Dyrøy kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Møteprotokoll

Formannskapet
Møterom 1, Kommunehuset
14.03.2019
09:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Marit Alvig Espenes
Trine Nygård
Knut Arne Johansen
Kjell Sverre Myrvoll
Haavard Danielsen

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
AP
AP
FLD
SP
FRP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn

Funksjon

Representerer

Møtte for

Representerer
AP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Terje Johansen
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kine Svendsen
Tore Uthaug
Karl Johan Olsen
Frank Moldvik

Stilling
sekretær
Kommunalsjef helse- og omsorg

Merknader:
Ingen merknader til innkallinga. Enst. godkjent.
Til sakslista: 1 bordsak tas inn på sakslista. Enst. godkjent.
Søknad om permisjon:
 Marit A. Espenes ble innvilget permisjon fra kl. 10:45 og resten av møtet.
o Terje Johansen, kom inn som vara for Marit A. Espenes.
o Trine Nygård overtar som leder og leder møtet videre i Marits fravær.

Det ble gjennomført bedriftsbesøk på Alstad gård.

Møte slutt kl. 12:10.

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 21/19

Godkjenning av møteprotokoll FS 31.01.19 og
28.02.19

PS 22/19

Referatsaker

RS 5/19

Rådmannen orienterer

RS 6/19

Orientering næringssaker

RS 7/19

Uttalelse fra URMT (Ungdommens regionråd MidtTroms) -Utvid ordningen ”hjem for en 50-lapp" nå!

2018/88

RS 8/19

Vedr. buss for båt

2019/106

RS 9/19

Modernisering av Telenors infrastruktur (INTERNAL)

2019/208

PS 23/19

Søknad om dekning av utgifter til
regnskapskostnader

2019/128

PS 24/19

Diverse tilskudd - formannskapets post

2018/44

PS 25/19

Jøran Torsteinsen - Søknad om tilskudd

PS 26/19

Søknad om tilskudd fra Næringsfondet - Furstrand
AS

2019/200

PS 27/19

Søknad om dispensasjon for motorferdel i utmark §6

2019/218

ordfører/utvalgsleder

2018/51

PS 21/19 Godkjenning av møteprotokoll FS 31.01.19 og 28.02.19

Godkjenning av møteprotokoll FS 31.01.19 og 28.02.19
Behandling i Formannskapet – 14.03.2019:

Enst. vedtatt som rådmannens innstilling.

Vedtak i Formannskapet – 14.03.2019
Møteprotokollen av 31.01.19 og 28.02.19 godkjennes.

PS 22/19 Referatsaker

Referatsaker
Behandling i Formannskapet – 14.03.2019:

Rådmannen orienterer følgende:
 Organisasjonsplan Dyrøy kommune
 TIXO - rapportering av bygg-avvik
 Elvetun skole: oppfølging av mobbing og hærverk
 Nedtrekk økonomi
 Tilskudd - særlig ressurskrevende brukere: orientering fra kommunalsjef Helse og omsorg.

Orientering næringssaker:
Rådgiver plan og næring orienterte.
Rådmannen orienterte.
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling.

Vedtak i Formannskapet – 14.03.2019
Referatsakene tas til orientering.

RS 5/19 Rådmannen orienterer
RS 6/19 Orientering næringssaker
RS 7/19 Uttalelse fra URMT (Ungdommens regionråd Midt- Troms) -Utvid
ordningen ”hjem for en 50-lapp" nå!
RS 8/19 Vedr. buss for båt
RS 9/19 Modernisering av Telenors infrastruktur (INTERNAL)
PS 23/19 Søknad om dekning av utgifter til regnskapskostnader

Søknad om dekning av utgifter til regnskapskostnader
Behandling i Formannskapet – 14.03.2019:

Enst. vedtatt som rådmannens innstilling.

Vedtak i Formannskapet – 14.03.2019

Søknaden om dekning av kr. 6000,- til innleie av bistand til regnskapsavslutning 2017, avslås.

PS 24/19 Diverse tilskudd - formannskapets post

Diverse tilskudd - formannskapets post
Behandling i Formannskapet – 14.03.2019:
Kjell Sverre Myrvoll fremmet følgende forslag:
Lokale lag og foreninger som kommer inn under retningslinjene for Aktivitetstøtte oppfordres til å
benytte denne søknadsordningen.

En søknad fra Norges Livredningsselskap tas med inn i denne behandlingen av diverse tilskudd.
Enst. godkjent.
Omforent forslag til vedtak:
Søknad 1, 2, 3 og 4: Dyrøy kommune har for tiden ikke midler tilgjengelig til denne type formål.
Enst. vedtatt.
Forslag fra Kjell Sverre Myrvoll (SP) tilleggs punkt.
Enst. vedtatt.

Vedtak i Formannskapet – 14.03.2019
Søknad 1: Dyrøy kommune har for tiden ikke midler tilgjengelig til denne type formål.

Søknad 2:
Dyrøy kommune har for tiden ikke midler tilgjengelig til denne type formål.
Lokale lag og foreninger som kommer inn under retningslinjene for Aktivitetstøtte oppfordres til å
benytte denne søknadsordningen.
Søknad 3: Dyrøy kommune har for tiden ikke midler tilgjengelig til denne type formål.
Søknad 4: Dyrøy kommune har for tiden ikke midler tilgjengelig til denne type formål.

PS 25/19 Jøran Torsteinsen - Søknad om tilskudd

Jøran Torsteinsen - Søknad om tilskudd
Behandling i Formannskapet – 14.03.2019:
Haavard Danielsen fremmet følgende forslag:
Søknaden fra enkeltpersonforetak Jøran Torsteinsen avslås med bakgrunn i at søknaden omfatter i
hovedsak standardutstyr til hjulgående kjøretøy, ikke er støtteberettiget.

Marit A. Espenes ble innvilget permisjon fra resten av møtet.
Terje Johansen kom inn som vara for Marit A. Espenes.
Trine Nygård overtar som leder og leder møtet videre i Marit A. Espenes fravær.
Forslag fra Haavard Danielsen.
Enst. vedtatt.

Vedtak i Formannskapet – 14.03.2019
Søknaden fra enkeltpersonforetak Jøran Torsteinsen avslås med bakgrunn i at søknaden omfatter i
hovedsak standardutstyr til hjulgående kjøretøy, ikke er støtteberettiget.

PS 26/19 Søknad om tilskudd fra Næringsfondet - Furstrand AS

Søknad om tilskudd fra Næringsfondet - Furstrand AS
Behandling i Formannskapet – 14.03.2019:

Enst. vedtatt som rådmannens innstilling.

Vedtak i Formannskapet – 14.03.2019

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.

PS 27/19 Søknad om dispensasjon for motorferdel i utmark - §6

Søknad om dispensasjon for motorferdel i utmark - §6
Behandling i Formannskapet – 14.03.2019:

Enst. vedtatt som rådmannens innstilling.

Vedtak i Formannskapet – 14.03.2019
I forbindelser med kartlegging og utarbeidelse av scootertrase for rekreasjonsløype i Dyrøy
kommune gir Dyrøy formannskap tillatelse etter motorferdelsloven § 6 for kartlegging av trase.
For innvilget dispensasjon gjelder følgende vilkår:
All motorferdsel i utmark skal skje hensynsfullt og på en skånsom måte slik at det ikke oppstår
skade på person, natur eller eiendom eller at den er til sjenanse for andre, jf. motorferdselloven § 8.
Kjøring er ikke tillatt mellom 23.00 og 06.00.
Kjøring skal kun foregå etter angitt kartfestet trase vedlagt denne dispensasjon.
Dispensasjonen gjelder fram til 4.5 2019.
Evt. andre opplysninger:
Dispensasjonen gjelder følgende personer på vegne av scootermiljøet i Dyrøy:
Roar Nergård
Hogne Sæbbe
Tom Erik Forså

