
 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 
Dato: 14.03.2019 
Tidspunkt: 10:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
 
 
Oppmøte på Alstad gård kl. 10:00 for bedriftsbesøk. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/51 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 06.03.2019 

 

 
Saksframlegg 

Godkjenning av møteprotokoll FS 31.01.19 og 28.02.19 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 21/19 14.03.2019 
   

 

 

Rådmannens innstilling: 
Møteprotokollen av 31.01.19 og 28.02.19 godkjennes. 

Kort sammendrag 
Møteprotokollen fra møte i formannskapet 31.januar 2019 og 28.februar 2019 er tilgjengelig 
elektronisk på kommunens nettside: 
 
https://www.dyroy.kommune.no/getfile.php/4391475.296.mp7aq7qjtsltz7/FS_Protokoll_190131.
pdf 
 
https://dyroy.custompublish.com/getfile.php/4408129.296.upsppwjlmjwzns/FS_Protokoll_19022
8.pdf 

Saksutredning 
 

Administrasjonens vurdering 
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PS 22/19 Referatsaker

RS 5/19 Rådmannen orienterer

RS 6/19 Orientering næringssaker



 
 
 

 

 
 
 

Uttalelse 

 

Til  
Troms fylkeskommune v/ postmottak 
Fylkesordfører 
De politiske partier på fylkestinget i Troms 
Fylkesrådet i Troms 
Ungdommens fylkesting  
Ungdommens fylkesråd 
Regionrådene i Troms 
Media i Troms 
 
          25. februar 2019 
 

Uttalelse fra URMT - Ungdommens regionråd Midt-Troms.  

Utvid ordningen ”hjem for en 50-lapp" nå! 

Bakgrunn 
Troms fylkes har gjennom en årrekke hatt ordningen ”hjem for en 50-lapp”. 
Bakgrunnen for ordningen var at ungdom i Troms som ikke hadde et 
kollektivtilbud på sitt hjemsted skulle ha mulighet til å komme seg trygt hjem 
for 50 kr natt til lørdag og søndag til gitte tidspunkt, og innenfor en 
reiseavstand på 30 km, med taxi. Slik ordningen har vært utformet har den i 
praksis vært en ordning som har vært benyttet for de som har hatt behov for å 
komme seg hjem fra festligheter i helgene.  

Ordningens innretning har dermed ikke muliggjort at ungdom som har hatt 
behov for å komme seg hjem på kvelden etter for eksempel kinobesøk midt i 
uken, har kunne benyttet seg av ordningen.  

URMT er kjent med de årlige fylkeskommunale bevilgningene til ordningen 
langt fra er blitt oppbrukt, og mener derfor at dette indikerer at ordningen ikke 
i tilstrekkelig grad er tilpasset de som har det største behovet for en slik 
ordning i Troms. 
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URMT anbefaling 

URMT er kjent med at mange unge i Midt- Troms har et sterkt ønske om å 
kunne delta på sosiale tilbud rundt om i Midt- Troms, samt komme seg hjem 
igjen til et tidspunkt som sikrer at en er opplagt til å gå på skolen neste dag.  

Men med et svakt eller ikke eksisterende busstilbud, og lange reiseavstander er 
dette ikke mulig.  

URMT ber derfor om at ordningen ”hjem for en 50-lapp” evalueres og at en i 
den sammenheng åpner for at ordningen også kan omfatte følgende 
elementer: 

• Benyttes av ungdom ned til 13 år midt i ukene etter kl 2000 i de områder 
hvor kollektivtilbud ikke finnes. 

• Fjerne 30 km grensen for reiseavstand 
• Forhåndsbetaling av reiser gjøres via TFT Mobillett 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
Ungdommens regionråd Midt-Troms 
 
 
 

 
Oda Røsæg Olsen      Louis S. Edvardsen 
Leder URMT       daglig leder  
        Midt- Troms regionråd 
 
 
 
 
For ytterligere kommentarer ta kontakt med: 
 
Oda Røsæg Olsen  481 08 982  odaolsen@gmail.no 
Louis S. Edvardsen  901 36 676  lse@midt-troms.no  
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Fra: Louis S. Edvardsen (lse@midt-troms.no)
Sendt: 27.02.2019 12:21:26
Til: Postmottak Troms Fylke; Knut Werner Hansen; Voktor, Yngve; Berit Fjellberg; 'Sturla Bangstad';
hanne.roaldsen@tromsfylke.no; Line Samuelsen; Willy Ørnebakk; Roar Sollied; Ane- Marthe Sani; Ivar B.
Prestbakmo; August Hansen; Sigrid Ina Simonsen; nils.samuelsen@tromsfylke.no;
irene.lange.nordahl@tromsfylke.no; jens.ingvald.olsen@tromsfylke.no; john.karlsen@tromsfylke.no; ole-
johan.rodvei@tromsfylke.no; jan.fjellstad@tromsfylke.no; askild.gjerstad@tromsfylke.no;
ellen.oseth@tromsfylke.no; kari.anne.opsal@tromsfylke.no
Kopi: 

Emne: Uttalelse fra URMT (Ungdommens regionråd Midt- Troms) -Utvid ordningen ”hjem for en 50-lapp" nå!
Vedlegg: 2019-24-02 URMT Uttalelse - utvid ordningen hjem for en 50 lapp nå.pdf
 
Til
Troms fylkeskommune v/ postmottak
Fylkesordfører
De politiske partier på fylkestinget i Troms
Fylkesrådet i Troms
Ungdommens fylkesting
Ungdommens fylkesråd
Regionrådene i Troms
Media i Troms
 
Vedlagt føler uttalelse fra URMT (Ungdommens regionråd Midt‐ Troms)
 
Utvid ordningen ”hjem for en 50‐lapp" nå!
 
 
 
 
 
Med hilsen 
Louis S. Edvardsen  |  daglig leder

 
E‐post lse@midt‐troms.no
Telefon +47 901 36 676
Postboks 609, 9306 Finnsnes
#midttroms
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Besøksadresse Telefon   Bankgiro  Org.nr. 

Kunnskapspsparken, 
Bernh. Lundsv. 4, Finnsnes 
 
Postadresse  

Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Hovedkontor Finnsnes  77 78 84 80 
Kundesenter Tromsø    77 78 87 77 
Kundesenter Harstad    77 78 84 96 
Epost mottak  

postmottak@tromsfylke.no 

4750 25 10521 
 
 
Internettadresse     

www.tromskortet.no 

997 603 303 
 
 

 

   
   

 

 

 

 

Dyrøy Kommune  

Dyrøytunet 1 

 

9311  BRØSTADBOTN 

 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

19/2480-6 Kurt Bones N02 SAKSARKIV 

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 

10958/19 41606824 2019/106-4  22.02.2019 

 

 

Vedrørende buss for båt - Engenes og Brøstadbotn må inkluderes 

 

Ved innstilt båt på linje 2 settes det opp buss for båt. Dette gjelder ikke alle avganger, og det 

gjelder som regel ikke de mindre anløpsstedene Brøstadbotn og Engenes. 

Det settes ikke opp buss for båt på andre båtlinjer i fylket. TFT har altså ikke etablert en 

«rettighet» til buss for båt for alle hurtigbåtlinjer i fylket. Vi har vært opptatt av å sikre de 

store passasjerstrømmene mellom Harstad, Finnsnes og Tromsø. Antall reisende bidrar også 

til å finansiere opplegget med buss for båt gjennom billettinntekter. 

 

Fylkesråden har bedt oss se på muligheten for buss for båt til/ fra Engenes og Brøstadbotn. 

Dette vil bli gjort slik at en vurdering med anbefaling vil være på plass i god tid før neste 

vintersesong. 

 

Vurderingen vil bl.a. omfatte økonomi, tilgjengelig busser/ biler morgen og ettermiddag/ 

kveld i områdene det gjelder, hvordan skal øvrige båtlinjer i fylket behandles, administrativ 

kapasitet og rutiner.   

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Kurt Bones 

daglig leder   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

Kopi: 

Fylkesråd for samferdsel og miljø 
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Fra: Kurt Arild Bones (kurt.bones@fylkestrafikk.no)
Sendt: 22.02.2019 13:36:07
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Vedr. buss for båt
Vedlegg: _k2_190000031386_1.pdf
Hei
 
Det vises til vedlagte brev.
 
 
 
Vennlig hilsen

Kurt Arild Bones
Daglig leder
TFT - Troms fylkestrafikk
Troms fylkestrafikk

Telefon: +47 77 78 84 90
Mobil: +47 416 06 824
www.tromskortet.no
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Dyrøy kommune 

v/Rådmannen 
 

Vår dato Vår referanse 

05.03.2019 AQC 

  
Deres dato Deres referanse 

  

 
Vår saksbehandler 

Lasse Lien 

 

MODERNISERING AV TELENORS INFRASTRUKTUR I KOMMUNEN 

Telenor har som ambisjon å drive den teknologiske utviklingen framover og møte kundenes behov for 

digitale tjenester. Utviklingen innen mobiltelefoni har vært enorm, mens lite har skjedd med det 100 år 

gamle kobbernettet. I 2001 var det over 2.000.0000 abonnenter på fasttelefon i Norge, i dag har dette sunket 

til 330.000 abonnenter. Utfordringen fremover blir at vi ikke kan fortsette å vedlikeholde det gamle 

kobbernettet på samme måte som før. 

 

Vi ser at tiden for å fornye teknologien er overmoden. Som en del av Telenors arbeid med modernisering og 

videreutvikling av telenettet vil Telenors kobbernett over de neste årene bli erstattet med mer fremtidsrettet 

teknologi som fiber- og mobilnett. Denne reisen kommer ikke til å bli uten utfordringer, men vi tar oppgaven 

på største alvor. På ferden skal vi lytte, forstå og hjelpe kunder over på nye moderne løsninger – slik at 

Kundene opplever oss som en god partner til sine fremtidige kommunikasjonsbehov 

Vår ambisjon er å modernisere telefoni- og bredbåndsnettet innen 2023 slik at vi kan tilby en ny og 

kraftigere kommunikasjonsplattform for alle de nye tjenestene som kommer med digitaliseringen av 

samfunnet. Skal kommune-Norge lykkes med å utnytte de mulighetene ny teknologi og digitalisering gir, er 

vi alle avhengige av en digital infrastruktur som sørger for at mennesker, bedrifter og det offentlige er koblet 

til et fremtidsrettet nett som er stabilt, raskt og trygt.  
 

Hva betyr dette for kommunen og kommunens innbyggere? 

Vi forventer at også kommunene vil få henvendelser fra sine innbyggere vedrørende denne moderniseringen. 

I denne omgang vil vi derfor informere om: 

 Enkelte sentraler er besluttet lagt ned. Det vil ikke bli foretatt feilretting på disse sentralene frem til 

dette skjer. Dette gjelder for sentralene i vedlegg 1 med angitt dato i kolonnen «Dato for 

nedleggelse».  

o Kunder med fasttelefon får tilbud om en mobil hjemmetelefon/bredbåndstelefon, som er en 

langt mer driftssikker og fremtidsrettet fasttelefon. Det er derfor ikke slik at fasttelefonen 

forsvinner – snarere vil den bestå i en mer moderne utgave.  

o Kunder med bredbånd vil også få tilbud om et erstatningsprodukt, avhengig av hvilke 

tjenester som er tilgjengelige på kundens adresse. Det kan være et fåtall tilfeller der vi ikke 

har erstatningstilbud for bredbånd. 

 

 For enkelte sentraler i kommunen er det besluttet at vi ikke vil rette feil dersom dette oppstår, men 

tidspunkt for endelig nedkobling av sentralen er foreløpig ikke besluttet. Dette er også angitt i 

vedlegg 1 med angitt dato i kolonnen «Feilretting stoppes». Vi gjør også oppmerksom på at dersom 

det skjer driftsmessige hendelser i kobbernettet utover de sentraler som er med i dette varselet som 

medfører feil på tjenestene, så er det ikke gitt at dette vil bli rettet. Erstatningsprodukter for berørte 

kunder vil være som på sentraler som blir lagt ned. 
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 For de resterende sentralene i kommunen vil nærmere informasjon bli gitt i god tid før besluttet dato 

for nedleggelse og stopp av feilretting.  De resterende sentraler er også angitt i Vedlegg 1, men uten 

angivelser av datoer.  

 

Berørte privatkunder som har et abonnement på bredbånd og/eller fasttelefoni hos Telenor vil motta brev 

med informasjon i god tid før nedleggelse og/eller varsel om at feilretting ikke vil bli foretatt fra angitt 

tidspunkt. Bedriftskunder som blir berørt vil vi ta telefonisk kontakt med og informere om alternative 

løsninger. I tillegg vil vi varsle andre tilbydere slik at de kan varsle sine kunder som blir berørt. 

 

Trygghetsalarm 

Enkelte innbyggere i kommunen kan ha en trygghetsalarm som er basert på fasttelefon eller ADSL. Hvilke 

brukere dette er, har ikke Telenor oversikt over. Det er helse- og omsorgsetaten i kommunen som normalt 

administrerer denne tjenesten. Dersom kommunen har brukere av trygghetsalarmer som berøres av 

moderniseringen, er det viktig at leverandøren kontaktes slik at de kan levere en alternativ løsning til kunden 

og forsikre seg om at den nye løsningen fungerer hos brukeren i god tid før fasttelefonen legges ned. Dersom 

det oppstår utfordringer i forbindelse med dette kan dere ta kontakt med Lasse Lien på telefon 90120102 

eller på e-post modernisering@telenor.com. Vi henviser også i denne forbindelse til anbefalingen fra 

Helsedirektoratet: https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi 

 

Dersom kommunen ikke allerede har en avtale om leveranse av digitale trygghetsalarmer kan dere henvende 

dere til oss via  e-post til e-helse@telenor.com for bestilling og eventuelle andre spørsmål knyttet til 

løsningen. 

 

Har kommunen spørsmål eller ønsker mer informasjon? 

Dersom dere ønsker mer informasjon eller har spørsmål rundt nedkoblingen av sentralene som er varslet i 

Vedlegg 1, ber vi om at dere tar kontakt med oss via e-post til modernisering@telenor.com 

 

Telenor stiller gjerne opp til et informasjonsmøte for å gi en presentasjon av prosessen. I et slikt møte kan det 

også legges til rette for å diskutere muligheter for videre utbygging, enten det er ren kommersiell utbygging 

eller utbygging med tilskudd fra stat, fylke og/eller kommune. 

Med vennlig hilsen 

Telenor Norge AS 

 

 
Arne Quist Christensen 

Moderniseringsdirektør 

Telenor Norge 
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Vedlegg 1 

Oversikt over sentraler i kommunen: 

 

 

Lokasjonsnavn 
Dato for 

nedleggelse 
Feilretting 
stoppes 

Nedleggelse, 
varslet 

Stopp feilretting, 
varslet 

BRØSTADBOTN   01.05.2019   05.03.2019 

KASTNESHAMN 31.12.2019 01.05.2019 05.03.2019 05.03.2019 

LANGHAMN 31.03.2019 31.03.2019 21.12.2018   

MOHAMN 31.12.2019 01.05.2019 05.03.2019 05.03.2019 

Det kan komme endringer 

  

  
# Dato for nedleggelse  

 

 

# Nedleggelse varslet/ 

Stopp feilretting varslet  

    

Moderniseringen skal være ferdig innen angitt dato. Arbeidet begynner i god tid før 

dette 

 

 

Varslet dato er den dato brev er sendt kommunen 

 

 

 

  

* På mange sentraler leier andre operatører enn Telenor kapasitet i Telenors nett. Telenor vil varsle disse operatørene 

med hvilke kunder som er berørt.  
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Fra: modernisering@telenor.com
Sendt: 05.03.2019 16:33:23
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Modernisering av Telenors infrastruktur (INTERNAL)
Vedlegg: 190305 Dyrøy kommune, modernisering av Telenors infrastruktur.pdf
 
 
Hei!
 
Vi viser til vedlagte dokument angående den pågående modernisering av Telenors infrastruktur i kommunen.
 
Vi ber om at alle henvendelser angående denne moderniseringen foretas via e‐post til
modernisering@telenor.com
 
 
Med vennlig hilsen
 
Telenor Norge AS
Snarøyveien 30
N-1331 Fornebu
www.telenor.no
Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 223 

Saksmappe: 2019/128 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 07.03.2019 

 

 
Saksframlegg 

Søknad om dekning av utgifter til regnskapskostnader 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 23/19 14.03.2019 

 

Vedlegg 
1 Søknad Dyrøy kommune om dekning av kjøp av regnskapstjenester 2018 

 

Rådmannens innstilling: 
Rådmannen innstiller på at søknaden om dekning av kr. 6000,- til innleie av bistand til 
regnskapsavslutning 2017, avslås. 

Kort sammendrag 
Dyrøy kirkelige fellesråd søker Dyrøy kommune om dekning av kostnader knyttet til innleid 
hjelp i forbindelse med regnskapsavslutning 2017 på kr. 6000,-. 

Saksutredning 
Kirkevergen har i alle år frem til 2017 utført regnskapsavslutning innenfor egen organisasjon. 
Men fra 2018 etter en nyansettelse i administrativ stilling i 40% har man innenfor Kirkevergens 
organisasjon hatt nødvendig intern kompetanse på regnskapsavslutning. På den bakgrunn 
anmodet Kirkevergen Dyrøy kommune om bistand til regnskapsavslutningen for 2017. Dyrøy 
kommune hadde ikke kapasitet til en slik bistand og tipset om innleie av vedkommende som 
fremkommer i søknaden. Det er ikke slik at Dyrøy kommune påla Kirkevergen et slikt innleie. 
 
Kirkevergen har deretter anmodet Dyrøy kommune om å dekke dette, da det etter deres 
oppfatning vil være en naturlig del av en tjenestekjøpsavtale. 

Administrasjonens vurdering 
Rådmannen kan ikke se at det er opplagt at dette er en tjeneste Dyrøy kommune skal yte. 
Kirkevergen har innenfor sin organisasjon en administrativ stilling som det vil være naturlig å 
tillegge en slik oppgave. Dersom vedkommende ikke har nødvendig kompetanse, så må man 
enten sørge for nødvendig opplæring, eventuelt leie inn en slik kapasitet innenfor eget budsjett. 
Økonomiavdelingen yter allerede bistand innenfor lønn, stiller regnskapssystem til disposisjon, 
og veileder fortløpende ved forespørsel og behov. Det vil vi selvfølgelig også i fortsettelsen. 
Men kommunens kapasitet og ansvar baserer seg på de etablerte forhold som gjaldt frem til 
2017, og rådmannen kan ikke se at dette uten videre skal utvides. 
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DEN NORSKE KIRKE 
DYRØY KIRKELIGE FELLESRÅD 

Brøstadbotn 31. januar 2019 

Dyrøy kirkelige fellesråd                            Kontonummer                                     Organisasjonsnummer  
         Tlf 913 67654                                      4776 1062820                                                 977001366
     

 
 
Dyrøy kommune 

v/ rådmannen 
 
her 
 
 
SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER REGNSKAPSKOSTNADER 
 
Viser til vedtak i Dyrøy kirkelige fellesråd 24.01.2019  
F-sak 6/2019 Søknad om dekning av regnskapskostnader 
Vedtak/enstemmig: 

1. Dyrøy kirkelige fellesråd ber om at utgifter ved leie av hjelp til regnskapsavslutning 
for 2017, kr. 6000, dekkes av Dyrøy kommune. 

2. I påvente av avklaring av tjenesteytingsavtale ber fellesrådet om at evt. pålegg om leie 
av hjelp til regnskapsavslutning for 2018 også dekkes av Dyrøy kommune.  

 
 
Viser også til SMS og mail i saken, der Dyrøy kommune påla fellesrådet å leie inn 

Strokkenes til regnskapsavslutning for 2017 og der kommunen senere avslo å dekke de 
faktiske kostnadene.  
 
Rådet opprettholder sitt ønske om å få hjelp til å dekke disse kostandene da verken 

tjenesteytingsavtale for hvordan vi i fellesskap skal håndtere at fellesrådet er bruker 2 under 

Dyrøy kommune i Xledger, eller budsjettdekning hos fellesrådet for kjøp av eksterne 

regnskapstjenester, er på plass.  

Kirkevergen understreker at samarbeidet med regnskapsavdelingen oppleves svært god og 

at fellesrådet er villig til å vente til kommunen har fått fullført sitt regnskap før 

regnskapsavslutning for fellesrådet effektueres. Oppstilling av mva pr 10.februar må likevel 
tas tidlig.  
 
Fellesrådet utbetalte lønnen til Strokkenes i desember og ber om at evt. dekning overføres til 
konto 4776 1062820 
 
 

Med vennlig hilsen 

Rachel Vangen Hoholm 
Kirkeverge
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 223 

Saksmappe: 2018/44 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 06.03.2019 

 

 
Saksframlegg 

Diverse tilskudd - formannskapets post 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 24/19 14.03.2019 

 

Vedlegg 
1 Søknad fra Norges Blindeforbund Troms 
2 Søknad fra Lions Club Dyrøy 
3 Søknad fra Jusshjelpa i Nord-Norge 

 

Rådmannens innstilling: 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

Kort sammendrag 
Kommunen mottar gjennom året en rekke søknader pr. telefon eller brev. Rådmannen avslår de 
fleste søknader direkte. De søknader med direkte relevans for vår kommune, region og noen 
tilfeller søknader fra nasjonale organisasjoner legges fram for politisk behandling. 

Saksutredning 
Til dette formannskapsmøtet legges det fram 3 søknader til behandling: 

1. Søknad fra Norges Blindeforbund Troms: Søknad om støtte til lydavis for 2019. 
Det søkes om kr. 1.000,- (500,- pr. medlem × 2 medlemmer). 
 

2. Søknad fra Lions Club Dyrøy: Søknad om støtte til «Eldredagen 2017 og 2018». 
Det søkes om et åpent beløp. 
 

3. Søknad fra Jusshjelpa i Nord-Norge: Søknad om økonomisk støtte for driftsåret 2019. 
Det søkes om kr. 1.000,-. 

Administrasjonens vurdering 
Administrasjonen ber formannskapet ta stilling til søknaden.

16



Norges Blindeforbund Troms, Mellomveien 16. 
Postadresse:Postboks 1168, 9262 Tromsø, ORG: NO 875 757 512 
E-post: troms@blindeforbundet.no Tlf. 776 85 190  
Konto: 1644.11.82191 

 

Søknad om støtte til lydavis for 2019 
 
Hei! Norges Blindeforbund Troms produserer og utgir ukentlig lydavis 
som et viktig og kulturelt nyhetstilbud til alle våre medlemmer i Troms 
fylke. 
 
Lydavisa kommer ut hver uke og inneholder avisartikler fra fylkets aviser, 
oversikt over aktiviteter vi har i Troms, opplesing fra bøker og dikt. Vi 
forsøker å holde våre medlemmer orientert om viktige ting som skjer i 
deres nærmiljø. Også i 2018 har lydavisa på internett blitt videreutviklet, 
og er lettere tilgjengelig enn tidligere. En del medlemmer får nå lydavisa 
også gjennom Norsk lydbibliotek (NLB). 
 
Vi søker om et tilskudd på kr. 500.- pr. medlem i din kommune.  
I deres kommune er det 2 medlemmer og den totale sum er  
 

Kr 1.000 
 
Vi håper dere kan støtte oss i året som kommer med dette beløpet, 
eventuelt et annet beløp.  Vi er uansett takknemlig for all støtte vi kan 
få! Benytt gjerne kontoen nevnt nedenfor.   
 
Sjekk gjerne ut lydavisen på vår hjemmeside: 
https://www.blindeforbundet.no/fylkeslag/troms/lydavis-for-troms 
 
Tromsø, 7. januar 2019 
 
Med vennlig hilsen 
Asma Mawardee, sekretær

Dyrøy kommune 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/1158 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 12.12.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Jøran Torsteinsen - Søknad om tilskudd 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 13/19 31.01.2019 
 

 

Saksopplysninger 

Jøran Torsteinsen registrerte enkeltpersonforetak oktober 2018. Regnskap føres av: Regnskap i 

Nor. Torsteinsen søker nå om tilskudd til kjøp av utstyr til traktor for å kunne drive med 

vedproduksjon. (Traktor er ikke tilskuddsberettiget). 

 

 Investeringen innebærer:  

- Kjettinger til traktor for å komme fram til veden under vanskelige forhold, samt ferdes 

trygt og effektivt på is under brøyting 

- Lasteapparat og pallegafler for håndtering av ved under produksjon og levering 

- Hydrolikkuttak nr. 3 for bruk av transportbånd under kløyving og pakking av ved 

- Tilhengerbremseventil for å kunne frakte tilhengeren på en trygg og lovlig måte.  

- Forhøyningskarmer til tilhenger for frakt av flis samt fliskutter for produksjon av flis til 

biobrenselanlegg 

- Snøskuff for snørydding 

- Motorvarmer for kalde vinterdager 

- Varsel og arbeidslys for arbeid i mørket.  

 

Investeringsbehov: 

OBJEKT KR. 

1 Trima frontlaster 45 800

2 Piggkjetting 7 120

3 Motorvarmer 1 300

4 Bremseventiluttak på traktor 43 198

5 Pallegafler 21 412

6 Snøskuff 6 100

7 Varsellys 3 493

8 Arbeidslys 17 100

9 Forhøyningskarmer 17 000

10 Fliskutter 50 000

11 Hydrolikkutak 15 000

Totalt 227 523  
 

 



Administrasjonens vurdering 

Rådmannen anser det som positivt at ungdom fra Dyrøy etablerer eget selskap for å starte egen 

næringsvirksomhet. Torsteinsen jobber i dag som matros på båt, noe som innebærer at han har 

«mye» fritid i Dyrøy (1 måned på og 2 mnd. fri), der han kan drifte selskapet. Iflg. Torsteinsen 

har han god tilgang til skog for denne produksjonen. I første omgang tar han sikte på å drifte 

selskapet fra egen eiendom.  

 

Rådmannen er i denne fase imidlertid negativ til å yte tilskudd til pkt. 10 i overnevnte oppsett. 

Dette er oppgitte investeringer til flisproduksjon for leveranse til biobrenselanlegg (dvs. Dyrøy 

Energi A/S). Rådmannen er her kjent med at selskapet pt. utarbeider tilbudsgrunnlag for 

framtidig flisleveranse, - og da fra en leverandør. Det vil da ikke være mulig for mindre selskap å 

levere flis til anlegget, da selskapet ikke vil ha mulighet til å registrere virkningsgrad/oppgjør for 

annet iblandet flis. (oppgjør er avhengig av mengde flis/fuktighet mv.)  

Hvis Dyrøy Energi A/S evt. i fremtiden vil ha mulighet til å motta flis fra andre leverandører, er 

det imidlertid mulighet for søker å fremme ny søknad.  

 

Rådmannen er kjent med at det er stor etterspørsel etter ved til privathusholdning mv.  

 

Rådmannen tilrår derfor at tilskuddsgrunnlaget reduseres med kr. 50.000,- til kr. 177.523,-. 

Ihht. næringsfondsvedtektene kan omsøkte støttes med inntil 25% tilskudd, dvs. inntil kr. 

44.380,-.  

 

Da Dyrøy kommune ønsker å fremstå som en næringsvennlig kommune, tilrår rådmannen slikt 

forslag til vedtak:  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Enkeltpersonforetak Jøran Torsteinsen innvilges 25% tilskudd inntil kr. 40.000,- i forbindelse 

med investering i utstyr til traktor for å kunne drive med vedproduksjon. 

 

Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes næringsfondet.  

Ordførers innstilling: 

 

 

 
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. 

 
 

 



 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: U01 

Saksmappe: 2019/200 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 07.03.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Søknad om tilskudd fra Næringsfondet - Furstrand AS 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 26/19 14.03.2019 

 

Vedlegg 
1 SØKNAD OM TILSKUDD 

 

Saksopplysninger 
Det vises til vedlagte søknad mottatt 1.3 19, der Furstrand AS v/Kent Hansen søker Dyrøy 
kommunes næringsfond om 25 % tilskudd – totalt kr. 13.150,- i forbindelse med innkjøp av 
verktøy for fiberinstallasjoner.  
 
Furstrand AS ble etablert i 2007, er formålet er utleie av maskiner og utstyr, samt utvikling av 
nettbaserte tjenester. Søker er i dag 100% ansatt i Sørreisa kommune men som det fremgår av 
søknaden er målsetning å utvide driften av Furstrand AS etterhvert som oppdragsmengden øker.  
 
Søknaden omfatter også fibermontørkurs og klatre/sikringskurs (bedriftsutvikling). Denne 
søknaden fremmes overfor VOX, og ihht. prosjektleder er VOX innstilt på å støtte denne 
søknaden som omsøkt. 

Administrasjonens vurdering 
Rådmannen tilrår på dette grunnlag at søknaden bifalles som omsøkt.    

Rådmannens forslag til vedtak: 
Furstrand AS innvilges 25% investeringstilskudd, inntil kr. 13.150,- i forbindelse med innkjøp av 
verktøy for fiberinstallasjoner.  
 
Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad og belastes næringsfondet.  

Ordførers innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 

25



SØKNAD OM TILSKUDD 
 

Furstrand AS søker herved om tilskudd til kompetanseheving hos VOX og investering i verktøy og 
materiell i næringsfondet. 
 
Bakgrunn: 
Furstrand AS er et privat eid selskap som pr. dags dato har utleie som primær inntekt. Vi leier ut 
minigraver og mobil flishugger til privat og bedrift markedet. Vi ønsker å utvide og satse innenfor 
fiber installasjoner. Siden undertegnende er i dag 100 % ansatt i Sørreisa kommune så vil det i første 
omgang omhandle oppdrag ved siden av primær arbeid. Målet på sikt er å utvide til 50 % og deretter 
100 % og etter hvert ansette flere personer om oppdragsmengden vil øke betraktelig. Vi vil inngå 
samarbeid med aktører som i dag drifter kommunale fibernett og andre entreprenører i området. 
Foretakets adresse er på Furstrand hvor vi disponerer kontor og verksted. 
 
Behov: 
Det er behov for å kurse 1 ansatt med fiber montør kurs og klatre/sikrings kurs for å gå i stolper. Er 
også behov for investering i verktøy som skjøte maskin, feilsøkings utstyr og klatre utstyr i første 
omgang. 
 
Budsjett:  
 
Søknad om tilskudd VOX 
Kurs 
2 dagers montør kurs hos FiberWorks i Oslo   8900,- 
Reise og opphold      8000,-  
Egeninnsats 550,- x 15h      8250,- 
1 dag klatre/nedfiringskurs i Rossfjord    6500,- 
Egeninnsats 550,- x 7.5h     4125,- 
SUM      35775,- 
Finansieres 
75 % tilskudd VOX    26831,- 
Egenkapital       8944,- 
 
Søknad om tilskudd næringsfondet 
Verktøy 
Fiber skjøtemaskin start pakke   22900,- 
Fiber enkelt måleinstrument   14000,- 
Klatreutstyr for stolper    15700,- 
SUM      52600,- 
Finansieres 
25 % tilskudd næringsfondet   13150,- 
Egenkapital     39450,- 
 
Alle priser eks. mva. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kent Hansen 
Furstrand AS
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