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Ingen merknader til innkallingen. Enst. godkjent.
Til sakslisten: 2 bordsaker tas inn på sakslisten. Enst. godkjent.
• Vedrørende buss for båt - Engenes og Brøstadbotn må inkluderes
• 11/251 - Behandling av søknad om kjøp av tilleggsarealer
Kjell Jostein Lillegård, SV: erklærte seg inhabil i sak PS 3/19.
Per Jensen, H: erklærte seg inhabil i sak PS 16/19.

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-

Innhold

saksnr

Unntatt

Arkiv-

offentlighet

saksnr

PS 1/19

Godkjenning av møteprotokoll 18.12.18

PS 2/19

Referatsaker

RS 1/19

Rådmannen orienterer

RS 2/19

Orientering næringssaker

RS 3/19

Protokoll fra møte i RR 3. desember i Lenvik

2017/1052

RS 4/19

Rapport fra Næringshagen Midt-Troms AS

2017/1256

PS 3/19

Godkjenning av protokoll kap. 5.2 annen
lønnsregulering - Fagforbundet

2019/62

PS 4/19

Godtgjørelse av tillitsverv/ombudsverv - regler

2019/85

PS 5/19

Behandling av klage på vedtak - avslag på søknad
om kommunal dekning av kostnader til geoteknisk
undersøkelse i Karonskogen hyttefelt

2018/167

PS 6/19

Utredning av interkommunal ordinær
barnevernstjeneste

2018/148

PS 7/19

Kommunalt næringsfond - årsrapport 2018

2019/16

PS 8/19

Espenesbogen Industriområde - utvidelse av
næringsareal

2019/64

PS 9/19

Dyrøy Energi as - Kjøp av aksjer

2019/90

PS 10/19

Molkon Bygg A/S - Søknad om tilskudd

2018/1161

PS 11/19

BO BYGG - Søknad om tilskudd

2018/1160

PS 12/19

Jæger Adventure Camp A/S - Søknad om støtte til
varmepumper

2018/1159

PS 13/19

Jøran Torsteinsen - Søknad om tilskudd

2018/1158

PS 14/19

Alstad Gård - Søknad om tilskudd

2018/1156

PS 15/19

B og B Utleie - Søknad om tilskudd

2018/1154

PS 16/19

11/251 - Behandling av søknad om kjøp av
tilleggsarealer

PS 17/19

Vedrørende buss for båt - Engenes og Brøstadbotn
må inkluderes

ordfører/utvalgsleder

2018/51

2019/87

PS 1/19 Godkjenning av møteprotokoll 18.12.18

Godkjenning av møteprotokoll 18.12.18
Behandling i Formannskapet – 31.01.2019:

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.

Vedtak i Formannskapet – 31.01.2019
Møteprotokollen av 18.12.18 godkjennes.

PS 2/19 Referatsaker

Referatsaker
Behandling i Formannskapet – 31.01.2019:

Referatsakene tas til orientering. Enst. vedtatt.
Spørsmål til rådmannen:
• Per Jensen, Håvard Danielsen og Terje Johansen: tilskudd skogrydding
• Håvard Danielsen: Status Espenes Industriområdet kaia.
Orientering næringssaker:
• Espenes Industriområdet utvidelse arealer.

Vedtak i Formannskapet – 31.01.2019
Referatsakene tas til orientering.

RS 1/19 Rådmannen orienterer
RS 2/19 Orientering næringssaker
RS 3/19 Protokoll fra møte i RR 3. desember i Lenvik
RS 4/19 Rapport fra Næringshagen Midt-Troms AS
PS 3/19 Godkjenning av protokoll kap. 5.2 annen lønnsregulering Fagforbundet

Godkjenning av protokoll kap. 5.2 annen lønnsregulering Fagforbundet

Behandling i Formannskapet – 31.01.2019:

Kjell Jostein Lillegård erklærte seg inhabil til behandling av sak PS 3/19. Enst. godkjent.
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.

Vedtak i Formannskapet – 31.01.2019
Protokoll av 18.01.2019 mellom Dyrøy kommune og Fagforbundet etter HTA kap. 5.2 annen
lønnsregulering godkjennes.

PS 4/19 Godtgjørelse av tillitsverv/ombudsverv - regler

Godtgjørelse av tillitsverv/ombudsverv - regler
Behandling i Formannskapet – 31.01.2019:

Enst. vedtatt som rådmannens innstilling.

Vedtak i Formannskapet – 31.01.2019
1. Framlagte versjon av revidert reglement for godtgjørelse av tillitsverv/ombudsverv tas til
orientering.
2. Nytt forslag til reglement legges fram til behandling etter konstituering av nytt kommunestyre, i
forbindelse med budsjettarbeid for 2020.

PS 5/19 Behandling av klage på vedtak - avslag på søknad om kommunal
dekning av kostnader til geoteknisk undersøkelse i Karonskogen hyttefelt

Behandling av klage på vedtak - avslag på søknad om kommunal
dekning av kostnader til geoteknisk undersøkelse i Karonskogen
hyttefelt
Behandling i Formannskapet – 31.01.2019:

Omforent forslag, tilføyelse pkt. 1:
Det er ikke satt krav om geotekniske undersøkelse av området i reguleringsbestemmelsene, kun
geoteknisk vurdering.
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak med tilføyelse pkt. 1.

Vedtak i Formannskapet – 31.01.2019
1. Dyrøy kommune opprettholder vedtaket om avslag på dekning av kostnader forbundet med
geotekniske undersøkelser i Karonskogen hyttefelt. Det er ikke satt krav om geotekniske
undersøkelse av området i reguleringsbestemmelsene, kun geoteknisk vurdering.
2. Saken sendes til kommunestyret for endelig behandling.

PS 6/19 Utredning av interkommunal ordinær barnevernstjeneste

Utredning av interkommunal ordinær barnevernstjeneste
Behandling i Formannskapet – 31.01.2019:

Enst. vedtatt som rådmannens innstilling.

Vedtak i Formannskapet – 31.01.2019
1.Dyrøy kommune stiller seg positiv til å delta i en prosess for å finne ut hvilke muligheter som kan ligge
i et samarbeid med Bardu, Salangen, Ibestad, Lavangen, Gratangen, Sørreisa og Målselv kommuner om
interkommunal barnevernstjeneste.
2.Når utredningen foreligger, vil den legges fram for politisk nivå til behandling

PS 7/19 Kommunalt næringsfond - årsrapport 2018

Kommunalt næringsfond - årsrapport 2018
Behandling i Formannskapet – 31.01.2019:

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.

Vedtak i Formannskapet – 31.01.2019
1.Formannskapet tar redegjørelsen til etterretning.
2.For 2019 bevilges kr. 80.000,- til kommunalt tiltaksarbeid for div. løpende utgifter i
kommunens arbeid med næringssaker. Bevilgningen belastes næringsfondet.

PS 8/19 Espenesbogen Industriområde - utvidelse av næringsareal

Espenesbogen Industriområde - utvidelse av næringsareal
Behandling i Formannskapet – 31.01.2019:

Enst. vedtatt som rådmannens innstilling.

Vedtak i Formannskapet – 31.01.2019
1. Dyrøy kommune bevilger kr. 2.372.700,- som kommunens egenandel knyttet til utvidelse av
Espenes Industriområde. I tillegg forutsettes det benyttet egne administrative ressurser
tilsvarende kr. 215.700,-.
2. Beløpet dekkes ved bruk av kommunens frie fondsmidler.

PS 9/19 Dyrøy Energi as - Kjøp av aksjer

Dyrøy Energi as - Kjøp av aksjer
Behandling i Formannskapet – 31.01.2019:
Per Jensen fremmet følgende forslag:
Aksjonærer som løses inn betales med kr. 0,- da aksjekapitalen er brukt i selskapet ved årsoppgjøret i
2017.
Forslaget fra Per Jensen: falt med 2 stemmer mot rådmannes forslag til vedtak.

Vedtak i Formannskapet – 31.01.2019
1. Dyrøy kommune kjøper aksjeposter i Dyrøy Energi AS som følgende:
Aksjonær

Antall aksjer - stk

Eierskap i %

Kjøpesum

Håvard Ås Hansen

562

16,25

50.000,-

Plan Evo AS

50

1,45

4.400,-

1. Det samlede aksjekjøpet på kr. 54.400,- dekkes ved bruk av kommunens frie fondsmidler.

PS 10/19 Molkon Bygg A/S - Søknad om tilskudd

Molkon Bygg A/S - Søknad om tilskudd
Behandling i Formannskapet – 31.01.2019:

Omforent forslag til vedtak:
Molkon Bygg AS v/Erlend Moldvik innvilges 25% tilskudd inntil kr. 9.000,- i forbindelse med investering i
utstyr.
Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes næringsfondet.
Enst. vedtatt.

Vedtak i Formannskapet – 31.01.2019
Molkon Bygg AS v/Erlend Moldvik innvilges 25% tilskudd inntil kr. 9.000,- i forbindelse med investering i
utstyr.
Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes næringsfondet.

PS 11/19 BO BYGG - Søknad om tilskudd

BO BYGG - Søknad om tilskudd
Behandling i Formannskapet – 31.01.2019:

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.

Vedtak i Formannskapet – 31.01.2019
BO Bygg v/Bjørn Ove Sørensen innvilges 25% tilskudd inntil kr. 10.000,- i forbindelse med investering i
utstyr.
Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes næringsfondet.

PS 12/19 Jæger Adventure Camp A/S - Søknad om støtte til varmepumper

Jæger Adventure Camp A/S - Søknad om støtte til varmepumper
Behandling i Formannskapet – 31.01.2019:

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.

Vedtak i Formannskapet – 31.01.2019
Jæger Adventure Camp A/S v/Trond Jæger innvilges 25% tilskudd, inntil kr. 18.000,- i forbindelse med
investering i 4 varmepumper.
Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes næringsfondet.

PS 13/19 Jøran Torsteinsen - Søknad om tilskudd

Jøran Torsteinsen - Søknad om tilskudd
Behandling i Formannskapet – 31.01.2019:

Omforent forslag til vedtak:
Saken utsettes til neste møte.
Enst. vedtatt.

Vedtak i Formannskapet – 31.01.2019
Saken utsettes til neste møte.

PS 14/19 Alstad Gård - Søknad om tilskudd

Alstad Gård - Søknad om tilskudd
Behandling i Formannskapet – 31.01.2019:

Enst.vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.

Vedtak i Formannskapet – 31.01.2019
Alstad Gård innvilges 25% tilskudd inntil kr. 4.100,- i forbindelse med investering i mobilmelker.
Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter og belastes næringsfondet.

PS 15/19 B og B Utleie - Søknad om tilskudd

B og B Utleie - Søknad om tilskudd
Behandling i Formannskapet – 31.01.2019:

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.

Vedtak i Formannskapet – 31.01.2019

B& B innvilges 25 % investeringstilskudd, inntil kr. 10.000,- i forbindelse med investering i container for
etablering av dekkhotell.
Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes næringsfondet.

PS 16/19 11/251 - Behandling av søknad om kjøp av tilleggsarealer

11/251 - Behandling av søknad om kjøp av tilleggsarealer
Behandling i Formannskapet – 31.01.2019:

Per Jensen erklærte seg inhabil til behandling av sak PS 16/19. Enst. godkjent.
Enst. vedtatt rådmannens forslag til vedtak.

Vedtak i Formannskapet – 31.01.2019
Dyrøy kommune selger tomtearealer til Rakel Jensen og Jan Fredrik Leibnitz slik det er søkt om. Pris
fastsettes til kr. 25,- pr m² med tillegg av gebyrer og avgifter til dispensasjonsbehandling/
reguleringsplanendring, fradeling, oppmåling og tinglysning.

PS 17/19 Vedrørende buss for båt - Engenes og Brøstadbotn må inkluderes

Vedrørende buss for båt - Engenes og Brøstadbotn må inkluderes
Behandling i Formannskapet – 31.01.2019:
Marit Alvig Espenes fremmet følgende forslag:

Formannskapet i Dyrøy kommune viser til henvendelse fra Ibestad kommune v/ordfører, datert
25.1.19, sendt til Troms fylkeskommune med kopi til Dyrøy kommune og Troms fylkestrafikk.
Henvendelsen gjelder hva slags tilbud reisende fra anløpene i Ibestad (Engenes) og Dyrøy
(Brøstadbotn) får ved innstilling av hurtigbåt – rute 2. Ruten trafikkerer sambandet mellom
Harstad, Engenes, Brøstadbotn, Finnsnes og Tromsø.
Vi har ved flere anledninger sett at Troms fylkestrafikk setter opp «buss for båt» for
anløpsstedene Tromsø, Harstad og Finnsnes. Passasjerer fra anløpsstedene Engenes og
Brøstadbotn får som regel ikke et tilbud. Tidspunktet for innstilling og at beskjed gis, er ofte
kort før avreise, og det er svært begrenset hva slags alternative muligheter de har.
Dette er ikke akseptabelt, og denne forskjellsbehandlingen må opphøre. Man må kunne forvente
lik behandling av passasjerer fra alle steder. Passasjerene fra disse stedene er, om mulig, enda
mer avhengig av båten enn de som har tilbud om andre kollektive reisemåter, som f.eks. buss.
For pasienter som skal til avtalte timer ved UNN i Tromsø eller Harstad, er det i noen tilfeller
kritisk at de ikke når frem til avtalen. Det reiser også mange elever som skal til skole/universitet

til/fra Brøstadbotn, og andre som i jobbsammenheng skal til møter i byen eller som turister reise
videre fra flyplass i byen. De samfunnsmessige og menneskelige kostnadene ved disse
innstillingene, er unødvendig høye.
Hadde Troms fylkestrafikk bygd opp en beredskap for disse tilfellene og benyttet seg av lokale
transportselskaper for å frakte passasjerer i møte med buss på E6, ville mange flere reisende
vært ivaretatt.
Vi har forståelse for at båten noen ganger ikke kan gå, men vi har ingen forståelse for at
passasjerer fra Tromsø, Finnsnes og Harstad er viktigere å frakte trygt frem, enn de fra
Brøstadbotn og Engenes.
Forslag til vedtak fra Marit A. Espenes (A). Enst. vedtatt.
Vedtak i Formannskapet – 31.01.2019

Formannskapet i Dyrøy kommune viser til henvendelse fra Ibestad kommune v/ordfører, datert
25.1.19, sendt til Troms fylkeskommune med kopi til Dyrøy kommune og Troms fylkestrafikk.
Henvendelsen gjelder hva slags tilbud reisende fra anløpene i Ibestad (Engenes) og Dyrøy
(Brøstadbotn) får ved innstilling av hurtigbåt – rute 2. Ruten trafikkerer sambandet mellom
Harstad, Engenes, Brøstadbotn, Finnsnes og Tromsø.
Vi har ved flere anledninger sett at Troms fylkestrafikk setter opp «buss for båt» for
anløpsstedene Tromsø, Harstad og Finnsnes. Passasjerer fra anløpsstedene Engenes og
Brøstadbotn får som regel ikke et tilbud. Tidspunktet for innstilling og at beskjed gis, er ofte
kort før avreise, og det er svært begrenset hva slags alternative muligheter de har.
Dette er ikke akseptabelt, og denne forskjellsbehandlingen må opphøre. Man må kunne forvente
lik behandling av passasjerer fra alle steder. Passasjerene fra disse stedene er, om mulig, enda
mer avhengig av båten enn de som har tilbud om andre kollektive reisemåter, som f.eks. buss.
For pasienter som skal til avtalte timer ved UNN i Tromsø eller Harstad, er det i noen tilfeller
kritisk at de ikke når frem til avtalen. Det reiser også mange elever som skal til skole/universitet
til/fra Brøstadbotn, og andre som i jobbsammenheng skal til møter i byen eller som turister reise
videre fra flyplass i byen. De samfunnsmessige og menneskelige kostnadene ved disse
innstillingene, er unødvendig høye.
Hadde Troms fylkestrafikk bygd opp en beredskap for disse tilfellene og benyttet seg av lokale
transportselskaper for å frakte passasjerer i møte med buss på E6, ville mange flere reisende
vært ivaretatt.
Vi har forståelse for at båten noen ganger ikke kan gå, men vi har ingen forståelse for at
passasjerer fra Tromsø, Finnsnes og Harstad er viktigere å frakte trygt frem, enn de fra
Brøstadbotn og Engenes.

