
 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Nordavind Utvikling Dyrøy KF 
Møtested: Kommunehuset, møterom 1 

Dato: 21.09.2017 

Tidspunkt: 13:00 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
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Saksliste 

Utvalgs-

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

ST 15/17 Godkjenning av møteprotokoll 12.06.17  2017/55 

ST 16/17 Referatsak   

ST 17/17 Årsoppgjør 2016 - Nordavind Utvikling Dyrøy KF  2017/55 

ST 18/17 Driftsorientering IV/2017 - Nordavind Utvikling KF  2017/55 

ST 19/17 Budsjettregulering II/2017  2017/55 

 

 

 

Ragnvald Storvoll 

utvalgsleder 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Dyrøyseminarsenteret KF 

Arkiv: 031 

Saksmappe: 2017/55 

Saksbehandler: Ragnvald Storvoll 

Dato: 14.09.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning av møteprotokoll 12.06.17 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nordavind Utvikling Dyrøy KF 15/17 21.09.2017 
 

Vedlegg 

1 NUKF_Protokoll_170612 

 

Saksopplysninger 

Møteprotokollen av 12.06.17 ligger som vedlegg i saken. 

Foretakets vurdering 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Møteprotokollen av 12.06.2017 godkjennes. 

Styreleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 

styreleder daglig leder 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Nordavind Utvikling Dyrøy KF 
Møtested: Møterom 2, Kommunehuset 

Dato: 12.06.2017 

Tidspunkt: 13:15-14:15 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Marit Alvig Espenes LEDER AP 

Stig Stokkland 

Knut Arne Johansen 

NESTL 

MEDL 

AP 

FLD 

   

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Haavard Danielsen MEDL FRP 

Kine Mari Hanssen MEDL SP 

   

   

   

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   

   

 

Merknader 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Ragnvald Storvoll 

Kjell-Sverre Myrvoll 

Daglig leder 

Sekretær 

Erla Sverdrup Rådmann 

 

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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Saksliste 

Utvalgs-

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

ST 12/17 Godkjenning av møteprotokoll 26.04.17  2017/55 

ST 13/17 Referatsak   

ST 14/17 Driftsorientering III/2017  2017/55 

 

 

 

Marit Alvig Espenes 

Styreleder 
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ST 12/17 Godkjenning av møteprotokoll 26.04.17 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Møteprotokollen av 26.04.17 godkjennes.  

Styreleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Nordavind Utvikling Dyrøy KF - 12.06.2017  

 

Vedtak i Nordavind Utvikling Dyrøy KF - 12.06.2017 

 

Møteprotokoll fra møtet 26.04.2017 godkjennes 

 

 

ST 13/17 Referatsak 

 

ST 14/17 Driftsorientering III/2017 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret slutter seg til daglig leders betraktninger og innspill vedrørende drifta i Nordavind 

Utvikling KF. 

Styreleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Nordavind Utvikling Dyrøy KF - 01.06.2017  

Daglig leder gikk gjennom orienteringen og ga utdypende kommentarer. 

 

Styret deltok i dialogen rundt drifta i Nordavind Utvikling Dyrøy KF, og de utviklingstrekkene 

som er beskrevet i saksfremlegget. 

 

Vedtak i Nordavind Utvikling Dyrøy KF - 01.06.2017 

Styret slutter seg til daglig leders betraktninger og innspill vedrørende drifta i Nordavind 

Utvikling KF. 
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ST�16/17�Referatsak



 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Dyrøyseminarsenteret KF 

Arkiv: 031 

Saksmappe: 2017/55 

Saksbehandler: Kjell-Sverre Myrvoll 

Dato: 28.08.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Årsoppgjør 2016 - Nordavind Utvikling Dyrøy KF 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nordavind Utvikling Dyrøy KF 17/17 21.09.2017 

Kommunestyret  12.10.2017 
 

Vedlegg 

1 Oversendelsesbrev - Årsregnskap 2016 - Nordavindutvikling KF 

2 Årsoppgjør 2016 - Årsregnskap og årsmelding -Nordavind Utvikling Dyrøy KF 

3 Uavhengig revisors beretning 2016 

4 Oppsummeringsbrev årsregnskap 2016 

5 Nordavind Utvikling Dyrøy KF – Svar på oppsummeringsbrev årsregnskap 2016 

 

Saksopplysninger 

Nordavind Utvikling Dyrøy KF er et kommunalt foretak som i sin helhet er eid av Dyrøy 

kommune. 

 

Styret i Nordavind Utvikling har hatt årsmelding og regnskap for 2016 til 1.gangs behandling i 

styremøtet 26.4.2017, før den ble oversendt til KomRev Nord for revisjon.  

 

Revisjonsrapport og oppsummeringsbrev fra KomRev Nord IKS følger vedlagt. Årsberetningen 

og årsregnskapet for foretaket har vært forelagt både revisjon og kontrollutvalget til deres 

behandling. 

 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

1.  Fremlagte forslag til årsmelding for 2016 for Nordavind Utvikling KF vedtas  

2.  Årsregnskap for 2016 godkjennes med et driftsresultat på kr 315 863 og et regnskapsmessig  

     mindreforbruk på kr 160 863. 

3.  Årets mindreforbruk på kr 160 863 avsettes på Nordavinds utvikling Dyrøys fritt disposisjonsfond 

 

 

Styreleders innstilling: 
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Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 

styreleder daglig leder 
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Dyrøy kommune  

   Den lærende kommune 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Dyrøytunet 1 Dyrøytunet 1 77 18 92 00 4796 07 00003 

9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

 

 

 KomRev Nord IKS 

Postboks 77 

9355  SJØVEGAN 

 

Att. Hulda Strokkenes 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2017/217 

Unn-Tove Bakkevoll 

478 50 834 

 

 

27.04.2017 

 

 

Oversendelsesbrev - Årsregnskap 2016 - Nordavindutvikling KF 

Dyrøy kommune oversender på vegne av vårt kommunale foretak – Nordavindutvikling KF, 

deres årsregnskap 2016, vedlagt dette brev.  

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Unn-Tove Bakkevoll 

økonomileder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Årsregnskap Nordavindutvikling KF - 2016 

 

 

 

 

Intern kopi til: 

Kjell-Sverre Myrvoll  

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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li

KOMREV

NORD

KomRev NORD
Interkommunalt selskap V/skapertrygghet

Til kommunestyret i DyrØy kommune Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet/Kommunestyret
Rådmannen
Styret

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av særregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert særregnskapet for Nordavind Utvikling Dyrøy KF som viser et netto driftsresultat på

kr 315 863 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 160 863. Særregnskapet består av balanse per

31. desember 2016 og driftsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til

årsregnskapet.

Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt

vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Nordavind Utvikling Dyrøy KF per 31.

desember 2016, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov,

forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder

de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse

standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregnskapet. Vi er uavhengige

av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre Øvrige etiske plikter i samsvar med disse

kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag

for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for Øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets
årsmelding, men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende

inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen

inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.

Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

Beseks- og postadresse: Avdelingskontor: Telefon: Organisasjonsnummer:

Sjøgt. 3 Tromsø, Finnsnes, Narvik, Sortiand, Storslett og 77 04 14 00 986 574 689
9405 HARSTAD Sjøvegan
potkomrevnord.no w.komrevnord.no
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regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å
kunne utarbeide et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

Norge, herunder SA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på særregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
www.nkrf.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i
særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og
fo rskrifte r.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at
ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Harstad, 3. juli 2017

Elsa Saghaug
Oppdragsansvarlig revisor

Side 2 av 2
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KOMREV

NORD

KomRev NORD
Interkommunalt selskap V/skaper t,’ygghet

Til Nordavind utvikling Dyrøy KF
v/daglig leder

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
9 Hulda B. Strokkenes/ Elsa Saghaug 77600504/7704 1402 3.7.20 17

OPPSUMMERINGSBREV ÅRSREGNSKAP 2016

Viser til revisjonsberetning datert 3.7.2017 som er en ren revisjonsberetning.

Vi ønsker i dette brevet å ta opp en del forhold som vi mener kan forbedre kvaliteten, og ber
skriftlig tilbakemelding på disse forholdene.

1. Avleggelse av årsregnskapet
Årsregnskapet er signert 26.04.17. Siste utgave er mottatt her 26.06.17.

Det er levert flere utgaver av årsregnskap for 2016. Årsaken er fortrinnsvis manglende
kvalitetssikring/korrekturlesing. Det er meget tidkrevende for både dere og oss når dette
skjer. Av denne grunn ber vi om at en for ettertiden bestreber seg på å levere fra seg et mest
mulig gjennomarbeidet produkt når regnskapet avlegges.

2. Årsberetning — årsrapport
Krav til årsberetningen fremkommer av forskrift om særbudsjett, særregnskap og
årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak § 15. Paragrafen viser til
kommunelovens § 48 nr 5 og GKRS.

Det mangler lovbestemt informasjon i dokumentet. Det er i kommuneloven krav om at det i
årsberetningen skal opplyses om etisk standard, likestilling og betryggende intern kontroll.
Ikke noe av dette er omtalt i årsberetningen og vi ber om at dere til neste år omarbeider
dokumentet slik at all informasjon som skal inngå i årsberetningen blir tatt inn her. Dette
krever omarbeiding av hele dokumentet.

3. Opprinnelig budsjett 2016
Budsjettet for 2016 ble behandlet som kommunestyret i sak 60/15. Budsjettet er vedtatt på
artsnivå. Styret skal fastsette særbudsjettet. Forskrift om særbudsj ett, særregnskap og
årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak § 2 Særbudsjettets deler og
innhold, angir oppstillingskravene til budsjettet.
Vi er ikke kjent med et budsjettoppsett utarbeidet i henhold til kravene. Vi ber derfor om at
budsjettet for fremtiden presenteres slik at kravene i forskriften oppfylles.

4. Egenkapitalen — Bruk og avsetninger
Denne type disposisjoner påvirker sterkt det regnskapsmessige resultatet. For de frie midlene
er det budsjettet som bestemmer hva som skal brukes eller avsettes. Det er brukt kr 431.629
og avsatt kr 304.629 uten budsjett. Vi ber dere påse at det foreligger budsjett for alle interne

Besoks- og postadresse: Avdelingskontor: Telefon: Organisasjonsnummer:
Sjogt. 3 Tromsø. Finnsnes, Narvik. Sortiand, Storslett, 77 04 14 00 986 574 689
9405 HARSTAD Sjøvegan
postkornrevnord.no w.kornrevnord.no

-�26�-



finansieringstransaksjoner som posteres i regnskapet. Dersom det ikke er vedtatt budsjett,
skal heller ingen disposisjoner av frie fonds bokfores.

5. Kortsiktige fordringer
De kortsiktige fordringene inneholder inntektene som er kjent, men ennå ikke innbetalt.
Dersom det ikke skjer innbetalinger innen rimelig tid skal det vurderes å foreta
avskrivninger/tapsføringer.
Foretaket har blant de kortsiktige fordringene en gammel saldo på kr 376.144. Vi ber om
tilbakemelding på om dette er en fordring som vil bli innbetalt.

6. Salgsinntekter - Artsinndeling
For salgsinntektene i er i budsjettet for 2016 brukt art 165000 Annet avgiftspliktig salg. I
regnskapet er art 162000 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer brukt.
For foretakets salgsinntekter i 2016 er det fortrinnsvis art 165000 som skal brukes.
For fremtiden må det sørges for at bilagene påfores korrekt art for å oppfylle kravene i
forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale
foretak.

7. Overforingsinntekter - Fulistendighet
Foretaket har i 2016 inntekter som skriver seg fra avtaler eller tilsagn.
Revisjonen skal kontrollere fullstendigheten av driftsinntektene. Av denne grunn ber vi om å
få tilsendt til de avtalene og tilsagnene som ligger til grunn for denne type inntekter.

Vi håper at årets oppsummering fra oss kan være et positivt bidrag til å forbedre regnskapets
kvalitet ytterligere. Noen av forholdene var også tatt med i oppsummeringsbrevet etter revisjon
av 2015 regnskapet.

Vi ber om skriftlig tilbakemelding på dette brevet innen 31. august 2017.

Med hilsen

&
Elsa Saghaug
Oppdragsansvarlig revis

Kopi: Kontrollutvalget
Økonomisjefen i Dyrøy kommune

Side 2 av 2
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Dyrøy kommune  

   Den lærende kommune 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Dyrøytunet 1 Arvid Hanssen huset - Nordavindshagen 77 18 92 00 4796 07 00003 

9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

 

 

 Kom Rev Nord 

Postboks 77 

9355  SJØVEGAN 

 

 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2017/217 

Kjell-Sverre Myrvoll 

410 20 861 

 

 

29.08.2017 

 

 

Nordavind Utvikling Dyrøy KF – Svar på oppsummeringsbrev årsregnskap 

2016 

Viser til deres brev datert 3.7.2017, der dere tar opp en del forhold som dere mener kan forbedre 

kvaliteten, og der dere videre ber om skriftlige tilbakemeldinger på de angitte forhold. 

 

Vi takker for deres innspill til hvordan vi kan øke kvaliteten i årsavslutningene og har allerede 

innarbeidet noe av dette som nye rutiner, og som undertegnede vil besvare videre i dette brevet 

 

1. Avleggelse  av årsregnskapet 

Årsregnskapet er signert 26.04.17. Siste utgave er mottatt her 26.06.17. 

 
Det er levert flere utgaver av årsregnskap for 2016. Årsaken er fortrinnsvis manglende 

kvalitetssikring /korrekturlesing. Det er meget tidkrevende for både dere og oss når dette 

skjer. Av denne grunn ber vi om at en for ettertiden bestreber seg på å levere fra seg et 

mest mulig gjennomarbeidet produkt når regnskapet avlegges. 

 

Foretakets kommentar: 

Vi vil beklage at det ble oversendt flere versjoner av årsregnskapet. Dette skyltes i hovedsak 

regnskapsskjema som ble brukt i vårt regnskapsprogram ikke var det som skulle vært brukt for 

KF. Da hoveddokumentet skulle oversendes etter endringer ble det dessverre noen feile tall med 

i grunnlaget, og som gjorde at det ble oversendt tre ganger for å få dette helt riktig. Vi tilstreber 

oss å kvalitetsikre dokumentene før de oversendes, og for årsavslutningen 2017 vil vi bruke rett 

regnskapskjema tilpasset KF og etter de kommentarene dere har gitt i år, for å unngå disse 

problemene. 

 

2. Årsberetning  -  årsrapport 

Krav til årsberetningen fremkommer av forskrift om særbudsjett, særregnskap og 

årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak§ 15. Paragrafen viser til 

kommunelovens § 48 nr 5 og GKRS. 

 

Det mangler lovbestemt informasjon i dokumentet. Det er i kommuneloven krav om at det i 

årsberetningen skal opplyses om etisk standard, likestilling  og  betryggende  intern  kontroll. 

Ikke noe av dette er omtalt i årsberetningen og vi ber om at dere til neste år omarbeider 

dokumentet slik at all informasjon som skal inngå i årsberetningen blir tatt inn her. Dette 

krever omarbeiding  av  hele dokumentet. 
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Foretakets kommentar: 

Vi har omtalt likestilling og påvirkning av det ytre miljø i dagens årsmelding, men vi tar til 

etterretning det som blir påpekt her, og vil omarbeide årsberetningen for fremtiden for å ivareta 

etisk standard, likestilling og internkontroll som en del av dagens  

 

3. Opprinnelig  budsjett 2016 

Budsjettet for 2016 ble behandlet som kommunestyret i sak 60/15. Budsjettet er vedtatt på 

artsnivå. Styret skal fastsette særbudsjettet. Forskrift om særbudsjett, særregnskap og 

årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak § 2 Særbudsjettets deler og 

innhold, angir oppstillingskravene til budsjettet. 

 

Vi er ikke kjent med et budsjettoppsett utarbeidet i henhold til kravene. Vi ber derfor om at 

budsjettet for fremtiden presenteres slik at kravene i forskriften oppfylles. 

 

Foretakets kommentar: 

Budsjetter ble som dere skriver vedtatt i kommunestyresak 60/15, der vedtaket var: 

 

«Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2016 for Dyrøyseminarsenteret KF» 

 

Budsjettets talldels som ble vedtatt legges ved dette brevet som vedlegg 1. Dette var for 

øvrig det siste årsbudsjettet som er laget i exelarkformat. Ved budsjettbehandlingen for 2017 

er det brukt Arena Budsjett, som er samme programvare som Dyrøy kommune bruker. Dette 

skal gjøre at det for ettertiden er bedre kontroll og samsvar med regnskapsføringen i xledger. 

 

4. Egenkapitalen  -  Bruk  og avsetninger 

Denne type disposisjoner påvirker  sterkt det regnskapsmessige resultatet.  For de frie  

midlene  er det budsjettet  som bestemmer  hva som skal  brukes eller avsettes. Det er 

brukt kr 431.629   og avsatt  kr 304.629 uten budsjett.  Vi ber dere påse at det foreligger  

budsjett for alle interne finansieringstransaksjoner som posteres i regnskapet. Dersom 

det ikke er vedtatt budsjett, skal heller ingen disposisjoner av frie fonds bokføres. 

 

Foretakets kommentar: 

Det viste seg i behandlingen av årsavslutningen 2015, at det forelå et udisponert beløp i 

regnskapet som går tilbake til disponering av årsoverskuddet 2013, og som ikke er handtert i 

regnskapsprogrammet. Vedtaket for disponering og overføring til disposisjonsfond var foretatt 

tilbake i det rette regnskapsåret. Denne posteringen er gjort i årsavslutningen 2016, og det 

fremkommer derfor i denne årsavslutningen. Dette vil således ikke følge med videre som en 

problemstilling i de neste regnskapsårene 

 

5. Kortsiktige  fordringer 

De kortsiktige fordringene inneholder inntektene som er kjent , men ennå ikke innbetalt. 

Dersom det ikke skjer innbetalinger innen rimelig tid skal det vurderes å foreta 

avskrivninger/tapsføringer. 

Foretaket har blant de kortsiktige fordringene en gammel saldo på kr 376.144. Vi ber om 

tilbakemelding på om dette er en fordring som vil  bli innbetalt. 

 

Foretakets kommentar: 

Vi vurderer tapsføringer/avskrivninger fortløpende på eldre fordringer. Den fordringen som 

dere henviser til her er tilsagn gitt av KMD, som ikke er innbetalt. Vi har oversendt 

spørsmål knytta til denne resten, som også er revisorgodkjent hos dere i en tidligere fase. 

Denne vil bli handtert fortløpende, og vil være behandlet før årsavslutningen for 2017 
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 Side 3 av 3 

 

6. Salgsinntekter - Artsinndeling 

For salgsinntektene i er i budsjettet for 2016 brukt art 165000 Annet avgiftspliktig salg. 

I regnskapet er art 162000 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer brukt. 

For foretakets salgsinntekter i 2016 er det fortrinnsvis art 165000 som skal brukes. 

For fremtiden må det sørges for at bilagene påføres korrekt art for å oppfylle kravene i 

forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og 

fylkeskommunale foretak. 

 

Foretakets kommentar: 

Her har Foretaket med bakgrunn i deres påpekninger gjort endringer i artsbruken for å ivareta 

dette 

 

7. Overføringsinntekter - Fullstendighet 

Foretaket har i 2016 inntekter som skriver seg fra avtaler eller tilsagn. 

Revisjonen skal kontrollere fullstendigheten av driftsinntektene. Av denne grunn ber vi om å 

få tilsendt til de avtalene og tilsagnene som ligger til grunn for denne type inntekter.  

 

Foretakets kommentar: 

Vi vil inntektsføre disse fortløpende gjennom året når tilsagnet foreligger, samtidig som 

tilsagnene vil være del av bilaget for posteringen slik at dette vil være tilgjengelig og 

sporbart. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Ragnvald Storvoll 

Daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Talldel budsjett 2016 - Nordavind Utvikling Dyrøy KF 

 

 

 

 

Intern kopi til: 

Unn-Tove Bakkevoll  

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Dyrøyseminarsenteret KF 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/55 

Saksbehandler: Ragnvald Storvoll 

Dato: 28.08.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Driftsorientering IV/2017 - Nordavind Utvikling KF 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nordavind Utvikling Dyrøy KF 18/17 21.09.2017 
 

Saksopplysninger 

Daglig leder vil med dette gi tilbakemeldinger til styret i Nordavind Utvikling KF om drifta i  

senteret pr 14 09 2017. Viser for øvrig til tidligere driftsorientering. 

 

Tjenestekjøpsavtalen Dyrøy kommune 2017 

 

Viser til tidligere orienteringer. Nordavind Utvikling har i all hovedsak oppfylt 

tjenestekjøpsavtalen med Dyrøy kommune. Den gjenstår noe arbeid med delen Innsatsområde 

Forskningsdagene 2017. Nordavind Utvikling KF ivaretar kommunens rolle i region  gjennom 

møter, tekstproduksjon, arrangement gjennom Fårikålsfestivalen 2017. I tillegg vil daglig leder i 

Nordavind Utvikling KF  ha et hovedansvar på åpning av Forskningsdagene i Kunnskapsparken 

Finnsnes (målgruppe; alle elever i 3. klasse vgs),  

 

 

Fårikålfestivalen 2017 

 

- Fårikålfestivalen er vi stolte av og vedlagt er årets program.  

- Involvering av mange ansatte i Dyrøy kommune, samt lag og foreninger, og flere 

eksterne parter viser at dette bygger intern samhandling og eksternt omdømme. 

- Intensjonen i 2017 med Fårikålfestivalen var å arbeide med overlevering og 

implementering i vanlig drift (Dyrøy kommune) fra 2018. På grunn av sykemeldinger har 

vi ikke lyktes med dette. Dyrøy kommune må gjøre sine strategiske valg om hva de 

ønsker i fortsettelsen med festivalen som er et av tre næringsfyrtårn. 

 

Aktivitet for alle 

Hovedmålet for søknaden er økt aktivitet for eldre og seniorer, samt på tvers av kulturer og 

generasjoner. 

 Internasjonal kafé. 

Det er besluttet å starte med internasjonal middagsbufeet (4g. pr. år), hvor 

integreringskoordinator får en sentral rolle. Han skal i samarbeid med de nye borgerne og 

leder for Frivilligsentralen ta ansvar for dette. Planlagt oppstart i oktober.  

 

 Etablere aktiviteter på Omsorgssenteret.  
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- Trim for eldre m. kommunens fysioterapeut/lag og foreninger. Oppstart høst 2017. Målet er 

en gang pr. uke.  

- Bingo og «huskerstue» skal være frivillige lag og foreningers aktivitetsansvar. Er startet 

opp, med Solveig og Erling Holmen. Gjennomføres ukentlig.  

- Barseltreffene med helsesøster flyttes fra biblioteket til Bestestua på omsorgssenteret. Er 

startet.  

 

 Frivillige sjåfører til minibuss.  

På Dyrøy kommunes nettside er det annonsert etter frivillige som kan ta minibuss sertifikat 

D1, og bidra med å kjøre bussen når det er behov. Flere personer har meldt seg. Deler av 

kurset vil bli fakturert prosjektet. Noen fast ansatte vil også få tilbudet.  

 

 Tur- og besøksvenner i Dyrøy. 

10 personer har gjennomført tur- besøksvenn kurs via Røde Kors - Salangen. De skal starte 

arbeidet med å bidra til at eldre og seniorer kommer seg ut og får en «venn». Her er PLO, 

prosjektet «Aktivitet for alle» og Røde Kors i et godt samarbeid. Røde Kors har vært 

ansvarlig for kurset og følger opp kursdeltakere i samarbeid med PLO, nå etter bestått kurs. 

Prosjektet «Aktivitet for alle» gjennomførte en markere med lunsj og en liten påskjønnelse - 

høytidelig overrekt  deltakerne etter endt kurs (i juni).  

 

 "Skrivestue" på omsorgssenteret.  

Tiltak på tvers av generasjoner. Kulturskolerektor gjennomfører tiltaket "skrivestue" på 

omsorgssenteret. Ungdommer fra Elvetun skole skal sammen med utvalgte pas./beboere på 

omsorgssenteret skrive ned gamle historier. Det leies inn profesjonell veileder i 

skriveprosessen. Ungdommene skal også tilbys fotokurs, og skal ta bilder som gjenspeiler 

historiene. Alt arbeidet skal resultere i en bok hvor historiene og bildene blir dokumentert. 

Dette arbeidet startet i vår og fortsetter utover høsten.  

 

Målet er at alle tiltak skal implementeres i vanlig drift etter år 2017  

 

Byregionprogrammet Midt-Troms  

 

Målet med byregionprogrammet er å styrke samspillet mellom byen og omlandet for i fremme  

økonomisk vekst i hele regionen.  

 

- Nordavind Utvikling KF driver frem prosessen med regional næringsplan i Midt-Troms;  

o Søknader til Troms Fylkeskommune/ Statskog pålydende kr 400 000 er innvilget 

til regional næringsplan 

o Alle kommuner har takket ja til å være med i arbeidet.  

o Det gjennomføres møter med kommuner/næringsliv, 4 temamøter (2 på reiseliv 

og 2 på sjømat) og møte med regional ungdomsråd mv. 

 

- Nordavind Utvikling KF v /Ragnvald Storvoll skal lede arrangementet i Tromsø «Møt 

Midt-Troms» der alle 8 kommuner møter studenter fra regionen på Pizzakveld på Driv 

13.09 og Arbeidslivsdagen på UiT 14.09. 

 

- Viser til tidligere orienteringer. 

 

Helsesatsinger 

 

Fortsatt er Karl Johan Olsen utleid til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms 

i 100 %. 

-�32�-



 

- Var i Oslo på leverandørpresentasjon, der e-helsedirektoratet, helsedirektoratet, KS og 

NSF var deltakere sammen med representanter fra Utviklingssenter. Totalt ca 25 

deltakere, dialog med leverandører fra Tieto og Visma. 

- Deltatt på arbeidsmøte i Tromsø i regi av E-helsedirektoratet, der grunnlagsdata for 

utarbeidelse av «en innbygger-en journal» innhentes fra aktørene, skal delta videre i disse 

møtene. 

- Prosjektleder i forprosjektet «enhetlig dokumentasjon av legemiddeladministrasjon» et 

trepartssamarbeid mellom Norut, Løkta og USHT.  

- Runde i SørTroms kommunene + Evenes og Tjeldsund i løpet av september, en dag i 

hver kommune med oppfølging av arbeidsgrupper og systemansvarlige. 

- Skal sannsynligvis delta på tre samlinger i E-helsedirektoratet utover høsten for å være 

med å definere rammer rundt dokumentasjon av legemidler. 

- Invitert av Visma til å være aktør i en runde i de større byene i Norge; Oslo, Kristiansand, 

Bergen og Trondheim, der vår metodikk i Dok Helse skal presenteres. Sannsynligvis i 

månedsskiftet nov-des. 

 

Løpende samarbeid med KomUt-nettverket, Løkta og aktører som har parallelle 

interesser i forhold til dokumentasjon av helsehjelp. Kommer også til å henge meg på 

satsningen «velferdsteknologiens ABC» som er under oppseiling. 

 

Arbeidsfeltet begynner å få noen uklare grenseganger, der e-helsedirektoratet jobber mye 

opp imot journalløsninger. Norsk sykepleierforbund jobber på sin side for å få til en 

faglig basert struktur. Visma har bestemt seg for å satse uvisst i hvilken grad, til tross for 

Helseplattformen (Helse Midt). Og til sist har kommunene nå fått en del midler for å 

satse på velferdsteknologi.  

For at alt dette skal gi mening, må løsninger sees opp imot behov, og fagmiljøet må 

målbære disse. Her opplever jeg at helsedirektoratet og e-helsedirektoratet, sammen med 

KS, faktisk holder fram hånda. Jeg klarer i stor grad å få innpass på de fleste arenaer der 

det jobbes. 

 

Som et hjertesukk; representasjonen fra Nord Norge er minimal når det inviteres til 

samarbeid og når større fagmiljøer skal være med og diskutere. 

 

(Dyrøy kommune fikk tilslag på kr 100 000,- i forhold til velferdsteknologi prosjekt i vår, 

og tilbud om kr 24 000 ekstra nå i høst. Her er muligheter, om prosjektet har blitt 

igangsatt) 

 

Kontorhotellet 

 

Viser til informasjon i tidligere styremøter 16 02 2017, 26 04 17 og 01 06 17 

 

Foretaket har ansvar for drift og videreutvikling av kontorhotellet/læringshagen i Dyrøy 

kommune. Nye studenter og leietakere følges opp 

 

 

Omstillingsprogrammet i Dyrøy kommune 

 

- Nordavind Utvikling KF har fått sekretariatsfunksjonen for omstillingsprogrammet i 

Dyrøy kommune i strategi og forankringsfasen. Daglig leder er prosjektleder. 

o Strategisk Utviklingsanalyse er ferdig 

o Utkast til Omstillingsplan er laget 
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o Utkast til Handlingsplan første driftsår er laget 

o Utlysning Omstillingsleder er gjennomført. Det er 5 søkere. 

 

o Prosjektleder har tett dialog med eksterne aktører som er en del av 

omstillingsprogrammet; Proneo AS v/ Knut Baglo, Innovasjon Norge v/Trond 

Erik Dekko Andersen og Troms fylkeskommune v/ Tore Østgård. 

 

- Omstillingsarbeidet er viktig å se i sammenheng med øvrige satsinger i foretaket. 

 

Samarbeidsprosjekt Villfisk - Oppdrettsnæring 

 

Prosjektet samarbeid villaksenæring – havbruksnæring er planlagt som et treårig prosjekt i 

perioden fra april 2016 til mai 2019.  

 

Dere fikk i forrige møte orientering og søknadsgrunnlaget for videreføring av prosjektet. På 

grunn av treghet i behandlingen av saken i blåfondet og litt mindre finansiering enn omsøkt har 

vi brukt litt tid til å samhandle med oppdrettsnæringen før vi går i gang. Vi fikk 100 000 kr pr år 

fra Blåfondet, mot omsøkt 300 000 pr år. Dette mener vi i utgangspunktet er en uproblematisk 

regulering, og vi legger fortsatt til grunn at prosjektet er blitt større enn det som først var tenkt, 

og ses på som en del av Troms fylkeskommunes sjømatstrategi, og Nordavind Utvikling KF har 

deltatt på flere samlinger med fylkeskommunen og andre aktører. Prosjektet skal nå dekke hele 

fylket, og Kari Tveit er ansatt i 50 prosent stilling for å utarbeide planer for de nye kommunene 

som skal delta frem til og med 1.7.2017. Det er videre klart at Lerøy Aurora AS går inn som 

partner i prosjektet.  

 

Det legges videre opp til at omfanget er såpass stort i neste trinn av prosjektet slik at 

stillingsressursene i dette prosjektet økes til 130 % stilling, der Kari J Tveit tilbys 100 prosent 

stilling, mens Kjell-Sverre Myrvoll fortsetter som prosjektsadministrator i 30 % stilling 

 

 

Villmarksliv som en del av naturbruksutdanningen i Troms 

 

Det er en stor økning i reiselivet og bruken av naturbaserte opplevelser øker. Det er etablert 

mange nye reiselivsbedrifter i regionen de siste årene. Behovet for å koordinere ei større satsing 

for å ivareta innbyggere, næringsliv og den økende turiststrømmen, krever nye grep. Det er 

allerede utarbeidet planer for et Meeting point som skal videreutvikle reiselivsnæringen i 

regionen. 

 

Det er også startet en jobb med regional næringsplan for Midt-Troms. Her har tre næringer 

spesiell fokus; sjømat, reiseliv og forsvar. En søker å se sammenhenger og forankringer i 

regional næringsplan slik at prosjektet kan forsterkes. Videre vil en vurdere om det er 

hensiktsmessig å se hvordan bærekraftig reisemål kan ses i en forlengelse / samhandling med 

denne utdanningen og øvrige prosjekter i regionen.  

 

Disse satsingene i regionen viser et stort potensiale for utvikling av naturbasert turisme og det vil 

være avgjørende at det bygges opp et linjevalg for reiseliv i regionen 

 

Målet er å bygge opp en moderne og nyskapende reiselivsutdanning ved Senja videregående 

skole, avd Gibostad gjennom bruk av læreplanen for naturbruk. 
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Dette søkes gjort enten via  

- linjevalg:  

o VG1: Villmark: 

 Her skal elevene få basiskunnskaper om Tromsnaturen inkl 

kunnskaper fjellturer, jakt og fiske etc. 

o VG2: Villmarksliv: 

 Her skal elevene videreutvikle de praktiske og teoretiske 

basisferdighetene fra VG1, samt lære om å være en sikker guide 

innen jakt, fiske og friluftsliv. Etter gjennomført VG2 skal elevene 

blant annet ha bestått; jegerprøve, brattkort i klatring, våtkort, 

skredkurs og kurs i elvepadling. 

 

o VG3 Mulighetsrom: 

o Studspes, folkehøyskoler,  

o VG3: Naturbruk (påbygging) 

 Denne utdanningen gir elevene generell studiekompetanse. 

  

- Eller via fordypning i eksisterende naturbruksutdanning 

o Det utarbeides modell for tilbud innenfor reiseliv/turisme innenfor dagens 

modell for naturbruk ved Senja VGS. 

 

Prosjektgruppa har vært på besøk ved Voss Videregående skole i Hordaland og Knut Hamsund 

Videregående skole i Nordland som allerede har denne linjen, og prosjektleder kan om ønskelig 

gi muntlig orientering fra dette under styremøtet. 

 

Klima – miljøsatsinger ved Senja Videregående skole 

 

Det jobbes videre med Klima/miljø og energisatsing ved Senja videregående skole. 

Dette er fortsatt ikke helt konkretisert, men der det tenkes å jobbe med et forprosjekt på: 

Klima og energisatsing på Senja VGS 

Som skal resultere i: 

- Pilot for klima og miljøsatsing i skolen(e) i Troms 

Gjennom på sikt å sikre: 

o Tiltak for energiøkonomisering via Enova tilskudd 

o Denne satsingen skal gjennomsyre alle utdanninger på skolen 

o FOU prosjekt som kan resultere i utdanningsvalg. (Skog og klima??) 

o Bygge opp «kompetansesenter» for energi ved bruk av husdyrmøkk, 

biobrensel.  

 

- Denne satsingen bør bidra til å spre det ut til øvrige videregående skoler i fylket. 

 

På mange måter kan denne forstudien sammenliknes med prosjektet på reiseliv/turisme i 

omfang og skal danne grunnlag for en forprosjektsøknad til blåfond og evt andre.  

 

 

Rekruttering naturbruksutdanning i Troms. 

 

Det vises til jobben som ble gjennomført i 2016, der Nordavind Utvikling KF utarbeidet flere 

videoer og et eget magasin for naturbruksutdanningen i Troms. Det er nå kommet forespørsel om 

å jobbe videre med denne satsingen, og Nordavind Utvikling KF fra høsten 2017 har fått i 
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oppdrag å utarbeide en kinoreklame for Senja - og Nord-Troms videregående skole. Denne 

produksjonen skal være ferdigstilt innen utgangen av oktober. 

 

 

Ansatte: 

Pr medio september 2017 er det 5 ansatte på 4 stillinger knyttet til senteret. Nå er det tre fast 

ansatte og den siste vil da få tilbud, iht lovverket, om fast jobb i løpet av 2017 (4-års regelen) 

 

Ansatte og oppgaver pr 1.09.2017 

 

Ragnvald Storvoll, Daglig leder, 100 % stilling 

- Personell og økonomiansvar 

- Overordnet prosjektansvar 

- Sekretær og saksbehandler for styret 

- Ansvar for oppfølging av nye/eksisterende samarbeidspartnere. 

- Salg av tjenester, kundebehandling. 

- Ansvarlig for oppfølging av tjenestekjøpsavtale med Dyrøy kommune 

- Foredragsholder og bidragsyter 

- Foredrag og ansvarlig for eksterne nettverk 

- Nestleder i Fagrådet / aktør i referansegrupper 

- Prosjektleder Byregionprogrammet 

- Prosjektleder for Omstillingsprogrammet ( - 31 12 17) 

 

Karl Johan Olsen, Prosjektleder 100 % stilling 

-  Hovedelen av stilling er knyttet til Dokumentasjon av Helse ved Undervisningssykehjemmet i 

Troms. 

- Samarbeidspart i interne prosjekter 

- Levering av tjenester til Helse i Dyrøy  

 

Nina Jørgensen Nikolaisen, prosjektleder 50 % stilling 

- Prosjektleder – vertsfunksjon i kontorhotellet i Dyrøy 20 % 

- Ansvarlig for søknadsskriving og flere prosjektutviklinger. Ansvar for koordinering av 

prosjektutvikling jfr. pk 2 i tjenestekjøpsavtalen 

- Prosjektleder for Fårikålfestivalen  

- Prosjektleder «Aktivitet for alle» 

- Prosjektmedarbeider i tiltak 9 «rekruttering» i Byregionprogrammet 

Kjell - Sverre Myrvoll, prosjektleder/Adm.rådgiver 100 stilling 

- Økonomi/regnskapsadministrasjon i foretaket. 

- Prosjektansvarlig/Prosjektadministrator i samarbeidsprosjekt Sjømatnæring/Villfisknæringen 

- Prosjektleder Villmarkslivsutdanning ved Senja videregående skole. 

- Prosjektleder Klima/energisatsinger ved Senja videregående skole. 

- Del av prosjektledelsen i Byregionprogrammet Midt-Troms og omstillingsprogrammet i Dyrøy 

- Prosjektutvikling innenfor primærnæringer. 

 

Kari Johanna Tveit, prosjektleder i 50% 

- Prosjektleder Oppdrettsnæring/Villfisknæring. 

 

I tillegg til disse oppgavene bidrar alle ansatte med veiledning/prosjektutvikling. 

 

 

 

 

Foretakets vurdering 
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Troms fylkeskommune har vedtatt å gi også i 2017 kr 500 000 i driftstilskudd til Nordavind 

Utvikling KF. Dette er 7 året vi får innovasjonstilskuddet. Dette er et tydelig signal der de 

anerkjenner arbeidet som gjøres og ønske om å være en del av Dyrøyseminaret 2018. 

 

Gjennom store prosjekter har en etablerte gode koblinger eksternt. Nettverkene viser seg viktige 

både i ovennevnte prosjekter, men erfarer at vi er inne i nye prosjekter, i tillegg til at det skapes 

potensielle framtidige satsinger, - både gjennom foretaket, men også ut fra Dyrøy kommunes 

behov.  

 

Som driftsorienteringen viser skjer det mange positive endringer i Nordavind Utvikling KF, både 

relatert til arbeid som har stor betydning for regionen generelt og Dyrøy kommune spesielt.  

 

Intensjonen i 2017 med Fårikålfestivalen var å arbeide med overlevering og implementering i 

vanlig drift (Dyrøy kommune) fra 2018. På grunn av sykemeldinger har vi ikke lyktes med dette. 

Dyrøy kommune må gjøre sine strategiske valg om hva de ønsker i fortsettelsen med festivalen 

som er et av tre næringsfyrtårn. 

 

Det er viktig for foretaket at vi ser sammenhengen mellom omstillingsbehovet i Dyrøy med 

øvrige næringssatsinger som foretaket jobber med, jfr regional næringsplan. 

 

Det vises for øvrig til budsjettreguleringssak i dette møtet som synliggjør noe av den økningen i 

aktiviteten som er i foretaket. 

 

 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret slutter seg til daglig leders betraktninger og innspill vedrørende drifta i Nordavind 

Utvikling KF. 

Styreleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 

styreleder daglig leder 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Dyrøyseminarsenteret KF 

Arkiv: 031 

Saksmappe: 2017/55 

Saksbehandler: Kjell-Sverre Myrvoll 

Dato: 13.09.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Budsjettregulering II/2017 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nordavind Utvikling Dyrøy KF 19/17 21.09.2017 

Kommunestyret  12.10.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Viser til behandling av Budsjettregulering I/2017 i styremøte 26.4.17 og Kommunestyret 27.4.17 

 

Det ble vedtatt følgende reguleringen på ansvar 195: 

 

 

Beskrivelse Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 1 

SUM Inntekter -3 762 225 -4 165 000 

SUM Utgifter 3 762 225 4 165 000 

 Herav bruk(-)/avsetninger til disposisjonsfond -677 225 277 346 

 

Det ble samtidig varslet om at det fortsatt var stor usikkerhet knyttet til denne 

budsjettreguleringen og at daglig leder skulle komme tilbake med ny budsjettregulering i 

junimøtet. Styret ble i juni orientert om at det fortsatt var en del usikkerhet rundt budsjettet, og 

da spesielt knyttet til periodisering av samarbeidsprosjekt Villfisk- Sjømatnæring. 

 

Foretakets vurdering 

Når vi tar hensyn til de kjente faktorene for driften så langt i 2017 og med periodisering av 

prosjekt Villfisk-Sjømat 2017-2020 så ser vi at det vil være formålstjenlig å revidere budsjettet 

på følgende vis, endringer uthevet og kursiv: 
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Konto* Regnskap pr 30.8 Budsjettregulering I Budsjettregulering II

010000 - Kontormateriell 89

027001 - Konsulenttjenester 60 000

101000 - Fast lønn 1 377 500 2 000 000 2 000 000

101080 - Fast tillegg 11 667 25 000 25 000

101090 - Feriepenger 144 431 144 431

101091 - Intrekk ferie -185 577 -185 577

105000 - Annen lønn og trekkpl. godtgj. 11 045 16 556

105099 - Annen lønn og trekkpl. godtgj. motpost -11 045 -16 556

109020 - Arb.givers andel KLP 291 475 450 300 450 300

109900 - Arbeidsgiveravgift 84 033 130 354 130 354

110000 - Kontormateriell og -rekvisita 5 432 5 000 10 000

111510 - Bevertning 3 362 5 000 5 000

112041 - Arrangementsutgifter 21 875 160 000 160 000

112043 - Andre reiseutgifter, ikke oppl.pliktig 2 371

112044 - Oppholdsutgifter ved reise 6 647

112050 - Refusjon utgifter 720

112090 - Øredifferanse 1

113010 - Telefon 7 094 15 000 15 000

113020 - Internett 65 000 65 000

113030 - Porto 35 50

114000 - Annonser 848 25 000 25 000

114050 - Gaver og blomster ved representasjon 320 5 000 5 000

114080 - Trykkingsutgifter 5 000 5 000

115010 - Kursavgifter og oppholdsutgifter 13 696 140 000 75 000

116000 - Kjøre- og diettgodtgjørelse 42 452

116500 - Andre oppl.pl. godtgj. 4 402

117000 - Reiseutgifter (ikke opplysningspliktig) 34 664 150 000 150 000

119000 - Husleie 155 409 185 000 232 000

119515 - Diverse avgifter og gebyrer 373 5 000 1 000

119530 - Lisenser/brukerstøtteavtaler 5 000 5 000

120010 - Maskinelt utstyr og instrumenter 5 449

120025 - Datautstyr 4 903 10 000 15 000

124025 - Serviceavtaler brukerstøtte 11 581 2 000 12 000

127000 - Konsulenthonorar 206 722 500 000 500 000

142900 - Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon 1 396

150050 - Betalingsgebyr 2 414 5 000

154000 - Avsetning til disposisjonsfond 277 346

165000 - Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester -1 154 104 -1 000 000 -1 755 000

171000 - Refusjon sykelønn -7 230 -7 230

172900 - Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -1 396

173000 - Refusjon fra fylkeskommuner -10 540 -200 000 -100 000

175000 - Refusjon fra kommuner -166 230 -180 000 -180 000

177000 - Refusjon fra andre (private) 0 -750 000 -300 000

181001 - Andre statlige overføringer (1b) -200 000 -200 000

183000 - Overføring fra fylkeskommuner -500 000 -500 000

185000 - Overføring fra kommuner -300 000 -488 000

194000 - Bruk av disposisjonsfond -163 328

195000 - Bruk av bundne fond -155 000 -155 000

190000 - Renteinntekter -842 -1 000

313002 - Porto (KF/IKS) 15

775 457 0

Beskrivelse Budsjett 2017 Budsjettregulering I Budsjettregulering II

SUM Inntekter -3 762 225 -4 165 000 -3 849 558

SUM Utgifter 3 762 225 4 165 000 3 849 558

 Herav bruk(-)/avsetninger til disposisjonsfond -677 225 277 346 -163 328
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Daglig leders forslag til vedtak: 

Styret i Nordavind Utvikling vedtar følgende budsjettregulering II/2017: 

 

 
 

Styreleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 

styreleder daglig leder 

 

Beskrivelse Budsjett 2017 Budsjettregulering I Budsjettregulering II

SUM Inntekter -3 762 225 -4 165 000 -3 849 558
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