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Ingen merknader til innkalling.  
Til sakslisten:  
- Søknad om startlån trekkes 
- Planstrategi 2020-2023 legges til 
- Reguleringsplan Kastnes legges til  
 
Kjell-Sverre Myrvoll (SP) er inhabil i PS 69/20 og 71/20. Anita S. Haraldsvik (SP) møter som varamedlem i 
sak 71/20.  
Rakel Jensen (H) er inhabil i PS 71/20. Kent Bjørnar Hansen (FRP) møter 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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Marit Alvig Espenes 
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PS 67/20 Godkjenning av møteprotokoll 28.5.20 

Behandling i Formannskapet – 18.06.2020:  

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

Formannskapets møteprotokoll av 28.5.20 godkjennes. 

 

PS 68/20 Referatsaker 

Behandling i Formannskapet – 18.06.2020:  

Referatsakene tas til orientering. Enst.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 18.06.2020  

Referatsakene tas til orientering.  

 

PS 69/20 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. 

 

PS 70/20 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 

 

PS 71/20 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. 

  

PS 72/20 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. 

 

PS 73/20 Vannforsyning Betholmen 

Behandling i Formannskapet – 18.06.2020:  

Forslag til vedtak SP: 
1. Tiltaket igangsettes med en ramme på 1 600 000 kr. 
2. Det vises til oppdragets størrelse, og ber Rådmannen innhente tilbud fra tre aktører. 
  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 18.06.2020  



1. Tiltaket igangsettes med en ramme på 1 600 000 kr. 
2. Det vises til oppdragets størrelse, og ber Rådmannen innhente tilbud fra tre aktører. 

 

PS 74/20 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.  
 
 
Behandling i Formannskapet – 18.06.2020:  

Omforent forslag til vedtak:  
 
Formannskapet legger fram sine innspill under dagens generalforsamling.  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 18.06.2020  

Formannskapet legger fram sine innspill under dagens generalforsamling.  

 

PS 75/20 Forsøk på brannstiftelse på skolen 

 
Behandling i Formannskapet – 18.06.2020:  

 
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 



 
Vedtak i Formannskapet  – 18.06.2020  

Dyrøy kommune anmelder hendelsen.  

 

PS 76/20 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 

 

PS 77/20 Avtale - Kastneshamn 

Rådmannens innstilling: 

1. Dyrøy formannskap godkjenner framlagte kontraktforslag mellom Dyrøy kommune og WSP for 
utarbeidelse av reguleringsplan – Kastneshamn.  

 
2. Kommunens kostnader forutsettes viderefakturert til berørte grunneiere som deltar i 

reguleringsplanen 
 
Behandling i Formannskapet – 18.06.2020:  

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

1.Dyrøy formannskap godkjenner framlagte kontraktforslag mellom Dyrøy kommune og WSP for 
utarbeidelse av reguleringsplan – Kastneshamn.  
2.Kommunens kostnader forutsettes viderefakturert til berørte grunneiere som deltar i 
reguleringsplanen 


