
 

Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 
Dato: 24.09.2020 
Tid: 09:00 

 
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 
Karl Johan Olsen kommunalsjef helse- og omsorg 
Håvard Johnsen kommunalsjef oppvekst og kompetanse 
Frank Moldvik rådgiver næring 

 
 
   
Ingen merknader til innkalling og saksliste. Godkjent.  
  
Ragnvald Storvoll v/Nordavind Utvikling AS og Stig Stokkland omstillingsleder orienterte til PS 94/20.  
 
Erling Bratberg (AP) ble innvilget permisjon fra kl.12:00. 
Kine Mari Bertheussen (SP) ble innvilget permisjon fra kl.14:00.  
  
 



 

 
 

 
 
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 
ordfører  



PS 92/20 Godkjenning av møteprotokoll 20.8.20

Rådmannens innstilling: 

Formannskapets møteprotokoll av 20.8.20 godkjennes.  
 
Behandling i Formannskapet – 24.09.2020:  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
  
Vedtak i Formannskapet  – 24.09.2020  

Formannskapets møteprotokoll av 20.8.20 godkjennes. 

PS 93/20 Referatsaker 

Behandling i Formannskapet – 24.09.2020:  

Rådmannen orienterer fra enhetene: reglement vann/avløp, idrettshallen, sentrumsbygget, driftsleder 
uteseksjonen, scooterløype, ergoterapaut/kommunepsykolog. 
 
Spørsmål fra representantene: 
Rakel Jensen (H): Prestebolig. 
Kjell-Sverre Myrvoll (SP): Byggeprosjekt. 
Erling Bratsberg (AP): Investeringer Nordavindshagen, sak hytteutbygging, landbruksavdeling, 
Facebook.  
 
 
Rådgiver plan og næring Frank Molvik orienterer til RS 56/20. 
  
  
 Referatsakene tas til orientering. Enst.  
 
  
Vedtak i Formannskapet  – 24.09.2020  
 Referatsakene tas til orientering. 

 

PS 94/20 Styringsgruppemøte - Sentrums- og boligplan 

Behandling i Formannskapet – 24.09.2020:  

Det gis en presentasjon av Ragnvald Storvoll v/Nordavind Utvikling AS og Stig Stokkland 
omstillingsleder.  
  
Formannskapet tar presentasjonen til orientering.  
  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 24.09.2020  

Formannskapet tar presentasjonen til orientering.  

 

PS 95/20 Budsjettregulering 3 drift - 131 - Omstillingskommune 



Rådmannens innstilling: 

Regulering vedtas som framlagt i tabell nedenfor. 
 
Behandling i Formannskapet – 24.09.2020:  

Økonomileder Kurt T.N Klaussen orienterer.  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forsalg til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 24.09.2020  

Regulering vedtas som framlagt i tabell nedenfor. 
  
  

PS 96/20 2. tertial 2020 

Rådmannens innstilling: 

Økonomirapport 2. tertial tas til etterretning. 
 
Behandling i Formannskapet – 24.09.2020:  

Økonomileder Kurt T.N Klaussen orienterer.  
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
  
 
Vedtak i Formannskapet  – 24.09.2020  

Økonomirapport 2. tertial tas til etterretning. 

PS 97/20 Budsjett 2021 - Forutsetninger 

 

Rådmannens innstilling: 
 
Behandling i Formannskapet – 24.09.2020:  

Økonomileder Kurt T.N Klaussen orienterer.  
 
Omforent forslag til vedtak:  
Formannskapet tar presentasjonen til orientering.  
  
  
Vedtak i Formannskapet  – 24.09.2020  

Formannskapet tar presentasjonen til orientering.  

 

PS 98/20 Heltidskultur - kvalitet i tjenestene - Vikarpool 



Rådmannens innstilling: 

Administrasjonen viderefører og utvider arbeidstidstiltak som er i gang, for å imøtekomme 
tjenestestedenes behov for fleksibilitet. Disse tiltakene skal også være et bidrag til å øke stillingshjemler 
og redusere behov for vikarer.  
 
Administrasjonen fortsetter med å gjennomføre jevnlige møter med tillitsvalgte for å evaluere og 
vurdere eksisterende og alternative løsninger.  
 
Behandling i Formannskapet – 24.09.2020:  

Kommunalsjef helse og omsorg Karl Johan Olsen orienterer.  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 24.09.2020  

Administrasjonen viderefører og utvider arbeidstidstiltak som er i gang, for å imøtekomme 
tjenestestedenes behov for fleksibilitet. Disse tiltakene skal også være et bidrag til å øke stillingshjemler 
og redusere behov for vikarer.  
  
Administrasjonen fortsetter med å gjennomføre jevnlige møter med tillitsvalgte for å evaluere og 
vurdere eksisterende og alternative løsninger.  

 

PS 99/20 Mobildekning Sørfjord/Faksfjord 

Rådmannens innstilling: 

1. Dyrøy kommune går sammen med Telia og ev. andre aktører i et spleiselag for å bygge ut en 
fullverdig basestasjon i området Sørfjorden/Faksfjorden.  

2. Dyrøy kommunes andelsbidrag dekkes av Samfunnsutviklingsfondet. 
3. Det legges fram egen sak med kalkulerte kostnader for igangsetting av utbyggingen. 

 
Behandling i Formannskapet – 24.09.2020:  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 24.09.2020  

1.Dyrøy kommune går sammen med Telia og ev. andre aktører i et spleiselag for å bygge ut en fullverdig 
basestasjon i området Sørfjorden/Faksfjorden.  
2.Dyrøy kommunes andelsbidrag dekkes av Samfunnsutviklingsfondet. 
3.Det legges fram egen sak med kalkulerte kostnader for igangsetting av utbyggingen. 

 

 

 
PS 100/20 Invitasjon til IKT-samarbeid



Rådmannens innstilling: 

Dyrøy kommune deltar i utredning knyttet til mulig deltagelse i Astafjord IKT/PolarSky 

 
Behandling i Formannskapet – 24.09.2020:  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 24.09.2020  

Dyrøy kommune deltar i utredning knyttet til mulig deltagelse i Astafjord IKT/PolarSky 

 

PS 101/20 Kommunalt tilskudd ved framlegging av vann- og avløpsledninger til boligeiendom 

Rådmannens innstilling: 

Dyrøy kommune vedtar følgende som retningslinje for tilskudd til delvis dekning av uforholdsmessig 
store kostnader ved framlegging av vann- og avløpsledninger fra bolig til kommunalt ledningsnett: 

1. Normativ anleggskostnad for framlegging av vann- og avløpsledninger settes til kr. 30.000,-. 
Dette er å betrakte som en kostnad som ikke danner grunnlag for tildeling av tilskudd.   

2. Ved anleggskostnader over kr. 30.000,- gis det et kommunalt tilskudd på inntil 50% av 
dokumenterte kostnader. Maksimalt kommunalt tilskudd er kr. 30.000,- for hver boligeiendom. 

 
Behandling i Formannskapet – 24.09.2020:  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 24.09.2020  

Dyrøy kommune vedtar følgende som retningslinje for tilskudd til delvis dekning av uforholdsmessig 
store kostnader ved framlegging av vann- og avløpsledninger fra bolig til kommunalt ledningsnett: 
1.Normativ anleggskostnad for framlegging av vann- og avløpsledninger settes til kr. 30.000,-. Dette er å 
betrakte som en kostnad som ikke danner grunnlag for tildeling av tilskudd.  
2.Ved anleggskostnader over kr. 30.000,- gis det et kommunalt tilskudd på inntil 50% av dokumenterte 
kostnader. Maksimalt kommunalt tilskudd er kr. 30.000,- for hver boligeiendom. 

PS 102/20 Endring hurtigbåtrute 2 Tromsø-Finnsnes-Brøstadbotn-Engenes-Harstad 

Rådmannens innstilling: 

«Det vises brev fra Troms og Finnmark Fylkeskommune datert 16.09 2020, der det foreslås 
rutenedleggelser torsdag, fredag og mandag på rute 2 – Harstad – Tromsø.  
 
Overnevnte ruter er viktige for befolkningen i Dyrøy, og da i særdeleshet for pendlere, skoleelever 
og reiseliv.  
 
Nedleggelse av disse rutene vil i vesentlig grad bidra til å redusere mulighetene for ukependling 
for både yrkesaktive i Dyrøy kommune og studenter i Harstad og Tromsø, hjemmehørende i Dyrøy 
kommune og som i dag benytter hurtigbåten som et alternativ for hjemreise.  
 
Dyrøy kommune vil derfor på det sterkeste fraråde at disse rutetilbudene fjernes.» 

 
Behandling i Formannskapet – 24.09.2020:  



Enst. vedtatt som rådmannens forslag med noen redaksjonelle endringer. 
  
 
Vedtak i Formannskapet  – 24.09.2020  

Det vises brev fra Troms og Finnmark Fylkeskommune datert 16.09 2020, der det foreslås 
rutenedleggelser torsdag, fredag og mandag på rute 2 – Harstad – Tromsø.  
  
Overnevnte ruter er viktige for befolkningen i Dyrøy, og da i særdeleshet for pendlere, 
skoleelever/studenter og næringsliv.  
  
Nedleggelse av disse rutene vil i vesentlig grad bidra til å redusere mulighetene for ukependling for 
både yrkesaktive i Dyrøy kommune og studenter i Harstad og Tromsø, hjemmehørende i Dyrøy 
kommune og som i dag benytter hurtigbåten som et alternativ for hjemreise.  
  
Dyrøy kommune vil derfor på det sterkeste fraråde at disse rutetilbudene fjernes. 

 

PS 103/20 Søknad om byggetilskudd 

Rådmannens innstilling: 

Alternative innstillinger (det foreslås valg mellom alternativ a og b) 
 
a) 
1. Søknad om byggetilskudd fra Milad Shawaf avslås 
 
b) 
1. Søknaden fra Milad Shawaf innvilges i henhold til kommunens retningslinjer pkt 2, og 
tildeles et tilskudd på 50.000,- kr i forbindelse med restaurering av Espenesveien 50 i Dyrøy 
kommune.    
2. Boliger det innvilges byggetilskudd til, kan ikke omgjøres fra helårsbolig til fritidsbolig før 
det har gått 10 år etter at tilskudd er innvilget.  
3. Tilskuddet utbetales ved framlagt dokumentasjon på at byggingen er gjennomført i tråd med 
søknad eller tilsvarende omfang. 
 
 
Behandling i Formannskapet – 24.09.2020:  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak, del b).  
  
Vedtak i Formannskapet  – 24.09.2020  

1. Søknaden fra Milad Shawaf innvilges i henhold til kommunens retningslinjer pkt 2, og tildeles et 
tilskudd på 50.000,- kr i forbindelse med restaurering av Espenesveien 50 i Dyrøy kommune.    
2. Boliger det innvilges byggetilskudd til, kan ikke omgjøres fra helårsbolig til fritidsbolig før det har gått 
10 år etter at tilskudd er innvilget.  
3. Tilskuddet utbetales ved framlagt dokumentasjon på at byggingen er gjennomført i tråd med søknad 
eller tilsvarende omfang. 


