
 

Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: , Nordavindshagen 
Dato: 18.06.2020 
Tid: 10:15 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Marit Alvig Espenes Leder AP 
Rakel Jensen Nestleder H 
Erling Bratsberg Medlem AP 
Tone Sørensen Medlem AP 
Terje Johansen Medlem AP 
Trine Nygård Medlem AP 
Halftan Sætherskar Medlem AP 
Roger Tronstad Medlem FRP 
Kent Bjørnar Hansen Medlem FRP 
Kjell Sverre Myrvoll Medlem SP 
Kine Mari H.Bertheussen Medlem SP 
Anita Sæbbe Haraldsvik Medlem SP 
Håkon-Inge Hanssen Medlem SP 
Kjell-Jostein Lillegård Medlem PU 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Rune Gabrielsen MEDL PU 
   

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ingunn Merete Hals Rune Gabrielsen SP 
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Marlin Antonsen avdelingsleder personal, organisasjon og service 
Tore Uthaug rådmann 
Karl Johan Olsen kommunalsjef helse- og omsorg 
Håvard Johnsen kommunalsjef oppvekst og kompetanse 
Frank Moldvik rådgiver næring 

 
 
   
Ingen merknader til innkalling, godkjent.  



Til sakslisten:  
- PS 63/17 Styre Dyrøy utleiebygg trekkes og behandles på generalforsamling.  
- PS 61-63 utsettes.  
- PS 67/20 "Dyrøy Boligstiftelse - Valg av nytt styre 2020" legges til og behandles som bordsak.  
 
Til å signere protokoll velges Kjell-Jostein Lillegård (PU) og Håkon-Inge Hanssen (SP).  
 
Kjell-Sverre Myrvoll (SP) er inhabil i PS 56/20 og 60/20.  
Rakel Jensen (H) er inhabil i PS 60/20. Kurt Ole Johansen (H) tiltrer som varamedlem.  
Kjell-Jostein Lillegård (PU) er inhabil i PS 60/20. Ellen Sæbbe (SV) tiltrer som varamedlem.  
 
 

 
 

 
 
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 63/20 Midt-Troms Museum: Avtale om museumstjenester  2020/284 
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Marit Alvig Espenes 
ordfører  



PS 48/20 Godkjenning av møteprotokoll 19.5.20 

 
Behandling i Kommunestyret – 18.06.2020:  

Enst vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 18.06.2020  

Kommunestyrets møteprotokoll av 19.5.20 godkjennes. 

 

PS 49/20 Referatsaker 

Behandling i Kommunestyret – 18.06.2020:  

Rådmannen orienterer til RS 25/20. 
 
Kjell-Jostein Lillegård (PU): 
- Gangfelt ved Elvetun skole 
  
Kjell-Sverre Myrvoll (SP): 
- TIlbakemeldinger legevaktsamarbeid 
- Status mobildekning Sørfjord/Kastnes 
  
Referatsakene tas til orientering. Enst.  
  
Vedtak i Kommunestyret  – 18.06.2020  

Referatsakene tas til orientering.  

 

PS 50/20 Ambulerende skjenkebevilling - skjenking for enkeltanledninger 

 
Behandling i Kommunestyret – 18.06.2020:  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 18.06.2020  

1. Ihht. alkohollovens § 4-5 gis ordføreren i Dyrøy fullmakt til å gi:  
a) 5 ambulerende bevillinger for skjenking av alkoholholdig drikk mellom 4,7 og 22 volumprosent på alle 
ukedager fra kl. 10.00 til kl. 01.00 – samt natt til lørdag, søndag og bevegelige helligdager fra kl. 10.00 til 
kl. 02.00. samt alkoholholdig drikk over 22 volumprosent på alle ukedager fra kl. 13.00 til kl. 01.00 – 
samt natt til lørdag, søndag og bevegelige helligdager fra kl. 13.00 til kl. 02.00  
b) 5 skjenkebevillinger for enkeltanledninger ihht. § 1-6 3. ledd for skjenking av alkoholholdig drikk 
mellom 4,7 og 22 volumprosent på alle ukedager fra kl. 10.00 til kl. 01.00 – samt natt til lørdag, søndag 
og bevegelige helligdager fra kl. 10.00 til kl. 02.00. samt alkoholholdig drikk over 22 volumprosent på 
alle ukedager fra kl. 13.00 til kl. 01.00 – samt natt til lørdag, søndag og bevegelige helligdager fra kl. 
13.00 til kl. 02.00 
2. Ihht. alkohollovens § 4-5 gis formannskapet i Dyrøy fullmakt til å gi:  
a) 5 ambulerende bevillinger for skjenking av alkoholholdig drikk mellom 4,7 og 22 volumprosent på alle 
ukedager fra kl. 10.00 til kl. 01.00 – samt natt til lørdag, søndag og bevegelige helligdager fra kl. 10.00 til 



kl. 02.00. samt alkoholholdig drikk over 22 volumprosent på alle ukedager fra kl. 13.00 til kl. 01.00 – 
samt natt til lørdag, søndag og bevegelige helligdager fra kl. 13.00 til kl. 02.00  
b) 5 skjenkebevillinger for enkeltanledninger ihht. § 1-6 3. ledd for skjenking av alkoholholdig drikk 
mellom 4,7 og 22 volumprosent på alle ukedager fra kl. 10.00 til kl. 01.00 – samt natt til lørdag, søndag 
og bevegelige helligdager fra kl. 10.00 til kl. 02.00. samt alkoholholdig drikk over 22 volumprosent på 
alle ukedager fra kl. 13.00 til kl. 01.00 – samt natt til lørdag, søndag og bevegelige helligdager fra kl. 
13.00 til kl. 02.00  
  
3. Bevillingene gjelder fram til 30.06 2024.  
  
4. For bevilling som gjelder skjenking ved en enkelt bestemt anledning og ambulerende bevilling, kreves 
det et gebyr, pt. kr. 380,- ihht. forskrift til alkoholloven § 6-2. 

PS 51/20 Søknad om fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdige drikker - 2020 

 
Behandling i Kommunestyret – 18.06.2020:  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 18.06.2020  

1. Coop Nord avd. Brøstadbotn gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (under 4,7 
volumprosent - øl, rusbrus) for perioden 01.07 2020 – 30.06 2024.  
  
2. Styrer for salgsbevillingen: Lill-Sigrid Bergheim 
Stedfortreder: Mathias Bakken  
  
3. Det tillates salg i butikkens åpningstid ihht. alkohollovens maksimaltider:  
Kl. 08.00 – 20.00: Mandag - fredag  
Kl. 08.00 – 18.00: På dager før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag.  
  
4. Salg av drikk som nevnt i pkt. 1. skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai. 

 

PS 52/20 Søknad om fornyelse av bevilling for skjenking av alkoholholdige drikker - 2020 

 
Behandling i Kommunestyret – 18.06.2020:  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 18.06.2020  

1. Foxtail A/S gis etter alkohollovens §4-2, jf. 4-1:  
Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk:  
Gruppe 1 - mellom 2,5 og 4,7 volumprosent – (øl, rusbrus),  
Gruppe 2 - mellom 4,7 og 22 volumprosent (vin)  
Gruppe 3 - over 22 volumprosent (brennevin) fram til 30. juni 2024.  
  
2. Skjenking kan foregå i kafedelen, samt tilhørende utbygd/inngjerdt uteområde.  
  
3. Skjenketid:  



Skjenketiden for alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent, er på dagene 
fredag og lørdag fra kl. 10.00 til 02.00. Andre dager er skjenketiden fra kl. 10.00 til kl. 01.00.  
Skjenketiden for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer, er på dagene fredag og 
lørdag fra kl. 13.00 til 02.00. Andre dager er skjenketiden fra kl. 13.00 til kl. 01.00.  
På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk med lavere 
alkoholinnhold enn 22 volumprosent fra kl. 10.00 til kl. 02.00.  
På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk med 22 
volumprosent alkohol eller mer fra kl. 13.00 til kl. 02.00.  
Skjenking skal opphøre senest en halv time før den gitte eller stedets egen praktiserte åpningstid. 
Skjenking av bevillingspliktig alkohol kan likevel ikke skje etter fastsatt skjenketid.  
  
4. Som ansvarlig styrer for bevillingen godkjennes Hermod Ludvigsen, og som stedfortreder May Anne 
Ludvigsen 
  
5. Det er en forutsetning at skjenking skjer ihht. alkohollovens bestemmelser og forskrifter 
m/merknader.  
  
6. Ihht. forskrift til alkoholloven § 4-6 plikter Foxtail A/S å kunne å føre et rimelig utvalg av alkoholfrie 
og/eller alkoholsvake drikker, og som må regnes som en naturlig erstatning for alkoholholdig drikk. 
Alkoholfrie og alkoholsvake drikker skal oppføres på skjenkekart og andre prislister.  
  
  
1. Dyrøy kommune v/Nordavindshagen gis etter alkohollovens § 4-2, jf. 4-1 Alminnelig bevilling for 
skjenking av alkoholholdig drikk:  
Gruppe 1 - mellom 2,5 og 4,7 volumprosent – (øl, rusbrus),  
Gruppe 2 - mellom 4,7 og 22 volumprosent (vin)  
Gruppe 3 - over 22 volumprosent (brennevin) fram til 30. juni 2024.  
  
2. Skjenking kan foregå i Nordvindshagen samt tilhørende tydelig avgrenset, evt. utbygd uteområde.  
  
3. Skjenketid  
Skjenketiden for alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent, er på dagene 
fredag og lørdag fra kl. 10.00 til 02.00. Andre dager er skjenketiden fra kl. 10.00 til kl. 01.00.  
Skjenketiden for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer, er på dagene fredag og 
lørdag fra kl. 13.00 til 02.00. Andre dager er skjenketiden fra kl. 13.00 til kl. 01.00.  
På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk med lavere 
alkoholinnhold enn 22 volumprosent fra kl. 10.00 til kl. 02.00.  
På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk med 22 
volumprosent alkohol eller mer fra kl. 13.00 til kl. 02.00.  
Skjenking skal opphøre senest en halv time før den gitte eller stedets egen praktiserte åpningstid. 
Skjenking av bevillingspliktig alkohol kan likevel ikke skje etter fastsatt  
skjenketid.  
  
4. Som ansvarlig styrer for bevillingen godkjennes Hans Bakkejord, og som stedfortreder Berit 
Nikolaisen.  
  
5. Det er en forutsetning at skjenking skjer ihht. alkohollovens bestemmelser og forskrifter 
m/merknader.  
  
6. Ihht. forskrift til alkoholloven § 4-6 plikter Frk. Nilsen å kunne å føre et rimelig utvalg av alkoholfrie 
og/eller alkoholsvake drikker, og som må regnes som en naturlig erstatning for alkoholholdig drikk. 
Alkoholfrie og alkoholsvake drikker skal oppføres på skjenkekart og andre prislister.  
  
  



1. Moan Auto- og Kjøleservice A/S v/Stasjonskroa gis etter alkohollovens §4-2, jf. 4-1:  
Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk:  
Gruppe 1 - mellom 2,5 og 4,7 volumprosent – (øl, rusbrus),  
Gruppe 2 - mellom 4,7 og 22 volumprosent (vin) fram til 30. juni 2024.  
  
2. Skjenking kan foregå i Stasjonskroa, samt tilhørende utbygd/inngjerdt uteområde.  
  
3. Skjenketid: Skjenketiden for alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent, er 
på dagene fredag og lørdag fra kl. 10.00 til 02.00. Andre dager er skjenketiden fra kl. 10.00 til kl. 01.00. 
På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk med lavere 
alkoholinnhold enn 22 volumprosent fra kl. 10.00 til kl. 02.00.  
  
Skjenking skal opphøre senest en halv time før den gitte eller stedets egen praktiserte åpningstid.  
  
Skjenking av bevillingspliktig alkohol kan likevel ikke skje etter fastsatt skjenketid.  
  
4. Som ansvarlig styrer for bevillingen godkjennes Maren Ann Hansen, og som stedfortreder Olga 
Tysyachnik.  
  
5. Det er en forutsetning at skjenking skjer ihht. alkohollovens bestemmelser og forskrifter 
m/merknader.  
  
6. Ihht. forskrift til alkoholloven § 4-6 plikter Stasjonskroa å kunne å føre et rimelig utvalg av  
alkoholfrie og/eller alkoholsvake drikker, og som må regnes som en naturlig erstatning for alkoholholdig 
drikk. Alkoholfrie og alkoholsvake drikker skal oppføres på skjenkekart og andre prislister.  
  
1. Jæger Adventure Camp A/S gis etter alkohollovens §4-2, jf. 4-1:  
Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk:  
Gruppe 1 - mellom 2,5 og 4,7 volumprosent – (øl, rusbrus)  
Gruppe 2 - mellom 4,7 og 22 volumprosent (vin)  
Gruppe 3 - over 22 volumprosent (brennevin) fram til 30. juni 2024.  
  
2. Skjenkeområde:  
Skjenking kan foregå i campens boliger, grillhytte m/inngjerdet uteområde samt gapahuk. For gapahuk 
kreves inngjerding etc. som klart avgrenser skjenkeområdet. 
  
3. Skjenketid:  
Skjenketiden for alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent, er på dagene 
fredag og lørdag fra kl. 10.00 til 02.00. Andre dager er skjenketiden fra kl. 10.00 til kl. 01.00. 
Skjenketiden for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer, er på dagene fredag og 
lørdag fra kl. 13.00 til 02.00. Andre dager er skjenketiden fra kl. 13.00 til kl. 01.00. På dager før hellig- og 
offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 
volumprosent fra kl. 10.00 til kl. 02.00. På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden 
for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer fra kl. 13.00 til kl. 02.00. Skjenking skal 
opphøre senest en halv time før den gitte eller stedets egen praktiserte åpningstid. Skjenking av 
bevillingspliktig alkohol kan likevel ikke skje etter fastsatt skjenketid.  
  
4. Som ansvarlig styrer for bevillingen godkjennes Trond Jæger, og som stedfortreder Gaute Jæger. 
  
5. Det er en forutsetning at skjenking skjer ihht. alkohollovens bestemmelser og forskrifter 
m/merknader.  
  



6. Ihht. forskrift til alkoholloven § 4-6 plikter Jeger Adventure Camp A/S å kunne å føre et rimelig utvalg 
av alkoholfrie og/eller alkoholsvake drikker, og som må regnes som en naturlig erstatning for 
alkoholholdig drikk. Alkoholfrie og alkoholsvake drikker skal oppføres på skjenkekart og andre prislister. 

 

PS 53/20 Søknad om midler til finansiering av minnesmerker 

 
Behandling i Formannskapet – 18.06.2020:  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 18.06.2020  

Med bakgrunn i manglende budsjettdekning, innstiller rådmannen på at søknaden om finansiering av 
minnesmerker for plassering på gravlunder i Dyrøy kommune med kr. 100 000,-, avslås. 
 
 
Behandling i Kommunestyret – 18.06.2020:  

Forslag til vedtak Kjell-Sverre Myrvoll (SP): 
Kommunestyret i Dyrøy finansierer  100 000 kr til minnesmerker til gravlundene, gjennom 
budsjettregulering, der innbetalingene fra innbyggere kommer som fratrekk på utgiften, etter hvert 
som disse innkommer til Dyrøy Kirkelige Fellesråd. 
 
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 18.06.2020  

Kommunestyret i Dyrøy finansierer  100 000 kr til minnesmerker til gravlundene, gjennom 
budsjettregulering, der innbetalingene fra innbyggere kommer som fratrekk på utgiften, etter hvert 
som disse innkommer til Dyrøy Kirkelige Fellesråd. 

 

PS 54/20 Tilstandsrapport for grunnskolen 2020 - saksframlegg 

Rådmannens innstilling: 

1. Andelen av undervisningstimer gitt av undervisningspersonale som tilfredsstiller 
kompetansekravene skal økes.  

 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 02.06.2020:  

Benedicte Hanssen ble innvilget permisjon fra resten av møtet. 
  
Omforent forslag til tilleggspunkt: 

 Dyrøy kommune skal sikre at det er tilstrekkelig ressurser til skolehelsetjenesten og 
tilstedeværelse. 

 Tilstandsrapporten for 2020 tas til orientering. 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling med følgende tilleggspunkt. 
 
 



Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 02.06.2020  

1.Andelen av undervisningstimer gitt av undervisningspersonale som tilfredsstiller kompetansekravene 
skal økes. 
2.Dyrøy kommune skal sikre at det er tilstrekkelig ressurser til skolehelsetjenesten og tilstedeværelse. 
3.Tilstandsrapporten for 2020 tas til orientering. 
 
 
Behandling i Kommunestyret – 18.06.2020:  

Kommunalsjef oppvekst og kompetanse Håvard Johnsen orienterer.  
  
Enst. vedtatt som innstillingen fra OpOm.  
 
  
Vedtak i Kommunestyret  – 18.06.2020  

1.Andelen av undervisningstimer gitt av undervisningspersonale som tilfredsstiller kompetansekravene 
skal økes. 
2.Dyrøy kommune skal sikre at det er tilstrekkelig ressurser til skolehelsetjenesten og tilstedeværelse. 
3.Tilstandsrapporten for 2020 tas til orientering. 

PS 55/20 Utredning av skolemat i Dyrøyskolen

Rådmannens innstilling: 

Utredningen tas til orientering 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 02.06.2020:  

 
Omforent forslag til tilleggspunkt: 

 Dyrøy kommune innfører skolemat i løpet av skoleåret 2020/2021. 
 Videre organisering og finansieringsbehov utredes i et samarbeid med Elvetun skole og 

eventuelt andre samarbeidspartnere. 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling med tilleggspunkt. 
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 02.06.2020  

 Utredningen tas til orientering 
 Dyrøy kommune innfører skolemat i løpet av skoleåret 2020/2021. 
 Videre organisering og finansieringsbehov utredes i et samarbeid med Elvetun skole og 

eventuelt andre samarbeidspartnere. 
 
 
Behandling i Kommunestyret – 18.06.2020:  

 
Forslag til vedtak Rakel Jensen (H): 
Saken utsettes til faktiske behov for skolemat er kartlagt av administrasjon.  
 
Forslaget falt, 1 (H) mot 14 stemmer.  
 
Forslag til vedtak AP: 
Tilleggsforslag til punkt 2: 
Og finansieringen søkes bakt inn i budsjettet for 2021. 



 
Forslag til vedtak SP/FRP/PU:  
Kulepunkt 2 strykes. 
I kulepunkt 3 strykes første ord: Videre.  
 
Det voteres over OpOms innstilling med tilleggsforslaget fra AP til grunn.  
Forslaget falt, 6 stemte for (AP), 9 stemte mot (SP/FRP/PU/H). 
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 18.06.2020  

 
 Utredningen tas til orientering 
 Organisering og finansieringsbehov utredes i et samarbeid med Elvetun skole og eventuelt 

andre samarbeidspartnere. 

PS 56/20 Årsmelding og årsregnskap 2019 - NU KF 

Behandling i Formannskapet – 18.06.2020:  

Det ble ettersendt ekstra vedlegg til saken pr 17.6.20 etter kontrollutvalgets behandling: 
- Saksframlegg kommunestyret - uttalelse særregnskap 
- Særutskrift kontrollutvalget  
- Uttalelse særregnskap 
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 18.06.2020  

1.Fremlagte forslag til årsmelding for 2019 for Nordavind Utvikling Dyrøy KF vedtas 
2.Årsregnskap for 2019 godkjennes med et driftsresultat som viser et merforbruk  
på kr 1 650 025,- og et resultatmessig resultat med et mindreforbruk på kr 92 383,- 
3.Årets mindreforbruk på kr 92 383,- avsettes til disposisjonsfond. 
 
 
Behandling i Kommunestyret – 18.06.2020:  

Det ble ettersendt ekstra vedlegg til saken 17.6.20 etter kontrollutvalgets behandling: 
- Saksframlegg kommunestyret 
- Særutskrift kontrollutvalget  
- Uttalelse årsregnskap 
  
Kjell-Sverre Myrvoll (SP) erklæres inhabil etter kommunelovens § 11-10.  
  
Enst. vedtatt som formannskapets innstilling.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 18.06.2020  

1.Fremlagte forslag til årsmelding for 2019 for Nordavind Utvikling Dyrøy KF vedtas 
2.Årsregnskap for 2019 godkjennes med et driftsresultat som viser et merforbruk  
på kr 1 650 025,- og et resultatmessig resultat med et mindreforbruk på kr 92 383,- 
3.Årets mindreforbruk på kr 92 383,- avsettes til disposisjonsfond. 

PS 57/20 Årsberetning og Årsregnskap 2019 Dyrøy kommune 



 
Behandling i Formannskapet – 18.06.2020:  

Det ble ettersendt ekstra vedlegg til saken pr 17.6.20 etter kontrollutvalgets behandling: 
- Saksframlegg kommunestyret 
- Særutskrift kontrollutvalget  
- Uttalelse årsregnskap 
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 18.06.2020  

1.Kommunestyret godkjenner framlagte årsrapport og årsregnskap for 2019.  
2.Udekket i investeringsregnskap dekkes ved bruk av ubundne investeringsfond i henhold til tabell:   
 
  Art/ balanse Ansvar/ Fond Funksj Beløp 
Kredit 094000 935 880 -1 800 000 
Debet 2530000 Ubund. Innv. Fond   403 921 
Debet 2530001 Boligfond - nybygg/vedlikehold   1 231 300 
Debet 2550003 Aksjesalg   164 779 
  
3.Regnskapsmessig merforbruk dekkes ved bruk av disposisjonsfond i henhold til tabell: 
  
  Art/ balanse Ansvar/ Fond Funksj. Beløp 
Kredit 194000 951 880 - 5 583 430 
Debet 2560000 Disposisjonsfond   1 216 454 
Debet 2560005 Kultur og idrettsformål   300 000 
Debet 2560006 Pensjonsfond   2 200 000 
Debet 2560007 Rentefond   1 500 000 
Debet 2560008 Næringstiltak (på siden av utviklingsf.)   366 976 

 
 
Behandling i Kommunestyret – 18.06.2020:  

Det ble ettersendt ekstra vedlegg til saken 17.6.20 etter kontrollutvalgets behandling: 
- Saksframlegg kommunestyret 
- Særutskrift kontrollutvalget  
- Uttalelse årsregnskap 
  
Liv Aamnes fra KomRev NORD orienterer. 
  
Enst. vedtatt som formannskapets innstilling.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 18.06.2020  

1.Kommunestyret godkjenner framlagte årsrapport og årsregnskap for 2019.  
2.Udekket i investeringsregnskap dekkes ved bruk av ubundne investeringsfond i henhold til tabell:   
 
  Art/ balanse Ansvar/ Fond Funksj Beløp 
Kredit 094000 935 880 -1 800 000 
Debet 2530000 Ubund. Innv. Fond   403 921 



Debet 2530001 Boligfond - nybygg/vedlikehold   1 231 300 
Debet 2550003 Aksjesalg   164 779 
  
3.Regnskapsmessig merforbruk dekkes ved bruk av disposisjonsfond i henhold til tabell: 
  
  Art/ balanse Ansvar/ Fond Funksj. Beløp 
Kredit 194000 951 880 - 5 583 430 
Debet 2560000 Disposisjonsfond   1 216 454 
Debet 2560005 Kultur og idrettsformål   300 000 
Debet 2560006 Pensjonsfond   2 200 000 
Debet 2560007 Rentefond   1 500 000 
Debet 2560008 Næringstiltak (på siden av utviklingsf.)   366 976 

PS 58/20 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. 
 
 
Behandling i Kommunestyret – 18.06.2020:  

Enst. vedtatt som formannskapets innstilling.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 18.06.2020  

Økonomirapport 1. tertial tas til etterretning. 

 

PS 59/20 Tertialrapport 1/20 VOX Dyrøy KF 

 
Behandling i Omstillingsstyre – 04.06.2020:  

 
Saken ble lagt fram i møte og tatt inn i sakskart i etterkant. Skal til kommunestyret 18.juni. 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 04.06.2020  

Tas til etterretning 
 
 
Behandling i Kommunestyret – 18.06.2020:  

Enst. vedtatt som styrets innstilling.  



 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 18.06.2020  

Tas til etterretning. 

 

PS 60/20 Vedtak i sak 41/20, Dyrøy sentrumsbygg – nærmere presisering og avklaring av 
konsekvenser av vedtaket 

 
Behandling i Formannskapet – 18.06.2020:  

Kjell-Sverre Myrvoll (SP) erklæres inhabil etter kommuneloven § 11-10. Anita S.Haraldsvik (SP) tiltrer 
som varamedlem.  
Rakel Jensen (H) erklæres inhabil etter § 6, første ledd, bokstav e), Kent Bjørnar Hansen (FRP) tiltrer 
som varamedlem.  
 
Det ble 17.6.20 ettersendt tilleggsopplysninger om saken:  
- Referat fra styremøte Demas AS 
- Referat fra styremøte Dyrøy boligstiftelse  
 
Forslag til vedtak AP/FRP: 
1. Vedtak i sak 41/20 oppheves. 

2. Dyrøy kommunestyre ønsker fortsatt realisering av det planlagte sentrumsbygget i et samarbeid 
mellom kommunen og relevante parter, som Dyrøy utleiebygg AS og en boligstiftelse eller et selskap 
som har til formål å utvikle boliger og sentrumsområdet i Dyrøy. 

3. Dyrøy kommune viser til at prosjektet slik det opprinnelig var planlagt bidrar til å oppfylle 
kommunens strategier for sentrumsutvikling, boligbygging og næringstilrettelegging., og at boligene 
gjennom søknad fra Dyrøy Boligstiftelse får høy tilskuddsprosent (30 %) og resterende i lån fra 
Husbanken. Renovering av næringsarealene finansieres av Dyrøy Utleiebygg AS i bank med lån.  

Følgende prosjektkostnad legges til grunn, i tråd med administrasjonens utredning og anbefaling i sak 
41/20:  

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

-              Stiftelse/selskap – 12 leiligheter for vanskeligstilte – kr. 39 500 000,- inkl. mva.  

-              Stiftelse/selskap – ”skallet” for 4 (ev. 5) leiligheter for salg – kr. 10 000 000,- inkl. mva. 

4. Dyrøy kommunestyre som oppretter av stiftelsen ber Dyrøy Boligstiftelse revurdere sitt «nei» og sitt 
engasjement i saken i tråd med sitt formål og sine vedtekter, samt nye saksopplysninger som reduserer 
risikoen for alle parter.  

5. Kommunestyret viser til at det i tidligere vedtak er inngått tildelingssavtale mellom Dyrøy kommune 
og Dyrøy Boligstiftelse hvor det legges til grunn en leiepris pr mnd. for små leiligheter på kr. 5000,- og 
for store leiligheter kr. 8500,-. Dette opprettholdes. For fem av de store leilighetene videreføres garanti 
for løpende utleieinntekter (vedtak sak 30/18).  

6. Dyrøy kommunestyre viser til at det foreligger avklaring om lån uten krav om høy kommunal garanti 
fra Dyrøy Boligstiftelses egen finansieringsbank, samt salg av to leiligheter som gjør det unødvendig å 
stille så høy garanti fra Dyrøy kommune sin side for bygging av «skallet» til de leilighetene som skal 
selges, og som ikke omfattes av husbankens lån og tilskudd.  



7. Kommunen er villig til å stille garanti for et avdragsfritt lån på inntil 3 millioner for Dyrøy Boligstiftelse 
knyttet til bygging av «skallet» for leiligheter for salg. Nedtrapping av garantien skjer løpende i 
forbindelse med salg av leilighetene. 

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

9. På grunn av sakens viktighet for Dyrøy kommune med tanke på helhetlig samfunnsutvikling, skal 
representanter fra i Dyrøy kommune inngå i plan- og byggekomité for sentrumsbygget sammen med 
Dyrøy Utleiebygg og andre relevante aktører som skal bidra i prosjektet, f.eks. en boligstiftelse eller 
selskap. Arbeidsgruppen avholder jevnlige møter, følger prosess og utvikling, og rapporterer direkte 
tilbake til kommunestyret.  

10. Det arbeides videre med utvikling av sosiale møteplasser og uteområdene i sentrum, herunder 
sosiale og aktivitetsskapende elementer for unge og eldre. 

  
Ved votering ligger rådmannens forslag til vedtak til grunn. Vedtaket falt, 2 (SP) mot 3 stemmer 
(AP/FRP).  
  
 
Vedtak i Formannskapet  – 18.06.2020  

1. Vedtak i sak 41/20 oppheves. 

2. Dyrøy kommunestyre ønsker fortsatt realisering av det planlagte sentrumsbygget i et samarbeid 
mellom kommunen og relevante parter, som Dyrøy utleiebygg AS og en boligstiftelse eller et selskap 
som har til formål å utvikle boliger og sentrumsområdet i Dyrøy. 

3. Dyrøy kommune viser til at prosjektet slik det opprinnelig var planlagt bidrar til å oppfylle 
kommunens strategier for sentrumsutvikling, boligbygging og næringstilrettelegging., og at boligene 
gjennom søknad fra Dyrøy Boligstiftelse får høy tilskuddsprosent (30 %) og resterende i lån fra 
Husbanken. Renovering av næringsarealene finansieres av Dyrøy Utleiebygg AS i bank med lån.  

Følgende prosjektkostnad legges til grunn, i tråd med administrasjonens utredning og anbefaling i sak 
41/20:  

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

-              Stiftelse/selskap – 12 leiligheter for vanskeligstilte – kr. 39 500 000,- inkl. mva.  

-              Stiftelse/selskap – ”skallet” for 4 (ev. 5) leiligheter for salg – kr. 10 000 000,- inkl. mva. 

4. Dyrøy kommunestyre som oppretter av stiftelsen ber Dyrøy Boligstiftelse revurdere sitt «nei» og sitt 
engasjement i saken i tråd med sitt formål og sine vedtekter, samt nye saksopplysninger som reduserer 
risikoen for alle parter.  

5. Kommunestyret viser til at det i tidligere vedtak er inngått tildelingssavtale mellom Dyrøy kommune 
og Dyrøy Boligstiftelse hvor det legges til grunn en leiepris pr mnd. for små leiligheter på kr. 5000,- og 
for store leiligheter kr. 8500,-. Dette opprettholdes. For fem av de store leilighetene videreføres garanti 
for løpende utleieinntekter (vedtak sak 30/18).  

6. Dyrøy kommunestyre viser til at det foreligger avklaring om lån uten krav om høy kommunal garanti 
fra Dyrøy Boligstiftelses egen finansieringsbank, samt salg av to leiligheter som gjør det unødvendig å 
stille så høy garanti fra Dyrøy kommune sin side for bygging av «skallet» til de leilighetene som skal 
selges, og som ikke omfattes av husbankens lån og tilskudd.  

7. Kommunen er villig til å stille garanti for et avdragsfritt lån på inntil 3 millioner for Dyrøy Boligstiftelse 
knyttet til bygging av «skallet» for leiligheter for salg. Nedtrapping av garantien skjer løpende i 
forbindelse med salg av leilighetene. 



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

9. På grunn av sakens viktighet for Dyrøy kommune med tanke på helhetlig samfunnsutvikling, skal 
representanter fra i Dyrøy kommune inngå i plan- og byggekomité for sentrumsbygget sammen med 
Dyrøy Utleiebygg og andre relevante aktører som skal bidra i prosjektet, f.eks. en boligstiftelse eller 
selskap. Arbeidsgruppen avholder jevnlige møter, følger prosess og utvikling, og rapporterer direkte 
tilbake til kommunestyret.  

10. Det arbeides videre med utvikling av sosiale møteplasser og uteområdene i sentrum, herunder 
sosiale og aktivitetsskapende elementer for unge og eldre. 

Behandling i Kommunestyret – 18.06.2020:  

Saken ble behandlet i formannskapsmøte 18.6, det refereres til vedtaket som ble fattet.  
 
Det ble sendt ut tilleggsopplysninger pr e-post til kommunestyrets medlemmer 17.6.20: 
- Referat fra styremøte i Demas 
- Referat fra styremøte i Dyrøy Boligstiftelse 
  
Kjell-Sverre Myrvoll (SP) erklæres inhabil etter kommunelovens § 11-10.  
Kjell-Jostein Lillegård (PU) erklæres inhabil etter Fvl. § 6, første ledd, bokstav e). Ellen Sæbbe (SV) møter 
som vararepresentant. 
Rakel Jensen (H) erklæres inhabil etter Fvl. § 6, første ledd, bokstav e). Kurt Ole Johansen (H) møter som 
vararepresentant.  
 
Forslag til vedtak fra SP: 
1. Sentrumsnære leiligheter løses gjennom OPS. Det bygges 10 leiligheter med tildelingsavtale iht 
Husbankens forskrift om § 3-2. Det forutsettes realisering innen 18.mnd.  
2. Dyrøy Uteiebygg totalrenoveres etter tidligere plantegninger i Dyrøy prosjektet, eller at det 
gjennomføres sanering og oppføring av nybygg innenfor rammen på 16,5 mill. kr.  
  
Forslag til tilleggspunkt nr. 11 fra AP/H/FRP/SV: 
11. Dyrøy kommunestyre ber om at det utredes etablering av en ny stiftelse eller selskap som har til 
hensikt å utvikle boliger i Dyrøy og utvikle vårt sentrumsområde. 
  
Det voteres over formannskapets innstilling. Forslaget bifalt, 10 stemmer for (AP/FRP/H/SV), 4 stemmer 
mot (SP). 
 
Det voteres over tilleggspunktet fra AP/H/FRP/SV. Forslaget bifalt,  10 stemmer for (AP/FRP/H/SV), 4 
stemmer mot (SP).  
 
Det voteres over forslaget fra SP. Forslaget falt, 4 stemmer for (SP), 10 stemmer mot (AP/FRP/H/SV).  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 18.06.2020  

1. Vedtak i sak 41/20 oppheves. 

2. Dyrøy kommunestyre ønsker fortsatt realisering av det planlagte sentrumsbygget i et samarbeid 
mellom kommunen og relevante parter, som Dyrøy utleiebygg AS og en boligstiftelse eller et selskap 
som har til formål å utvikle boliger og sentrumsområdet i Dyrøy. 

3. Dyrøy kommune viser til at prosjektet slik det opprinnelig var planlagt bidrar til å oppfylle 
kommunens strategier for sentrumsutvikling, boligbygging og næringstilrettelegging., og at boligene 
gjennom søknad fra Dyrøy Boligstiftelse får høy tilskuddsprosent (30 %) og resterende i lån fra 
Husbanken. Renovering av næringsarealene finansieres av Dyrøy Utleiebygg AS i bank med lån.  



Følgende prosjektkostnad legges til grunn, i tråd med administrasjonens utredning og anbefaling i sak 
41/20:  

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

-              Stiftelse/selskap – 12 leiligheter for vanskeligstilte – kr. 39 500 000,- inkl. mva.  

-              Stiftelse/selskap – ”skallet” for 4 (ev. 5) leiligheter for salg – kr. 10 000 000,- inkl. mva. 

4. Dyrøy kommunestyre som oppretter av stiftelsen ber Dyrøy Boligstiftelse revurdere sitt «nei» og sitt 
engasjement i saken i tråd med sitt formål og sine vedtekter, samt nye saksopplysninger som reduserer 
risikoen for alle parter.  

5. Kommunestyret viser til at det i tidligere vedtak er inngått tildelingssavtale mellom Dyrøy kommune 
og Dyrøy Boligstiftelse hvor det legges til grunn en leiepris pr mnd. for små leiligheter på kr. 5000,- og 
for store leiligheter kr. 8500,-. Dette opprettholdes. For fem av de store leilighetene videreføres garanti 
for løpende utleieinntekter (vedtak sak 30/18).  

6. Dyrøy kommunestyre viser til at det foreligger avklaring om lån uten krav om høy kommunal garanti 
fra Dyrøy Boligstiftelses egen finansieringsbank, samt salg av to leiligheter som gjør det unødvendig å 
stille så høy garanti fra Dyrøy kommune sin side for bygging av «skallet» til de leilighetene som skal 
selges, og som ikke omfattes av husbankens lån og tilskudd.  

7. Kommunen er villig til å stille garanti for et avdragsfritt lån på inntil 3 millioner for Dyrøy Boligstiftelse 
knyttet til bygging av «skallet» for leiligheter for salg. Nedtrapping av garantien skjer løpende i 
forbindelse med salg av leilighetene. 

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

9. På grunn av sakens viktighet for Dyrøy kommune med tanke på helhetlig samfunnsutvikling, skal 
representanter fra i Dyrøy kommune inngå i plan- og byggekomité for sentrumsbygget sammen med 
Dyrøy Utleiebygg og andre relevante aktører som skal bidra i prosjektet, f.eks. en boligstiftelse eller 
selskap. Arbeidsgruppen avholder jevnlige møter, følger prosess og utvikling, og rapporterer direkte 
tilbake til kommunestyret.  

10. Det arbeides videre med utvikling av sosiale møteplasser og uteområdene i sentrum, herunder 
sosiale og aktivitetsskapende elementer for unge og eldre. 

11. Dyrøy kommunestyre ber om at det utredes etablering av en ny stiftelse eller selskap som har til 
hensikt å utvikle boliger i Dyrøy og utvikle vårt sentrumsområde. 

PS 61/20 Valg av møtefullmektiger til forliksrådet 

 
Behandling i Kommunestyret – 18.06.2020:  

Omforent forslag til vedtak:  
Saken utsettes. 
  
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 18.06.2020  

Saken utsettes. 

PS 62/20 Valg av meddommerutvalg for perioden 2021-2024 



 
Behandling i Kommunestyret – 18.06.2020:  

Omforent forslag til vedtak:  
Saken utsettes. 
  
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 18.06.2020  

Saken utsettes.  

PS 63/20 Midt-Troms Museum: Avtale om museumstjenester

 
 
Behandling i Kommunestyret – 18.06.2020:  

Omforent forslag til vedtak:  
Saken utsettes. 
  
Enst. vedtatt. 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 18.06.2020 

Saken utsettes. 
  

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. 
 
 
Behandling i Kommunestyret – 18.06.2020:  



Omforent forslag til vedtak:  
  
Dyrøy kommune ønsker ikke å signere intensjonsavtale om Akson. 
Dyrøy kommune forventer at staten dekker en større del av kostnadene ved ett journalsystem. 
 
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 18.06.2020  

Dyrøy kommune ønsker ikke å signere intensjonsavtale om Akson. 
Dyrøy kommune forventer at staten dekker en større del av kostnadene ved ett journalsystem. 

 

PS 65/20 Dyrøy og Sørreisa legesamarbeid 

Rådmannens innstilling: 

1. Legesamarbeidet med Sørreisa sies opp med virkning fra 01.06.2020 

1. Administrasjonen legger frem sak for kommunestyret innen 01.10.20, om legesamarbeid fra 
01.06.2021. Den skal i forkant ha vært til høring hos frivillige lag og foreninger. 

Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 02.06.2020:  

Omforent forslag: 
Pkt. 1 erstattes med: 
Dyrøy kommune avventer tilbakemelding fra Sørreisa kommune med henhold til kortere oppsigelsestid. 
Pkt. 2 som rådmannens innstilling. 
 
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 02.06.2020  

1.Dyrøy kommune avventer tilbakemelding fra Sørreisa kommune med henhold til kortere 
oppsigelsestid. 
2.Administrasjonen legger frem sak for kommunestyret innen 01.10.20, om legesamarbeid fra 
01.06.2021. Den skal i forkant ha vært til høring hos frivillige lag og foreninger. 
 
 
Behandling i Kommunestyret – 18.06.2020:  

Det refereres til behandling i Sørreisa kommunestyre hvor det er vedtatt at avtalen sies opp. 
 
Det voteres over punkt 2 i innstillingen fra OpOm: 
Administrasjonen legger frem sak for kommunestyret innen 01.10.20, om legesamarbeid fra 
01.06.2021. Den skal i forkant ha vært til høring hos frivillige lag og foreninger. 
  
Enst. vedtatt.   
  
Vedtak i Kommunestyret  – 18.06.2020  

Administrasjonen legger frem sak for kommunestyret innen 01.10.20, om legesamarbeid fra 
01.06.2021. Den skal i forkant ha vært til høring hos frivillige lag og foreninger. 

PS 66/20 Planstrategi 2020 - 2023 



Rådmannens innstilling: 

 «Dyrøy kommune vedtar framlagte forslag til Planstrategi for Dyrøy kommune 2020-
 2023» 
 
Behandling i Formannskapet – 18.06.2020:  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 18.06.2020  

Dyrøy kommune vedtar framlagte forslag til Planstrategi for Dyrøy kommune 2020- 2023 
 

Rådmannens innstilling: 

 «Dyrøy kommune vedtar framlagte forslag til Planstrategi for Dyrøy kommune 2020-
 2023» 
 
Behandling i Kommunestyret – 18.06.2020:  

Enst. vedtatt som formannskapets innstilling.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 18.06.2020  

Dyrøy kommune vedtar framlagte forslag til Planstrategi for Dyrøy kommune 2020- 2023 

PS 67/20 Dyrøy Boligstiftelse - Valg av nytt styre 2020 

Rådmannens innstilling: 

 «Som representant fra brukere i Dyrøy boligstiftelse velges Ioana Jensen» 
 
Behandling i Kommunestyret – 18.06.2020:  

Saken deles ut i møtet og behandles som en bordsak.  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
Forslag til vedtak Roger Tronstad (FRP): 
Som varamedlem velges Kent Bjørnar Hansen.  
 
Enst. vedtatt.  
 
Forslag til vedtak Marit A.Espenes (AP): 
Kommunestyret ber om at det legges fram sak om endring av vedtektene i Dyrøy Boligstiftelse i samsvar 
med bestemmelsene i stiftelseslovens kap VI, herunder antall styremedlemmer og deres tjenestetid. 
 
Forslaget bifalt, 9 stemmer for (AP/FRP/H), 6 stemmer mot (SP/PU/) 
  
Vedtak i Kommunestyret  – 18.06.2020  

Som representant fra brukere i Dyrøy boligstiftelse velges Ioana Jensen.  
 
Som varamedlem velges Kent Bjørnar Hansen.  



 
Kommunestyret ber om at det legges fram sak om endring av vedtektene i Dyrøy Boligstiftelse i samsvar 
med bestemmelsene i stiftelseslovens kap VI, herunder antall styremedlemmer og deres tjenestetid. 


