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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 
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Navn Funksjon Representerer 
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Navn Møtte for Representerer 
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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 
Kurt Terje Norkyn Klaussen økonomisjef 

 
 
   
Ingen merknader til innkalling. Godkjent.  
 
Til sakslisten:  
Sak PS 91/20 legges til sakslisten og behandles som en bordsak.  
 
  
 



 

 
 

 
 
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 80/20 Godkjenning av møteprotokoll 18.6.20 og 30.7.20  2018/51 

PS 81/20 Referatsaker   

RS 44/20 Rådmannen orienterer   

RS 45/20 Orientering næringssaker   

RS 46/20 Organisering av fastlegetjenesten i Sørreisa  2018/171 

RS 47/20 Partsbrev: Revidert samarbeidsavtale for 
interkommunal legevakt IKL 

 2020/160 

RS 48/20 Partsbrev: Oppsigelse interkommunal legevakt  2020/160 

RS 49/20 Protokoll møte i Midt- Tromsrådet 1. juli 2020  2017/1052 

RS 50/20 Protokoll fra ordinær og ekstraordinær 
generalforsamling i Troms Holding AS 

 2020/389 

RS 51/20 Protkoll fra generalforsamling i Astafjord Vekst AS 
2020 

 2019/434 

RS 52/20 Fylkestingets vedtak: Troms og Finnmark 
fylkeskommunes innspill til NTP 2022-33,- Høring av 
transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra 
departementet 

 2019/777 

RS 53/20 Avtale kommunalt næringsfond  2020/470 

RS 54/20 Orientering budsjett 2021   

 Saker til behandling   

PS 82/20 Dyrøy Holiday - Søknad om tilskudd - 
Bedriftsutvikling - Vann 

 2020/519 

PS 83/20 Jæger Adventure AS - Søknad om tilskudd  2020/479 

PS 84/20 Demas A/S - Søknad om kjøp av regulert areal - 
næringsutvikling 

 2020/526 

PS 85/20 Budsjettregulering 2 drift 2020  2019/584 

PS 86/20 Oppfølging av årsberetning  2020/136 

PS 87/20 Finansiering av boligplan  2019/542 

PS 88/20 Kommunal krisehåndtering  2020/480 

PS 89/20 Høring: Forslag til lovhjemmel som åpner for å 
oppheve kommunale boligstiftelser 

 2020/527 

PS 90/20 Søknader om støtte til klasseturer  2020/121 

PS 91/20 Vedlikehold av kommunale veier ved bruk av tildelte 
ekstramidler 

 2020/537 

 



 
Marit Alvig Espenes 
ordfører  



PS 80/20 Godkjenning av møteprotokoll 18.6.20 og 30.7.20 

 

Rådmannens innstilling: 

Formannskapets møteprotokoll av 18.juni og 30.juli 2020 godkjennes.  
 
Behandling i Formannskapet – 20.08.2020:  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 20.08.2020  

Formannskapets møteprotokoll av 18.juni og 30.juli 2020 godkjennes. 

 
PS 81/20 Referatsaker 

Behandling i Formannskapet – 20.08.2020:  

Rådmannen orienterer fra enhetene. 
 
Spørsmål fra representantene: 
 
Kjell-Sverre Myrvoll (SP): 
- Status korona og tiltak. 
- Oppfølging rammeavtaler. 
- Status utleiebygget 
 
Rakel Jensen (H): 
- Idrettshallens organisering 
  
Økonomisjef Kurt Klaussen orienterer til RS 54/20. 
Rådgiver plan og næring Frank Moldvik orienterer til RS 45/20.   
  
Omforent forslag til vedtak:  
 
Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å akseptere bud på Ringveien 20 inntil hundre tusen under 
prisantydning. Referatsakene tas til orientering. 
  
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 20.08.2020  

Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å akseptere bud på Ringveien 20 inntil hundre tusen under 
prisantydning. Referatsakene tas til orientering. 

PS 82/20 Dyrøy Holiday - Søknad om tilskudd - Bedriftsutvikling - Vann 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Dyrøy Holiday A/S v/Ragnar Lerkendal innvilges 75 % bedriftsutviklingstilskudd inntil 

kr. 97.500,- 



2. Tilskuddet utbetales etter dokumenterte kostnader ihht. søknad, og belastes nærings-
fondet.   

3. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte ihht. «midlertidig forskrift om tilskudd til 
kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet» 

 
 
Behandling i Formannskapet – 20.08.2020:  

Rådgiver plan og næring Frank Moldvik orienterer.  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
  
 
Vedtak i Formannskapet  – 20.08.2020  

1.Dyrøy Holiday A/S v/Ragnar Lerkendal innvilges 75 % bedriftsutviklingstilskudd inntil kr. 97.500,- 
2.Tilskuddet utbetales etter dokumenterte kostnader ihht. søknad, og belastes nærings-fondet.  
3.Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte ihht. «midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale 
næringsfond som følge av covid-19-utbruddet» 

PS 83/20 Jæger Adventure AS - Søknad om tilskudd

Rådmannens innstilling: 

1. Jæger Adventure A/S v/Trond Jæger innvilges 50 % investeringstilskudd inntil kr. 
89.000,- 

2. Tilskuddet utbetales etter dokumenterte kostnader ihht. søknad, og belastes nærings-
fondet.   

3. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte ihht. «midlertidig forskrift om tilskudd til 
kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet» 

 
 
Behandling i Formannskapet – 20.08.2020:  

 
Omforent forslag til vedtak:  
 

1. Jæger Adventure A/S v/Trond Jæger innvilges inntil 50 % investeringstilskudd tilknyttet punkt 3 
(båthenger med vinsj) og 4 (gressklipper). 

2. Tilskuddet utbetales etter dokumenterte kostnader ihht. søknad, og belastes nærings-fondet.  
3. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte ihht. «midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale 

næringsfond som følge av covid-19-utbruddet» 
4. Formannskapet oppfordrer søker til å fremme ny søknad knyttet til punkt 1 og 2 når godkjent 

reguleringsplan foreligger for området. 
 
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 20.08.2020  

 
1. Jæger Adventure A/S v/Trond Jæger innvilges inntil 50 % investeringstilskudd tilknyttet punkt 3 

(båthenger med vinsj) og 4 (gressklipper). 
2. Tilskuddet utbetales etter dokumenterte kostnader ihht. søknad, og belastes nærings-fondet.  
3. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte ihht. «midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale 

næringsfond som følge av covid-19-utbruddet» 



4. Formannskapet oppfordrer søker til å fremme ny søknad knyttet til punkt 1 og 2 når godkjent 
reguleringsplan foreligger for området. 

PS 84/20 Demas A/S - Søknad om kjøp av regulert areal - næringsutvikling

Rådmannens innstilling: 

1. Ihht. retningslinjer for utleie, overdragelse og prising av arealer til næringsformål, 
vedtatt i kommunestyresak 40/20, overdras vederlagsfritt til Demas AS BKB, forretnings- 
og industriformål.  Totalt utgjør dette 6,55 daa ihht. reguleringsplan for Finnlandsmoen 
Demas 2 med planID 2115001 til.   

 
2. Demas AS belastes for påløpne kostnader til behandling av fradeling og oppmåling av 

areal samt tinglysning for opprettelse og overdragelse av eiendom. 
 
3. Dyrøy kommune frafaller krav om at bygg være påbegynt innen 3 år. 

 
Behandling i Formannskapet – 20.08.2020:  

Rakel Jensen (H) erklæres inhabil etter fvl. § 6, første ledd, bokstav a).   
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
  
 
Vedtak i Formannskapet  – 20.08.2020  

1. Areal regulert til forretning / industri i reguleringsplan med planID 2115001 overføres 
vederlagsfritt til Demas AS ihht. «retningslinjer for utleie, overdragelse og prising av 
arealer til næringsformål», vedtatt i kommunestyresak 40/20. 

2. Demas AS belastes for kostnader til behandling av fradeling og oppmåling av areal samt 
tinglysning for opprettelse og overdragelse av eiendom. 

3. Dyrøy kommune frafaller krav om at bygg skal være påbegynt innen 3 år. 

PS 85/20 Budsjettregulering 2 drift 2020 

Rådmannens innstilling: 

1. Budsjettregulering 2 drift vedtas som framlagt i tabell nedenfor.  
1. Kr. 3 740 573 dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 

 
Behandling i Formannskapet – 20.08.2020:  

Økonomisjef Kurt Klaussen orienterer.  
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 20.08.2020  

1.Budsjettregulering 2 drift vedtas som framlagt i tabell nedenfor.  
2.Kr. 3 740 573 dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 

PS 86/20 Oppfølging av årsberetning 

Rådmannens innstilling: 

Dyrøy kommune iverksetter utredning av framtidige tjenesteleveranser for kommunen i tråd 
med vedlagt mandat. 



 
 
Behandling i Formannskapet – 20.08.2020:  

Kommunalsjef oppvekst og kompetanse Håvard Johnsen orienterer.  
 
Omforent forslag til vedtak:  
 
Saken vurderes tatt opp senere i valgperioden.  
 
Enst. vedtatt.  
  
 
Vedtak i Formannskapet  – 20.08.2020  

Saken vurderes tatt opp senere i valgperioden.  

 
PS 87/20 Finansiering av boligplan 

Rådmannens innstilling: 

Nordavind Utvikling engasjeres til utarbeidelse av boligplan for Dyrøy. 
Kostnader, inntil kr 90 000,- dekkes av samfunnsutviklingsfondet. 
 
Behandling i Formannskapet – 20.08.2020:  

Kjell-Sverre Myrvoll (SP) erklæres inhabil etter fvl. § 6, første ledd, bokstav a).  
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 20.08.2020  

Nordavind Utvikling engasjeres til utarbeidelse av boligplan for Dyrøy. 
Kostnader, inntil kr 90 000,- dekkes av samfunnsutviklingsfondet. 

 
PS 88/20 Kommunal krisehåndtering 

Rådmannens innstilling: 

Overordnet plan for kommunal krisehåndtering med tilhørende delplaner sendes fylkesmannen for 
innspill og legges ut på høring før behandling i kommunestyret 1.10.20. 
 
Behandling i Formannskapet – 20.08.2020:  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 20.08.2020  

Overordnet plan for kommunal krisehåndtering med tilhørende delplaner sendes fylkesmannen for 
innspill og legges ut på høring før behandling i kommunestyret 1.10.20. 

 
PS 89/20 Høring: Forslag til lovhjemmel som åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser 



Rådmannens innstilling: 

1. Dyrøy boligstiftelses formålsangivelse er formulert slik at den vil omfattes av den 
foreslåtte lovendring. 

1. Dyrøy kommune gir sin tilslutning til endringsforslaget slik det foreligger. 
 
Behandling i Formannskapet – 20.08.2020:  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 20.08.2020  

1.Dyrøy boligstiftelses formålsangivelse er formulert slik at den vil omfattes av den foreslåtte 
lovendring. 
2.Dyrøy kommune gir sin tilslutning til endringsforslaget slik det foreligger. 

 
PS 90/20 Søknader om støtte til klasseturer

Rådmannens innstilling: 

Støtte til klasseturer avslås. 
 
 
Behandling i Formannskapet – 23.04.2020:  
 
Forslag til vedtak Erling Bratsberg (AP):  
 
Hele saken utsettes til høsten.  
Enst.  
 
Vedtak i Formannskapet  – 23.04.2020  
 
Hele saken utsettes til høsten.  
 

Rådmannens innstilling: 

Støtte til klasseturer avslås. 
 
 
Behandling i Formannskapet – 20.08.2020:  

Omforent forslag til vedtak:  
 
Dyrøy kommune kan dessverre ikke imøtekomme søknad om støtte til klassetur da det ikke er avsatt 
midler til dette formålet, og det heller ikke har vært praksis tidligere.  
 
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 20.08.2020  

Dyrøy kommune kan dessverre ikke imøtekomme søknad om støtte til klassetur da det ikke er avsatt 
midler til dette formålet, og det heller ikke har vært praksis tidligere.  

PS 91/20 Vedlikehold av kommunale veier ved bruk av tildelte ekstramidler 



Rådmannens innstilling: 

Dyrøy kommune iverksetter vedlikehold av Finnefjellveien og Skogshamnveien samt gjennomfører 
rydding av vegetasjon langs kommunale veier innenfor en ramme på kr. 500.000. Tiltakene finansieres 
ved bruk av tildelte covid-19-midler. 
 
Behandling i Formannskapet – 20.08.2020:  

Omforent forslag til vedtak:  
  
Dyrøy kommune iverksetter vedlikehold av Finnefjellveien og Skogshamnveien samt gjennomfører 
rydding av vegetasjon langs kommunale veier innenfor rammeavtalen med en øvre kostnadsramme på 
kr. 500.000. Tiltakene finansieres ved bruk av tildelte covid-19-midler. 
  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 20.08.2020  

Dyrøy kommune iverksetter vedlikehold av Finnefjellveien og Skogshamnveien samt gjennomfører 
rydding av vegetasjon langs kommunale veier innenfor rammeavtalen med en øvre kostnadsramme på 
kr. 500.000. Tiltakene finansieres ved bruk av tildelte covid-19-midler. 
 


