
 

Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 
Dato: 28.05.2020 
Tid: 10:00 

 
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 
Kurt Terje Norkyn Klaussen økonomisjef 
Karl Johan Olsen kommunalsjef helse- og omsorg 
Frank Moldvik rådgiver næring 

 
 
   
Ingen merknader til innkalling.  
  
Til sakslisten:  
PS 62 og 63/20 framlegging av stikkledning - trekkes av rådmann og er fjernet fra denne sakslisten. FS 
ber rådmannen utrede en prinsipiell sak om kostnadsdekning ved etablering av stikkledning vann.  
Det legges til to bordsaker: 
- Finnlandsnes Eiendom AS - Søknad om tilskudd 
- Intensjonserklæring Akson 
Marit A.Espenes (AP) er inhabil i PS 63/20.  
 



 

 
 

 
 
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 57/20 Godkjenning av møteprotokoll 11.5.20  2018/51 

PS 58/20 Referatsaker   

RS 34/20 Rådmannen orienterer   

RS 35/20 Orientering næringssaker   

RS 36/20 200514 Dyrøy kommune, modernisering av Telenors 
infrastruktur - oppdatert informasjon (INTERNAL) 

 2019/208 

 Saker til behandling   

PS 59/20 Forprosjekt sentrumsplan - Utsatt oppstart  2020/279 

PS 60/20 Dyrøy Utleiebygg AS - Valg av nytt styre  2019/292 

PS 61/20 Oppretting av kommunekomité for TV-aksjonen 
NRK 2020 for Dyrøy kommune 

 2018/580 

PS 62/20 Økonomirapportering 1.tertial  2019/447 

PS 63/20 Finnlandsnes Eiendom AS - Søknad om tilskudd  2020/354 

PS 64/20 Saksframlegg intensjonserklæring Akson  2020/264 
 
 
Marit Alvig Espenes 
ordfører  



PS 57/20 Godkjenning av møteprotokoll 11.5.20 

 

Rådmannens innstilling: 

Formannskapets møteprotokoll av 11.5.20 godkjennes.  
 
Behandling i Formannskapet – 28.05.2020:  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 28.05.2020  

Formannskapets møteprotokoll av 11.5.20 godkjennes. 
 
 

PS 58/20 Referatsaker 

Behandling i Formannskapet – 28.05.2020:  

 
Rådmannen orienterer rundt Koronasituasjonen, årsregnskap 2019, ansettelse enhetsleder kultur og 
fritid, sentrumsbygget,  
 
Spørsmål fra representantene:  
 
Kjell-Sverre Myrvoll (SP): Orientering legevakt Målselv/Bardu. Kontrakt kosting. Lovlighetsoppfølging.  
Erling Bratsberg (AP): Dom fra KOFAsak. Camp Kastneshamn.  
Kine Mari Bertheussen (SP): Veibygging uten søknader. 
Rakel Jensen (H): Hallstyret, søppeltømming og planting for sommervikarer.  
  
  
Forslag til vedtak fra Erling Bratsberg (AP):  
Formannskapet ber rådmann om å utrede de økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser av 
vedtak gjort i kommunestyresak 41/20.  
  
Enst. vedtatt.  
  
Det gis orientering om næringssaker av rådgiver plan og næring Frank Moldvik.  
  
Referatsakene tas til orientering. Enst.  
  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 28.05.2020  

Formannskapet ber rådmann om å utrede de økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser av 
vedtak gjort i kommunestyresak 41/20.  
 
Referatsakene tas til orientering.  
 
 

PS 59/20 Forprosjekt sentrumsplan - Utsatt oppstart



 

Rådmannens innstilling: 

Arbeidet med sentrumsplanen utsettes inntil avklaringer knyttet til Dyrøy utleiebygg foreligger. 
Behandling i Formannskapet – 28.05.2020:  

Det voteres over rådmannens forslag til vedtak. Vedtaket bifalt, 3 stemte for (AP/H), 2 stemte mot (SP).  
  
 Vedtak i Formannskapet  – 28.05.2020  
Arbeidet med sentrumsplanen utsettes inntil avklaringer knyttet til Dyrøy utleiebygg foreligger. 
 

PS 60/20 Dyrøy Utleiebygg AS - Valg av nytt styre 

Rådmannens innstilling: 

Dyrøy formannskap som valgkomité tilrår generalforsamlingen i Dyrøy Utleiebygg A/S å vedta 
slik styresammensetning: 

 
Styresammensetning: 

1.  ............................................, styreleder 2 år 
2.  ............................................, nestleder 1 år 
3.   ........................................... 2 år 

 
Varamedlemmer: 

1.   .......................................... 2 år 
2.   .......................................... 2 år 
3.   .......................................... 1 år 

 
Behandling i Formannskapet – 28.05.2020:  

Saken utsettes til 18.juni.  
 
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 28.05.2020  

Saken utsettes til 18.juni.  
 

PS 61/20 Oppretting av kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2020 for Dyrøy kommune 

Rådmannens innstilling: 

1. Dyrøy kommune oppnevner som kommunens representanter for TV-aksjonen NRK 2020 som 
går til WWF arbeid mot forurensing av elver og havene. 

2. Som kommunekomite oppnevnes, Kjell-Sverre Myrvoll, Rakel Jensen og Stine Cruickshank . 

3. Som sekretær og leder for kommunekomiteen oppnevnes Hans Bakkejord. 

4. Dyrøy kommune bevilger kroner firetusen / 4000,- til TV-aksjonen for 2020 

 
Behandling i Formannskapet – 28.05.2020:  



Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
  
 
Vedtak i Formannskapet  – 28.05.2020  

1.Dyrøy kommune oppnevner som kommunens representanter for TV-aksjonen NRK 2020 som går til 
WWF arbeid mot forurensing av elver og havene. 
2.Som kommunekomite oppnevnes, Kjell-Sverre Myrvoll, Rakel Jensen og Stine Cruickshank . 
3.Som sekretær og leder for kommunekomiteen oppnevnes Hans Bakkejord. 
4.Dyrøy kommune bevilger kroner firetusen / 4000,- til TV-aksjonen for 2020 
 
 

PS 62/20 Økonomirapportering 1.tertial 

Rådmannens innstilling: 

Økonomirapport 1. tertial tas til etterretning. 
Behandling i Formannskapet – 28.05.2020:  

Økonomileder Kurt T.N Klaussen og kommunalsjefene Karl Johan Olsen og Håvard Johnsen orienterer. 
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
  
  
Vedtak i Formannskapet  – 28.05.2020  

Økonomirapport 1. tertial tas til etterretning. 
 

PS 63/20 Finnlandsnes Eiendom AS - Søknad om tilskudd 

Rådmannens innstilling: 

«Finnlandsnes Eiendom AS innvilges 25% tilskudd inntil kr. 20.000,- i forbindelse med tilrettelegging 
og oppgradering av campingplassen.  
 
Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes næringsfondet.» 

 
 
Behandling i Formannskapet – 28.05.2020:  

Marit A.Espenes (AP) erklæres inhabil etter fvl.§ 6, første ledd, bokstav b).  
  
Enst. vedtatt som rådmannens forlag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 28.05.2020  

«Finnlandsnes Eiendom AS innvilges 25% tilskudd inntil kr. 20.000,- i forbindelse med tilrettelegging og 
oppgradering av campingplassen.  
  
Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes næringsfondet.» 
 

Rådmannens innstilling: 

«Finnlandsnes Eiendom AS innvilges 25% tilskudd inntil kr. 20.000,- i forbindelse med tilrettelegging 
og oppgradering av campingplassen.  



 
Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes næringsfondet.» 

 
 
Behandling i Formannskapet – 28.05.2020:  

Marit A.Espenes (AP) erklæres inhabil etter fvl.§ 6, første ledd, bokstav b).  
  
Enst. vedtatt som rådmannens forlag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 28.05.2020  

«Finnlandsnes Eiendom AS innvilges 25% tilskudd inntil kr. 20.000,- i forbindelse med tilrettelegging og 
oppgradering av campingplassen.  
  
Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes næringsfondet.» 

PS 64/20 Saksframlegg intensjonserklæring Akson

Rådmannens innstilling: 

1. Dyrøy kommunestyre støtter det videre arbeidet med Akson og signaliserer ønske om 
deltakelse gjennom signering av intensjonserklæring. 

1. Kommunestyret ber rådmannen legge fram ny sak til kommunestyret for inngåelse av en 
forpliktelsesavtale når dette blir aktuelt. 

 
 
Behandling i Formannskapet – 28.05.2020:  

 
Kommunalsjef helse og omsorg Karl Johan Olsen orienterer.  
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.   
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 28.05.2020  

1.Dyrøy kommunestyre støtter det videre arbeidet med Akson og signaliserer ønske om deltakelse 
gjennom signering av intensjonserklæring. 
2.Kommunestyret ber rådmannen legge fram ny sak til kommunestyret for inngåelse av en 
forpliktelsesavtale når dette blir aktuelt. 
 

Rådmannens innstilling: 

1. Dyrøy kommunestyre støtter det videre arbeidet med Akson og signaliserer ønske om 
deltakelse gjennom signering av intensjonserklæring. 

2. Kommunestyret ber rådmannen legge fram ny sak til kommunestyret for inngåelse av en 
forpliktelsesavtale når dette blir aktuelt. 

 
 
Behandling i Formannskapet – 28.05.2020:  



Kommunalsjef helse og omsorg Karl Johan Olsen orienterer.  
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
  
 
Vedtak i Formannskapet  – 28.05.2020  

1.Dyrøy kommunestyre støtter det videre arbeidet med Akson og signaliserer ønske om deltakelse 
gjennom signering av intensjonserklæring. 
2.Kommunestyret ber rådmannen legge fram ny sak til kommunestyret for inngåelse av en 
forpliktelsesavtale når dette blir aktuelt. 


