Haraldsvik 
Berit Nikolaisen 
Tone Sørensen 
Lagmannsretten: 
Sverre Bergheim 
Helene Sætherskar 
Jordskiftemedommere: 
Berit Jakobsen 
Dag Agnar Solbakk 
  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 19.05.2020  

Dyrøy kommunestyre 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 – Helene Sætherskar (kvinner) og Sverre 
Bergheim (menn). 

 Meddommere til Senja tingrett antall 60 – Anita Sæbbe Haraldsvik, Berit Nikolaisen og Tone 
Sørensen (kvinner) og Pål Kristiansen (menn).  

 Meddommere til jordskifteretten antall 2 – Berit Jakobsen og Dag Agnar Solbakk.  
 
 

PS 47/20 Særutskrift fra kontrollutvalget 

Behandling i Kommunestyret – 19.05.2020:  

 
Saken ble ettersendt kommunestyret 13.mai.  
  
Saken presenteres av KomRev NORD ved Astrid Indrebø. 



  
Enst. vedtatt som kontrollutvalgets innstilling.  
  
  
Vedtak i Kommunestyret  – 19.05.2020  

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Fastlegetjenesten - Sørreisa og Dyrøy kommuner 
til orientering. 
2. Kommunestyret anmoder rådmannen om å følge opp revisjonens anbefalinger i rapportens kapittel 
8.  
 


