Dyrøy kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Møteprotokoll

Kommunestyret
Nordavindshagen
11.10.2018
09:00-15:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Marit Alvig Espenes
Trine Nygård
Lise Nordahl
Terje Johansen
Tone Sørensen
Kjell-Jostein Lillegård
Knut Arne Johansen
Kjell Sverre Myrvoll
Kine Mari H.Bertheussen
Per Jensen
Bjørn Inge Samuelsen
Levi Jensen
Tom Erik Forså

Funksjon
Ordfører
Varaorfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
AP
AP
AP
AP
AP
SV
FLD
SP
SP
H
FRP
FRP
FRP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Haavard Danielsen
Kristoffer Molund

Funksjon
MEDL
MEDL

Representerer
FRP
H

Møtte for

Representerer

Varamedlemmer som møtte:
Navn

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Marlin Antonsen
Tore Uthaug
Unn-Tove Bakkevoll
Øystein Rørslett
Håkon Einar Haug

Stilling
Fagleder servicetorg
Rådmann
Økonomileder
Saksbehandler
NAV-leder

Innkalling godkjent.
Til sakslisten
PS 46/18 utsettes til desembermøtet.
Til PS 55/18 vurderes Per Jensen (H), Levi Jensen (FRP) og Kjell-Jostein Lillegård (SV) som inhabil.
Kine Mari Bertheussen og Levi Jensen velges til signering av protokoll.

Bjørn-Inge Samuelsen innvilges permisjon fra 14:00.
Kine Mari Bertheusssen innvilges permisjon fra 15:00.

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.

Marit Alvig Espenes

Kine Mari Bertheussen

Levi Jensen

ordfører

SP

FRP
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PS 44/18 Godkjenning av møteprotokoll 20. og 21. juni 2018/51

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyrets møteprotokoll av 20. og 21.06.18 godkjennes.
Ordførers innstilling:

Godkjenning av møteprotokoll 20. og 21. juni
Behandling i Kommunestyret – 11.10.2018:
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.

Vedtak i Kommunestyret – 11.10.2018
Kommunestyrets møteprotokoll av 20. og 21.06.18 godkjennes.

PS 45/18 Referatsaker /

Referatsaker
Behandling i Kommunestyret – 11.10.2018:
Rådmannen orienterer fra enhetene: arealplan, system for oppfølging av saker på uteseksjonen,
næringsvennlig kommune, vannverket, sykehjemsutbygging.
Spørsmålsrunde:
Knut-Arne Johansen, FLD:
1. Kommunale avgifter:
- Avgiftsnivå - på topp i Troms
- Betaler alle sine avgifter? Vasking av register.
- Betalingsregulativ / Asjurshold, beregning.
2. Bioenergi - status.
3. Stasbudsjett - økonomiske rammer for 2019 for Dyrøy kommune.
Kjell-Sverre Myrvoll, SP:
Vannverket - Er jobben gjort ifht bestilling og har oppfølging fra byggeledelsen vært god nok?
Dyrøy Energi - Selskapsrevisjon, sak til vurdering - eierskap?
Kjell-Jostein Lillegård, SV:
Dyrøyprosjektet - orientering om status.
Havbruksfondet - Tildelte midler til Dyrøy.
Alarmanlegg - Status.
Tone Sørensen (AP): Suplerer rådmannen med informasjon om kystsoneplan og framdrift.
Terje Johansen (AP): Hva må til for å oppnå maks kapasitet på vannverket?

Tom-Erik Forså (FRP): Hvordan ser rådmann for seg å lukke sak om vannverket, ny behandling?
Rådmannen besvarer spørsmål i møtet.
Referatsaker tas til orientering.
Enst.

Vedtak i Kommunestyret – 11.10.2018
Referatsaker tas til orientering.

RS 19/18 Rådmannen orienterer /
RS 20/18 Status og oppfølging av kommunestyrevedtak pr. 4.10.18
2018/253

PS 46/18 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017-2018 2018/977

Rådmannens forslag til vedtak:
Skolens tilstandsrapport tas til orientering.
Ordførers innstilling:

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017-2018
Behandling i Kommunestyret – 11.10.2018:
Forslag til vedtak Marit Alvig Espenes (AP):
Saken utsettes til desembermøte.
Enst. vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret – 11.10.2018
Saken utsettes til desembermøte.

PS 47/18 Nytt hovedreglement for styrer, råd og utvalg og
delegeringsreglement 2018/461
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Framlagte forslag til revidert hovedreglement for styrer, råd og utvalg vedtas.
2. Reglementsbestemt delegering av myndighet til formannskap og andre utvalg vedtas.
3. Reglementsbestemt delegering av myndighet til rådmannen vedtas.
4. Rådmannens videredelegering som er beskrevet i delegeringsreglementet, tas til orientering

Ordførers innstilling:

Nytt hovedreglement for styrer, råd og utvalg og
delegeringsreglement
Behandling i Kommunestyret – 11.10.2018:
Saksbehandler Øystein Rørslett deltar i saken.
Redaksjonelle endringer som framkommer i møtet imøtekommes og innarbeides av saksbehandler.
Det framkommer flere forslag til vedtak og det voteres over forslagene enkeltvis.

Forslag til vedtak fra AP:
Det innarbeides i hovedreglementets p.2.7 og 2.9 likelydende møte- og talerett for ungdoms- og
eldreråd i kommunestyret og hovedutvalg, i saker som omhandler unge- og eldres levekår.
Enst. vedtatt.
Forslag til vedtak Kjell-Jostein Lillegård, SV:
Pkt 3.10.2 spørretime (hovedreglement) - Ved begynnelsen av hver kommunestyremøte--Enst. vedtatt.
Forslag til vedtak fra H, FRP, SP:
Hovedreglement:
Pkt. 1.3 Målsettinger
- Sterk politisk styring "som bl.a betinger gode informasjonsrutiner.
Delegeringsreglement:
Pkt. 16.1 Formannskapet: Tillegg: Formannskapet er kommunens næringsutvalg.
Pkt. 16.2 Avsnitt strykes - "ordfører gis myndighet til å prioritere..."
Punkt 1.3 og 16.1 vedtas enst. Punkt 16.2 vedtas, 8 mot 5 stemmer.
Forslag til vedtak SP og FRP:
Virkningstidspunkt settes til 1.1.2019.
Enst. vedtatt.
Forslag til vedtak Trine Nygård, AP:
Arbeidsoppgaver til OpOm
- Fordeling av midler fra Salmar Kulturfond ihht. vedtekter.
Enst. vedtatt.
Det voteres over rådmannens forslag til vedtak. Enst. vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret – 11.10.2018
Endringer til framlagte reglement:

Det innarbeides i hovedreglementets p.2.7 og 2.9 likelydende møte- og talerett for ungdoms- og
eldreråd i kommunestyret og hovedutvalg, i saker som omhandler unge- og eldres levekår.
Pkt 3.10.2 spørretime (hovedreglement) - Ved begynnelsen av hvert kommunestyremøte...
Hovedreglement:
Pkt. 1.3 Målsettinger
- Sterk politisk styring "som bl.a betinger gode informasjonsrutiner.
Delegeringsreglement:
Pkt. 16.1 Formannskapet: Tillegg: Formannskapet er kommunens næringsutvalg.
Pkt. 16.2 Avsnitt strykes - "ordfører gis myndighet til å prioritere..."
Virkningstidspunkt settes til 1.1.2019.
Arbeidsoppgaver til OpOm
- Fordeling av midler fra Salmar Kulturfond ihht. vedtekter.

1.Framlagte forslag til revidert hovedreglement for styrer, råd og utvalg vedtas.
2.Reglementsbestemt delegering av myndighet til formannskap og andre utvalg vedtas.
3.Reglementsbestemt delegering av myndighet til rådmannen vedtas.
4.Rådmannens videredelegering som er beskrevet i delegeringsreglementet, tas til orientering

PS 48/18 Innkjøpsreglement 2018/4

Rådmannens forslag til vedtak:
Fremlagte forslag til Innkjøpsreglement for Dyrøy kommune – vedtas.
Ordførers innstilling:

Innkjøpsreglement
Behandling i Formannskapet – 13.09.2018:
Forslag til vedtak Marit Alvig Espenes, AP:
Som rådmannens forslag til vedtak, med tilleggspunkt, p.7:
Lokale leverandører forespørres der det er mulig for innkjøp under 100 000,Enst. vedtatt.

Vedtak i Formannskapet – 13.09.2018
Fremlagte forslag til Innkjøpsreglement for Dyrøy kommune – vedtas, med tilleggspunkt p.7:
Lokale leverandører forespørres der det er mulig for innkjøp under 100 000,-

Innkjøpsreglement
Behandling i Kommunestyret – 11.10.2018:
Enst. vedtatt som formannskapets innstilling.

Vedtak i Kommunestyret – 11.10.2018
Fremlagte forslag til Innkjøpsreglement for Dyrøy kommune – vedtas, med tilleggspunkt p.7:
Lokale leverandører forespørres der det er mulig for innkjøp under 100 000,-

PS 49/18 Ny kontorstruktur i NAV - endringer 2017/1139

Rådmannens forslag til vedtak:
Dyrøy kommunestyre slutter seg til NAV Troms sin anbefaling om å etablere et felles NAV-kontor for
kommunene Lavangen, Salangen og Dyrøy lokalisert på Sjøvegan.

Ordførers innstilling:

Ny kontorstruktur i NAV - endringer
Behandling i Kommunestyret – 11.10.2018:
NAV-leder Håkon Einar Haug deltar i saken.
Forslag til vedtak SV, AP, SP:
Pkt 1: Dyrøy kommunestyre ønsker primært å opprettholde dagens NAV struktur for å sikre nærheten til
tjenestene for våre innbyggere.
Pkt 2: Ved etablering av ny kontorstruktur for NAV Troms slutter kommunestyret i Dyrøy ses til NAV
Troms sin anbefaling om å etablere NAV kontor med felles ledelse for kommunene Lavangen, Salangen
og Dyrøy, men med krav om lokalisering og tjenester i Dyrøy.
Det voteres over pkt 1 mot rådmannens forslag til vedtak. Rådmannnes forslag til vedtak falt, 5 mot 8
stemmer.
Det voteres over pkt 2. Vedtaket fra SV, AP, SP bifalt, 9 mot 4 stemmer.

Vedtak i Kommunestyret – 11.10.2018
1. Dyrøy kommunestyre ønsker primært å opprettholde dagens NAV struktur for å sikre nærheten til
tjenestene for våre innbyggere.
2. Ved etablering av ny kontorstruktur for NAV Troms slutter kommunestyret i Dyrøy ses til NAV Troms
sin anbefaling om å etablere NAV kontor med felles ledelse for kommunene Lavangen, Salangen og
Dyrøy, men med krav om lokalisering og tjenester i Dyrøy.

PS 50/18 Planstrategi 2018 2018/611
Rådmannens forslag til vedtak:
Ihht. Plan- og bygningslovens § 10-1. legges kommunal planstrategi for Dyrøy kommune ut til høring i
30 dager før endelig behandling i kommunestyret.
Ordførers innstilling:

Planstrategi 2018
Behandling i Formannskapet – 13.09.2018:
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.

Vedtak i Formannskapet – 13.09.2018
Ihht. Plan- og bygningslovens § 10-1. legges kommunal planstrategi for Dyrøy kommune ut til høring i
30 dager før endelig behandling i kommunestyret.

Planstrategi 2018
Behandling i Kommunestyret – 11.10.2018:
Forslag til vedtak Marit Alvig Espenes, AP:

Dyrøy kommune skal ivareta lokale veteraner og deres familier gjennom arbeidet med ny helse- og
omsorgsplan.
Enst. vedtatt.
Forslag til vedtak Marit Alvig Espenes, AP:
Rullering av trafikksikkerhetsplanen skal prioriteres i 2019.
Enst. vedtatt.
Forslag til vedtak Knut Arne Johansen, FLD:
Strategisk utviklingsplan/tiltaksplan (VOX i 2019).
Enst. vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret – 11.10.2018
Vedtatte endringer:

Dyrøy kommune skal ivareta lokale veteraner og deres familier gjennom arbeidet med ny helse- og
omsorgsplan.
Rullering av trafikksikkerhetsplanen skal prioriteres i 2019.
Strategisk utviklingsplan/tiltaksplan (VOX i 2019).
Ihht. Plan- og bygningslovens § 10-1. legges kommunal planstrategi for Dyrøy kommune ut til høring i
30 dager før endelig behandling i kommunestyret.

PS 51/18 Tertialrapport 2 - 2018 2018/925
Rådmannens forslag til vedtak:
Tertialrapport 2 – 2018, tas til orientering.
Ordførers innstilling:

Tertialrapport 2 - 2018
Behandling i Formannskapet – 28.09.2018:
Forslag til vedtak Kjell-Sverre Myrvoll (SP):
Tertialrapport 2 – 2018, tas til orientering.
Formannskapet ber rådmannen kvalitetssikre Tertialrapport 2 og oppdatere rapporten, samt legge ved
vedlegg fra enheter og tall på ansvarsnivå, til behandlingen i kommunestyret jfr vedtak i sak 35/18.
Enst. vedtatt.

Vedtak i Formannskapet – 28.09.2018
Tertialrapport 2 – 2018, tas til orientering.
Formannskapet ber rådmannen kvalitetssikre Tertialrapport 2 og oppdatere rapporten, samt legge ved
vedlegg fra enheter og tall på ansvarsnivå, til behandlingen i kommunestyret jfr vedtak i sak 35/18.

Tertialrapport 2 - 2018
Behandling i Kommunestyret – 11.10.2018:
Forslag til vedtak Knut Arne Johansen (FLD):
Kommunestyret ber om at budsjett for 2019 og økonomiplanen utarbeides på ansvarsnivå.
Enst. vedtatt.
Vedtaket tilføres rådmannens forslag til vedtak.

Vedtak i Kommunestyret – 11.10.2018
Kommunestyret ber om at budsjett for 2019 og økonomiplanen utarbeides på ansvarsnivå.
Tertialrapport 2 – 2018, tas til orientering.

PS 52/18 Digitalisering; kartlegging, strategi, handlingsplaner og
implementering 2018/510

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rådmannen bes sette i gang Prosjekt for digitalisering slik beskrevet og i samarbeid med Bardu,
Sørreisa og Målselv kommuner.
2. Det settes av 300 000 kr til prosjektledelse år 2019 og 300 000 kr til år 2020 som skal dekke
Dyrøy kommunes andel av en felles prosjektleder med Sørreisa kommune.
3. Prosjektets kostnadsramme på 600 000 kr finansieres ved bruk av disposisjonsfond
Ordførers innstilling:

Digitalisering; kartlegging, strategi, handlingsplaner og
implementering
Behandling i Formannskapet – 23.08.2018:
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.

Vedtak i Formannskapet – 23.08.2018
1. Rådmannen bes sette i gang Prosjekt for digitalisering slik beskrevet og i samarbeid med Bardu,
Sørreisa og Målselv kommune.
2. Det settes av 300 000 kr til prosjektledelse år 2019 og 300 000 kr til år 2020 som skal dekke Dyrøy
kommunes andel av en felles prosjektleder med Sørreisa kommune.
3. Prosjektets kostnadsramme på 600 000 kr finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Digitalisering; kartlegging, strategi, handlingsplaner og
implementering
Behandling i Kommunestyret – 11.10.2018:
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.

Vedtak i Kommunestyret – 11.10.2018
1. Rådmannen bes sette i gang Prosjekt for digitalisering slik beskrevet og i samarbeid med Bardu,
Sørreisa og Målselv kommune.
2. Det settes av 300 000 kr til prosjektledelse år 2019 og 300 000 kr til år 2020 som skal dekke Dyrøy
kommunes andel av en felles prosjektleder med Sørreisa kommune.
3. Prosjektets kostnadsramme på 600 000 kr finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

PS 53/18 Samlokalisering av arbeidsgiverkontroll i Midt-Troms 2018/500
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Dyrøy kommune vedtar etablering av Midt-Troms arbeidsgiverkontroll for kommunene Bardu,
Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy i perioden 1.1.2019 til 31.12.2019.
2. Dyrøy kommune vedtar framlagte samarbeidsavtale etter § 28-1 b Kommuneloven.
3. Dyrøy kommune vedtar framlagte budsjett for 2019 på kr 2 698 284 samt fordeling av kostnader
i henhold til forslag på kr 146 552,- som utgjør Dyrøy sin andel.
Ordførers innstilling:

Samlokalisering av arbeidsgiverkontroll i Midt-Troms
Behandling i Formannskapet – 13.09.2018:
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.

Vedtak i Formannskapet – 13.09.2018
1.Dyrøy kommune vedtar etablering av Midt-Troms arbeidsgiverkontroll for kommunene Bardu, Berg,
Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy i perioden 1.1.2019 til 31.12.2019.
2.Dyrøy kommune vedtar framlagte samarbeidsavtale etter § 28-1 b Kommuneloven.
3.Dyrøy kommune vedtar framlagte budsjett for 2019 på kr 2 698 284 samt fordeling av kostnader i
henhold til forslag på kr 146 552,- som utgjør Dyrøy sin andel.

Samlokalisering av arbeidsgiverkontroll i Midt-Troms
Behandling i Kommunestyret – 11.10.2018:
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.

Vedtak i Kommunestyret – 11.10.2018

1.Dyrøy kommune vedtar etablering av Midt-Troms arbeidsgiverkontroll for kommunene Bardu, Berg,
Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy i perioden 1.1.2019 til 31.12.2019.
2.Dyrøy kommune vedtar framlagte samarbeidsavtale etter § 28-1 b Kommuneloven.
3.Dyrøy kommune vedtar framlagte budsjett for 2019 på kr 2 698 284 samt fordeling av kostnader i
henhold til forslag på kr 146 552,- som utgjør Dyrøy sin andel.

PS 54/18 Ett felles utvalg for vannområdene i Sør- og Midt-Troms 2018/451

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret viser til ønsket som fremkom på møtet i vannområdeutvalget 2. mai, om at det
opprettes et felles vannområdeutvalg for de tre vannområdene Senja, Bardu-Målselv og HarstadSalangen, og slutter seg til dette.
2. Kommunestyret viser til forslag til mandater, og slutter seg til disse.
Ordførers innstilling:

Ett felles utvalg for vannområdene i Sør- og Midt-Troms
Behandling i Formannskapet – 23.08.2018:
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.

Vedtak i Formannskapet – 23.08.2018
1.Kommunestyret viser til ønsket som fremkom på møtet i vannområdeutvalget 2. mai, om at det
opprettes et felles vannområdeutvalg for de tre vannområdene Senja, Bardu-Målselv og HarstadSalangen, og slutter seg til dette.
2.Kommunestyret viser til forslag til mandater, og slutter seg til disse.

Ett felles utvalg for vannområdene i Sør- og Midt-Troms
Behandling i Kommunestyret – 11.10.2018:
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.

Vedtak i Kommunestyret – 11.10.2018
1.Kommunestyret viser til ønsket som fremkom på møtet i vannområdeutvalget 2. mai, om at det
opprettes et felles vannområdeutvalg for de tre vannområdene Senja, Bardu-Målselv og HarstadSalangen, og slutter seg til dette.
2.Kommunestyret viser til forslag til mandater, og slutter seg til disse.

PS 55/18 Oppgradering av SD-anlegg 2018/813

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Tilbud T18-0433 fra Demas AS antas med oppgradering av EXO-4 og Nimbus alarmserver.
Opsjoner på konvertering for web og oppgraderingsavtale antas også.
2. Samlet sum eks. mva er kr. 145.120 + kr. 17.600 i årlig oppgraderingsavtale.
3. Utgiftene dekkes kommunens frie disposisjonsfond..
Ordførers innstilling:

Oppgradering av SD-anlegg
Behandling i Formannskapet – 23.08.2018:
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.

Vedtak i Formannskapet – 23.08.2018
1.Tilbud T18-0433 fra Demas AS antas med oppgradering av EXO-4 og Nimbus alarmserver. Opsjoner på
konvertering for web og oppgraderingsavtale antas også.
2.Samlet sum eks. mva er kr. 145.120 + kr. 17.600 i årlig oppgraderingsavtale.
3.Utgiftene dekkes kommunens frie disposisjonsfond..

Oppgradering av SD-anlegg
Behandling i Kommunestyret – 11.10.2018:
Per Jensen (H), Levi Jensen (FRP) og Kjell-Jostein Lillegård (SV) er inhabil i saken.
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.

Vedtak i Kommunestyret – 11.10.2018
1.Tilbud T18-0433 fra Demas AS antas med oppgradering av EXO-4 og Nimbus alarmserver. Opsjoner på
konvertering for web og oppgraderingsavtale antas også.
2.Samlet sum eks. mva er kr. 145.120 + kr. 17.600 i årlig oppgraderingsavtale.
3.Utgiftene dekkes kommunens frie disposisjonsfond.

PS 56/18 Politirådet for Sørreisa og Dyrøy - samarbeidsavtale 2017/1183

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til samarbeidsavtale mellom Dyrøy kommune og Finnsnes lensmannsdistrikt om politiråd og
politikontakt datert 15.1.18 vedtas.
Ordførers innstilling:

Politirådet for Sørreisa og Dyrøy - samarbeidsavtale
Behandling i Kommunestyret – 11.10.2018:
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.

Vedtak i Kommunestyret – 11.10.2018
Forslag til samarbeidsavtale mellom Dyrøy kommune og Finnsnes lensmannsdistrikt om politiråd og
politikontakt datert 15.1.18 vedtas.

PS 57/18 Oppnevning av nytt medlem i bevaringsgruppen 2017/1014

Rådmannens forslag til vedtak:

Ordførers innstilling:

Oppnevning av nytt medlem i bevaringsgruppen
Behandling i Kommunestyret – 21.06.2018:
Forslag til vedtak Marit Alvig Espenes (AP):
Saken utsettes til neste møte.
Enst. vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret – 21.06.2018
Saken utsettes til neste møte.

Oppnevning av nytt medlem i bevaringsgruppen
Behandling i Kommunestyret – 11.10.2018:
Forslag til vedtak Marit Alvig Espenes, AP:
Leif Jensen foreslås som nytt medlem av bevaringsplangruppa.
Enst. vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret – 11.10.2018
Leif Jensen foreslås som nytt medlem av bevaringsplangruppa.

PS 58/18 Kommune- og fylkestingsvalg 2019 - fastsetting av valgdager
2018/11

Rådmannens forslag til vedtak:
I henhold til Valglovens § 9-2 avholdes valgting i Dyrøy også søndag 8.september 2019.
Ordførers innstilling:

Kommune- og fylkestingsvalg 2019 - fastsetting av valgdager
Behandling i Kommunestyret – 11.10.2018:
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.

Vedtak i Kommunestyret – 11.10.2018
I henhold til Valglovens § 9-2 avholdes valgting i Dyrøy også søndag 8.september 2019.

