
 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 

Dato: 27.09.2017 

Tidspunkt: 09:00 

 

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

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

 

Til sak «Oppvekst i Dyrøy – et satsingsområde» inviteres Utdanningsforbundet, enhetsleder 

skole og enhetsleder barnehage til dialog kl. 11:00.  
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Marit Alvig Espenes 

ordfører 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2016/162 

Saksbehandler: Erla Sverdrup 

Dato: 20.09.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning av møteprotokoll 23.08.17 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 76/17 27.09.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Møteprotokollen er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. 

http://www.dyroy.kommune.no/getfile.php/3916902.296.xvpptfcuta/FS_Protokoll_170823.pdf  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Formannskapets møteprotokoll av 23.08.17 godkjennes.  

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Fra: Tor Ivar Olsen (TorIvar.Olsen@Sorreisa.kommune.no)
Sendt: 15.09.2017 12:39:41
Til: Erla Sverdrup; Dyrøy kommune postmottak
Kopi: Leif Hermod Jenssen; Jim-Erik Ellila

Emne: VS: Skannet dokument
Vedlegg: 1168_001.pdf
Rapport branntilsyn 14.09.17 Dyrøytunet 

Fra: Tor Ivar Olsen 
Sendt: 15. september 2017 13:33
Til: Tor Ivar Olsen
Emne: Skannet dokument
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TILDELINGSAVTALE

KOMMUNAL DISPOSISJONSRETT FOR UTLEIEBOLIG(ER)
TIL VANSKELIGSTILTE PA BOLIGMARKEDET

mellom

Dyrey kommune

og

Dyroy boligstiftelse

(heretter omtalt som eier/utleier)

Organi sasj onsnr.:

953 058 519

Kommunen har med dette rett til I tildele teieboliger til sine boligsekere i

Prosjekt "DYroYmodellen"

Tverrveien 16
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l. Eier Navn: DYroY boligstiftelse

Fnr/Org nr': 963 058 519

Adresse: Dyroytunet I

2. Kommune Navn: Dyroy kommune

Org. nr.: 864994 032

Adresse: Dyroytunet I

3. Eiendom Adresse: Tverrveien 16

Gnr.. bnr. 3/93

Kommune: DYroY kommune

4. Hva avtalen gjelder
Avtalen er mellom Dyroy boligstiftelse og Dyroy kommune

og gjelder kommunens rett til i tildele leieboliger til sine boligsokere

i Tverrveien 16 gnr.3 brn.93

5. Avtalen gjelder disse leieobjektene

Totalr(anlall) leiligheter.

. 6 stk 2-roms boliger pi 27 kvm

. 6 stk 3-roms boliger pi 69 kvm

6. Hva betyr tildeling?
NAr kommunen har tildelingsrett, se beryr det at kommunen har rett til A tildele en ledig leiebolig til
vanskeligstilte pA boligmarkedet. Kommunen avgjor hvem som anses sonr vanskeligstilt.

Eieren/uileieren og boligsokeren inngir leiekontrah etter husleiclovens bestemmelser.

Kommunen er ikke part i noen del av leieforholdet mellom utleier og leietaker.

7. Disse betingelsene gielder
. Kommunen har tildelingsrett til alle boligene i prosjehet.

. Leiekontraktene med beboeme som er tildelt fra kommunen skal ha en varighet pe tre er i
henhold til husleieloven, med trc mAneden glensidig oppsigelsestid.

. Husbanken skal godkjenne kontrakler etter husleieloven gl l-1.

. Metode/modell for beregning og fastsettelse av husleie er denne:

- I henhold til Kommunestyrevedtak 5 leiligheter a 8500.- per mined
- Smi leiligheter inntil 5000,- pr. mAned

Regulering skjer etter husleielovens bestemmelser.

. Utleier mi som sikkerhet godta standard garantidokunrent utarbeidet av kommunen eller
utarbeidet av Kommunal- og modemiseringsdepartementet (rundskriv H-5/16) : https://www.
regieringen.no/contentassets/439M133e5d441b8a9249afb400b0a40/rundskrivh_5_20l6nett.pdf

. Ved brudd pe avalen. blant annet salg og seksjonering og bestemmelsene om prosedyren for
tildeling i punktene l0 a og b. plikter bide kommune og eier i varsle Husbanken.
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8. Avtalens varighet
Avtalen lsper i20 er fra dato for utbetaling av tilskuddet fra Husbanken.

9. Partenes forpliktelser og rettigheter:
Dyroy kommune har rett til A tildele leieboliger til sine boligsokere.

Hvis kommunen ikke benyner seg av denne relten innen avtalte frister (se punh l0), kan

Dyroy boligstiftelse annonsere og leie ut boligene til andre leietakere. Se punkt l0 d.

Eier/utleier pliher A vedlikeholde boligene i henhold til husleieloven.

Eier/utleier ml ogsA inngi en samarbeidsavtale med kornmunen som avklarer hvordan bomiljoet

ivaretas.

Senest 5 meneder for utlopet av avtalen skal utleier sende en ovenikt til kommunen der det frenrgAr

n6r leieforholdene opphorer.

Kommunen og ulleier kan heve avtalen ved vcsentlig mislighold av artalen. Vesentlig mislighold

foreligger for ekempel hvis utleier gientatte ganger brlter varslingsplikten i punkt l0 og leier ur

boligen direhe i det ordinere markedet.

10. Hvordan tildele boliger?
a) Eier/utleier varsler komnrunen skriftlig nir en bolig blir ledig. Varselet gis nfu leietaker sier

opp leieforholdet. eller trc mineder fsr leiekontrakten utloper slik at kommunen kan tildele ny

boligsoker. Ved nybygg skal kommunen varsles tre meneder for ferdigstillelse.

b) NAr kommunen har tildelt en bolig, har kommunen ansvar for at boligsokeren straks avlaler

visning med eier/urleier. utleier ma gi boligsoker tilgang til boligen innen l0 dager fra det

tidspunh boligsokeren tar kontakt med eier/utleier. Hvis boligen er bebodd. ml utleieren i

tillegg gi leietakeren vanel i god tid for visning kan giennomfores'

c) Hvis boligsokercn ikke snsker i ta imot tilbudet om leiekontrakt, me kommunen eller

boligsoker gi beskjed om dette til eier/utleier innen trc dager regnet fra sskeren fikk tilgang til

boligen. Kommunen mA da finne en annen boligsoker' Kommunen har ansvar for at

boligsokeren straks avtaler visning med eier/utleier.

d) Hvis det ikke er blitt inngen leiekontrakt tre uker for boligen star ledig, kan eier/utleier

annonsere, holde visninger og leie ut boligen med en tre{rskontrakt til vanskeligstilte pi
boligmarkedet.

e) Hvis utleier har varslet kommunen for sent etter bkstav a, blir tidspunktet for utleien adgang

til i leie ut boligen uten kommunens tildeling fonkjovet tilsvarcnde lengden p{ forsinkelsen.

f) Nir kommunen har tildeh boliger innenfor gieldende frister. skal eieriutleier inng6

leiekontraLt med kommunens boligsokere. PA tidspunktet for kontraktsinngaelse skal

kommunen ha sorget for at dokumentasjon for stik depositum eller garanti er oversendt utleier.

For boligsoker overtar bsr kommunen godkjenne ar boligen er innflyttingsklar'

g) Nir leietaker overtat leiligheten, skal utleier og leietaker sammen rylle ut en

overtakelsesprotokoll. Leieboerforeningen og Huseiemes Landsforbund har utarbeidet en

ovenakelsesprotokoll som utleier kan benyne'

h) Kommunens tildelingsren gielder pA nytt etter hvert som leieavtalene opphorer'
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ll. Sarlige bestemmelser

n o., 
", 

ikke avralt noen serlige bestemmelser mellom partene.

I rolgende serlige bestemmelser er avtalt:

- Avtalen om tildeling gjelder i 20 ir.

- Tildelingsrett til 12 leiligheter hvorav 6 store (69 kvm) og 6 smi leiligheter (27 kvm)

- For 5 store leiligheter gjelder garantiforpliktelser etter KsT-vedtak PS 65/16

- Alle andre forhold resuleres av samarbeidsavtale mellom Dvrsv kommune og Dwsv !

12. Signatur
Denne kontrakren er undertegnet i to eksemplarer, hvor partene skal ha hvert sitt eksemplar.

d:'"di"fu
(Signatur i henhold til firmaattest)
Navn: Tom Erik forse

tittel: Daglig leder

Sted/dato: 26.05.2017

Eller

(Signatui i henhold

Sted/dato: 26.05.2017

Erla

Ridmann
Navn:
tittel:
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SAMARBEIDSAWALE METLOM KOMMUNE OG UTLEIER

1. Formil

Formelet med samarbeidsavtalen er I sorge for at utleieeiendommen representerer et stabilt, Sodt

og trygl bomiljo for beboere, kommunen, og utleieren.

ElGndommen:

Adresse: Tverwelen 16,9311 Brrn dbotn

Gnrlbnr:3191

Kommune: Dyrry kommune

2. Parter

lrtlcler:
Navn : Dyrry Bolllstlftelse

Org.nr: 963 058 519

Adresse: Dyrrytunet 1

Kommunr:

Navn: Dryrly kommune

Org.nr: E64 994 032

Adresse: Dyrtytunet 1

3. Varighet

Samarbeidsavtalen loper parallelt med inngitt tildelingsavtale og skal vare i minst 20 er fra

utbetalingen av grunnl6net.

4. Rettigheter og plikter

a. Tildeling og prosedyre for 5 inngl leiekontrakt beskrives I tildelingsavtalen mellom partene.

b. Utleier og bollgsoker inngar kontrakt etter husleielovens bestemmelser. Kommunen er ikke part i

leieforholdet.

c. Utleier skal s6rge for god forvaltning, drift, vedlikehold og uwikling av proslektet i avtaleperioden

med kommunen.

d. Kommunen skal fOlSe opp beboere med behov for kommunale tjenester p6 en god mlte, og soke

e bidra til et Sodt og stabilt bomilio.

5. Samarbeidsmoter

Samarbeldet skalsom et minimum omfatte dette:
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. Utleieren og kommunen motes fast en gang per 6r, og ellers etter behov.

. Utleieren tar initiativ til e mote beboere fast to ganger per er, og ellers etter behov.

. Mote mellom kommunen og beboere holdes ved sarlige behov.

5. Signatur

Denne samarbeidsavtalen er undertegnet ito eksemplarer, hvor partene beholder hvert sitt

eksemplar.

s,"a / a",o,?N*hirtN 4t n*

Dyroy Boligstiftelse:

Navn/tittet: PIAUt, t24g
Dypiy boLl}r-tttilLg(

,-,til
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Veiledning til samarbeidsavtalen

Punkt 1. FormAl
Tildelingsavtalen mellom utleier og kommune beskriver hvordan boligene skal tildeles og
hvordan kommunikasjonen skal vare underveis. Husbankens lAnetilsagn og
gjeldsbrev/laneavtale beskriver forutsetninger for fi nansieringen.

Malet med samarbeidet er at partene skal bidra til at eiendommen uMkler seg godt. Det
handler b6de om 6 vedlikeholde bygningene og om a ta vare pe bomiljset.

Det er viktig at partene blir enige om hvilke prioriterte brukergrupper som skal tilvises
boligene. Ulike grupper har ulike behov, og disse ma partene ta hensyn til i planleggingen av
forvaltning, drift, vedlikehold og bomiljoarbeid.

Punkt 2. Paner
Med (utleier) mener vi den som disponerer bygget som leilighetene belinner seg i. Er

utleieren et ekstemt forvaltningsselskap, bsr det ogsa vare part i avtalen.

Med <kommune> siher vi til instansen i kommunen som har ansvar for oppfolging av

avtalen.

Punkt 3. Varighet
Alle avtaler som gjores skal fslge den samme tidsperioden.

samarbeidsavtalen dere legger ved soknaden til Husbanken kan vare kortfattet og enkel. I

tiden rundt forste innflytting og i lspet av fsrste drnsar vil utleieren og kommunen ha mye

kontakt. Det anbefales derfor d revidere samarbeidsavtalen i dette tidsrommet, slik at dere

fanger opp nye momenter som avtalen bor omfatte.

Dere bor ikke awikle samarbeidet he[ nar avtaleperioden er over. De som bor i boligene

etter at avtalen er avsluttet me fortsatt ivaretas. Beboeme me selvsagt fa bo ut

kontraktsperioden. De som bor i en kommunalt tildelt bolig bor dessuten fa filbud om ny

kontraK pi samme vilker som de ovrige beboeme.

Punkt 4. Rettigheter og Plikter
Alt som handler om tildelingen av boliger beskrives i tildelingsavtalen. Husleieavtalen innggs

mellom utleier og boligsoker, og m6 oppfflle Husbankens krav beskrevet i

gjeldsbrev/lanea-vtale og tilsagnsbrevet. Kommunen er ikke part i leieforholdet, men har

insvar for A utvikle og vedlikeholde et godt bomiljo. Det er ogs6 kommunen som har

ansvaret for a folge opp leieboere som trenger det, bAde i boligen og ellers'

lfolge tildelingsavtalen har utleier plikt til 5 skrive kontrakt med leieboeme som far tilvist bolig

a, iommune-n, med mindre utleier har saklig grunn til e nekte. Det som kan regnes som

saklige grunner er at utleier har tidligere erfaring med boligsokeren eller at personen er

utenfor mAlgruppen.

ufleier inngar kontrakt med leieboer. Alle sider av leieforholdet skal lsses ved bruk av

nr"r"i"torin. Kommunen har ikke noe ekstra ansvar for skader eller manglende betaling'

selv om leieboeren er tilvist bolig av kommunen.

skal boligprosjeket bli vellykket er det viktig at dere sikrer en god sammensetning av

beboere 
-og 

et godt bomilj6. Utleieren og kommunen ma enes om hvordan

beboersarimeisetningen skal vare. Dette er spesielt vi6ig a ta hensyn til nAr kommunen

tilviser boliger, men skal vurderes i alle tilfeller.
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Dere bsr sette inn tiltak tilpassel beboeme for 6 sikre gode bomiljoer. vi anbefaler dere.

likevel a legge til rette for at beboeme kan organisere seg itrAd med kapittel 6 i husleieloven,

det vil si veile en tillitsvalgt som representerer beboerne overfor utleieren. Et formalisert

samarbeid ried beboerne gjor det lettere for dere A gi et samlet og godt tilbud. Dere bor

vurdere a sette av en andei av husleieinntektene til et fond som beboeme disponerer i

samr6d med utleier og/eller kommune. Summen mi tilpasses hvert enkelt prosiekt. Dere bor

utarbeide egne retningslinier for et slikt beboerfond.

Flere av beboerne vil sannsynligvis ha behov for tienester knyttet til boforholdet. Dette er
kommunens ansvar. Det inneb€erer blant annet a:

. fremme sosial trygghet og bidra til likeverd og likestilling

. forebygge sosiale problemer

. bedre levevilkarene for vanskeligstilte

. bidra til at den enkelte far mulighet til a leve og bo selvstendig, og ha en aktiv og

meningsfylt tilvarelse i fellesskap med andre

Beboeme er en viktig ressurs i bomiljoarbeidet, s6 fremt de blir involverte og f6r reell

innflytelse. Beboernes kjenner bosituasjonen best av alle og ma behandles som en likeverdig
part.

For at beboerne skal bli i stand til A uttrykke seg med en samlet stemme er det viktig at
kommunen og utleier legger til rette for dette. Dere kan allerede i kontraKsmotet sporre nye

beboere om de er interessert i A engasjere seg i bomiljoet. Kommunen bgr ha ansvar for 5

opprette en beboerforening og sorge for at den f5r nodvendig hjelp i oppstartsfasen.
Leieboerforeningen kan for eksempel gi praktisk bistand. Utleier har ansvar for at det finnes
hensiktsmessige fellesarealer som beboeme kan bruke til forskjellige aktiviteter.

Punkt 5. Samarbeidsmster, se samarbeidsavtalen punkt 5.

4
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Til Dyrøy formannskap     Brøstadbotn 20.09.17 

 

Anmodning om delutbetaling av kommunalt tilskott på kr 5.500.000. 

Det vises til formannskapets vedtak i sak 72/17 i møte 23.08.17: 

«Dyrøy kommune står fast på at Dyrøy kommune vil bidra med 5,5 mill. kr til finansiering av 

utbyggingen av 2. etasje og renovering av Dyrøy Utleiebygg sin eiendom jfr. vedtak KS 24/13. 

Dyrøy kommune utreder sammen med Dyrøy Utleiebygg AS modellen for finansiering, 

aksjekapitalutvidelse etc. jfr vedtak i sak 71/17 jfr. likviditetslån til Dyrøy Utleiebygg AS». 

Prosjekteringsutgifter. 

Boligstiftelsen satt på en del likvider slik at boligprosjektet ble prosjektert som grunnlag for 

Husbanksøknaden.  Prosjekteringskostnadene for hele boligprosjektet kommer på omkring kr 

2.400.000. 

Dyrøy Utleiebygg AS har ikke «penger på bok», og vil være helt avhengig av utbetalinger fra eieren 

Dyrøy kommune for å kunne gjennomføre prosjekteringsfasen. Viser her til vedlagt tilbud fra Plan 

Evo AS på kr 1.350.000 eks. mva. 

Det er helt nødvendig å få gjennomført prosjekteringen som grunnlag for vedtak i 

kommunestyret/generalforsamling og som grunnlag for søknad til Innovasjon Norge og andre 

institusjoner om finansiering.  

Sum prosjekteringsutgifter for hele «Dyrøyprosjektet» kommer da på kr 3.750.000. 

Arbeid videre. 

Som nevnt har Innovasjon Norge har åpnet for finansieringsbistand, og det regnes på driftsmodell 

som grunnlag for egenfinansiering. 

Vi jobber i hht formannskapets positive vedtak i møtet 23.08.17 etter og håper å komme i mål med 

mest mulig innen ny generalforsamling 12.10.17 med tanke på driftsplan og finansieringsplan. 

Konklusjon. 

Vær obs på at i et sluttregnskap vil hele tilskuddet på 4 mill. kr (taket) godskrives i sin helhet 

boligstiftelsen. 

Vi anmoder på det sterkeste om delutbetaling av kr 3.750.000 til dekking av prosjekteringskostnader 

– eller hele tilskottsbeløpet på 4,5 mill. kr - slik at vi kan opprettholde planlagt framdrift i prosjektet, 

med estimert utlysing på anbud pr. 01.04.18 og med trinnvis ferdigstillelse fra og med 2019. 

 

 

 

Mvh 

 

Dyrøy Utleiebygg AS       Dyrøy Boligstiftelse 

Knut Arne Johansen      Tom Erik Forså 

 

Vedlegg: Tilbud fra Plan Evo AS på prosjektering arbeid Utleiebygget 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/469 

Saksbehandler: Erla Sverdrup 

Dato: 20.09.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Saker som skal følges opp til behandling 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 78/17 27.09.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Rådmann vil i møte legge frem en liste over saker som skal følges opp til behandling. 

Administrasjonens vurdering 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/426 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 24.08.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Moan Auto- og Kjøleservice A/S - søknad om tilskudd 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 79/17 27.09.2017 
 

 

Saksopplysninger 

I søknad datert 12. juni -17 søker Moan Auto- og Kjøleservice A/S Dyrøy kommunes 

næringsfond om tilskudd i forbindelse med merkeskifte fra Best til YX. 

Administrasjonens vurdering 

I forbindelse med merkeskifte til YX har Moan Auto v/Maren Ann Hansen utarbeidet slikt 

kostnadsoverslag:  

 

Tiltak kr. 

1 Nye pumper inkl. fjernpeiling 280 000

2 Elektriker 50 000

3 Rør og kabler 19 000

4 Innredning/utstyr inne 95 000

5 Nye lys under pumpetak, nytt undertak 250 000

6 Utbygging av uteplass/sitteplass til kunder 75 000

Totalt 769 000  
 

Dyrøy kommune har tidligere henvendt seg til Innovasjon Norge med forespørsel om finansiell 

medvirkning. De gav negativ tilbakemelding, da dette var en problemstilling som gjaldt mange 

bensinstasjoner med samarbeidsavtaler. Det var i tillegg stasjoner i Sørreisa og Salangen, dvs i 

akseptabel radius fra Dyrøy, og de var redd for konkurransevridning ved at de gikk inn å støttet 

en stasjon 

Dyrøy kommune har ved ulike anledninger bidratt finansielt ved søknad fra Moan Auto. De siste 

årene har dette vært:  

2012 Omstilling   kr. 100.000,- 

2013 Tømmestasjon  kr.   35.000,- 

2015  LPG-anlegg  kr. 173.000,- 

2016 Vaskehall  kr.   58.750,- 

 

I tillegg innvilget formannskapet i 2016 kr. 115.000,- i forbindelse med asfaltering 

v/bobiltømmingen/LPG-anlegget. 
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Dyrøy kommune har gjennom ovennevnte vedtak synliggjort en positiv vilje til å bidra i 

selskapets utvikling.  I 2012 ble det bevilget kr. 100.000,- til omstilling (fra Statoil til Best). 

Rådmannen ser det ikke som naturlig at Dyrøy kommune igjen bidrar til slik skifte. Imidlertid vil 

pkt. 6 bidra til en ytterligere positiv utvikling av bedriften, og rådmannen er innstilt på at Moan 

Auto innvilges 25 % tilskudd til dette tiltaket.  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknad datert 12.06 17 fra Moan Auto og kjøleservice om tilskudd til omstilling fra Best til YX 

avslås. Det vises i den forbindelse til vedtak i sak 66/12 der Moan Auto og Kjøleservice tidligere 

har fått innvilget tilskudd kr. 100.000,- til lignende omstilling.  

 

Moan Auto og Kjøleservice A/S innvilges 25% tilskudd inntil kr. 20.000,- i forbindelse med 

utbygging av uteplass/sittegruppe til kunder.  

 

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

 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 223 

Saksmappe: 2017/344 

Saksbehandler: Helene Sætherskar 

Dato: 18.09.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Søknad om tilskudd/støtte - Historiejakt 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 80/17 27.09.2017 
 

Vedlegg 

1 Søknad om tilskudd/fond for arbeid med utstillingen Historiejakt 

 

Saksopplysninger 

Trond Marius Olsen har utstilling i Nordavindshagen som omfatter ting som er funnet i 

forbindelse med metallsøkning i Dyrøy kommune.  

Utstillingen åpnet under Torgdagen den 24.06.17.  

I brev til kommunen den 21.06.17 søkte han om tilskudd, men det var ikke nevnt noe sum i 

søknaden. Se vedlegg 

I telefonsamtale med Tron Marius Olsen den 18.09.17 angående hvor mye han søker om ble det 

sagt mellom kr. 10.000 og 15.000.- 

Denne summen innbefatter: 

 

 Timer brukt til konservering, organisering/planlegging og tid brukt i Nordavindshagen - 

60 timer. 

 Utgifter til materiell for konservering og utstyr. 

 

Utstillingen vil bli rigget ned umiddelbart ved negativt svar. 

Administrasjonens vurdering 

Det har vært stor interesse for utstillingen og mange besøkende. 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 
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ordfører rådmann 
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Fra: Trond Marius Olsen (tromo2000@yahoo.no)
Sendt: 21.06.2017 10:43:17
Til: Dyrøy kommune postmottak; Hans Bakkejord
Kopi: 

Emne: Søknad om tilskudd/fond for arbeid med utstillingen Historiejakt
Vedlegg: 
Lurer på om det er mulig å søke om tilskudd eller fond-støtte for mitt bidrag til kulturen i kommunen. Jeg leter 
opp gjenstander rundt i kommunen med metalldetektor, på en proffesjonell måte og som organisert i NNMSK.

På oppfordring fra Historielaget har jeg sagt meg villig til å holde en utstilling hver sommer på Arvid Hanssen 
huset, som allerede er klar fra denne sommeren og i forbindelse med Torgdagen 24 Juni.

Det er endel utgifter i forbindelse med konservering og det går ganske så mange timer med å 
organisere/planlegge samt det rent praktiske rundt utstillingen og jeg kjenner at det hadde vært trivelig å få noe 
igjen for arbeidet som legges ned.

Håper på raskt svar! 

Mvh Trond Marius Olsen, 93656029

Page 1 of 1

26.06.2017file://aspfilclsrv001/pdfserverdocproc$/EPHORTE_DYR_P/101682_FIX.HTM
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/424 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 24.08.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Søknad om tilskudd - Jæger Adventure Camp 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 81/17 27.09.2017 
 

 

Saksopplysninger 

I brev datert 21.08 søker Jæger Adventure Camp A/S v/Trond Jæger Dyrøy kommunes nærings-

fond om tilskudd i forbindelse med oppsett av grillhytte og badestamp.  

Administrasjonens vurdering 

Jæger Adventure Camp A/S har i f-sak 88/16 fått innvilget 25% tilskudd, kr. 200.000,- til 

delfinansiering av båter, og i f-sak 32/17 25% tilskudd kr. 108.770,-  til servicehus.  

I tillegg er selskapet innvilget lån og tilskudd fra Innovasjon Norge til etableringen. Dette er det 

redegjort nærmere for i f-sak 88/16.  

 

Etter oppstart mai -17, har tilbakemeldingene fra bedriftens gjester iflg. Jæger vært entydig 

positive. Sommer-sesongen har således ikke bydd på problemer, da anlegget gjennom «Din tur» 

har vært utleid til fisketurister. Utfordringen er å fylle anlegget med gjester gjennom vinterhalv-

året.  

For å framstå som attraktiv, prosjekteres det ulike tiltak for å kunne tilby opplevelser for 

bedrifter og gjester. Dette og for øvrig også i overenstemmelse med tilbakemeldinger/tilråd-

ninger fra Innovasjon Norge, der de påpeker at slike bedrifter i langt større grad må fokusere på 

vinterturisme for å øke inntjeningen. I den forbindelse vil Jæger Adventure Camp nå investere i 

grillhytte og badestamp. Utarbeidet budsjett viser: (tall eks. mva.) 

 

1 Grillhytte type Madeline 12 42 000

1 1 Grunnarbeid, støyping og montering av hytten 10 000

1 2 Sement, armering, vent.rør og maling 8 000

1 3 Tilkjøring og planering av masser 5 000

2 Badestamp m/ovn 35 000

2 1 Platting rundt stampen 4 000

 Totalt 104 000  
 

I tillegg tar selskapet sikte på å søke Dyrøy kommune om skjenkebevilling i ovennevnte anlegg.  

 

Jæger tar etter hvert også sikte på å tilby guidede turer i fjellene. Han ønsker da å investere i en 

Gapahuk oppe på fjellet over Kastneshamn, der turister kan sitte å nyte kaffe/grillpølser mens de 

ser på Nordlyset. Dette prosjektet er pr. dd. ikke ferdig utredet.  
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Reiseliv er et av 3 satsningsområder, både gjennom byregionprogrammet, og gjennom regional 

næringsplan. Det fokuseres gjennom disse programmene på å støtte opp under reiselivsnæringen 

gjennom å tilby /utvikle produkter og tjenester slik at regionen som helhet fremstår som attraktiv 

som reisemål.  

 

For Dyrøy kommune/Jæger Adventure Camp vil ovennevnte investeringer være i overen-

stemmelse med disse målsetningene.  

 

Søknaden kan støttes med inntil 25 % tilskudd, inntil kr. 26.000,-. 

 

Rådmannen tilrår på dette grunnlag at søknaden bifalles som omsøkt.  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

«Jæger Adventure Camp innvilges 25 % tilskudd inntil kr. 26.000,- i forbindelse med investering 

i grillhytte og badestamp.  

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

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 223 

Saksmappe: 2016/19 

Saksbehandler: Helene Sætherskar 

Dato: 21.09.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Innspill til vedtak i Formannskapsmøte den 15.03.17 - Søknad om tilskudd til 

skoletur i 2019 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 82/17 27.09.2017 
 

Vedlegg 

1 FS søknad om tilskudd 

2 Søknad om tilskudd til skoletur i 2019 

 

Saksopplysninger 

Årskull 2003 ved Elvetun skole søkte i brev av 27.02.17 formannskapet om støtte til skoletur i 

2019. Se vedlegg 

 

Formannskapet i Dyrøy behandlet i møtet 15.03.17, sak PS 26/17 Diverse tilskudd – 

formannskapets post. Følgende ble fattet: 

Vedtak i Formannskapet - 15.03.2017 

Søknad fra Årskull 2003 ved Elvetun skole: 

Formannskapet innvilger tilskudd til skoletur i 2019 med inntil kr. 5.000,-. 

Formannskapet setter som vilkår at hver elev i klassen bidrar med to timer frivillig 

arbeid knyttet til integreringsarbeid. Oppgaver avtales med ordfører. 

Beløpet disponeres 172, formannskapets tilleggsbevilgningspost. 

Administrasjonens vurdering 

Årskull 2003 ved Elvetun skole ber om at formannskapet tar søknaden opp for ny vurdering, 

samt at formannskapet vedtar et fast beløp som gis ved hvert 17. mai arrangementet i Dyrøy 

kommune. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

Ordførers innstilling: 
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Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Årskull 2003 ved Elvetun skole 

Ved: Emilia Agersborg 

Finnlandsveien 175 

9311 Brøstadbotn       05.09.2017 

 

Dyrøy kommune 

Dyrøytunet 1 

9311 Brøstadbotn 

 

Søknad om tilskudd til skoletur i 2019 

På vegne av årskull 2003 ved Elvetun skole ber vi i 9 klasse at Dyrøy kommune å se på nytt den 

tidligere søknad om tilskudd for gjennomføring av skoletur. Det blei søkt om 15 000 kr. Og vi fikk 

5 000.  

Det har blitt gitt forskjellige beløp fra klasse til klasse. Noen har fått 15 000 og noen betydelig 

mindre. Vi tenker at alt det vi (både foreldre og elever) gjør er ganske krevende, betyr mye jobb og 

planlegging. Vi har også utgifter som vi må dekke bare for å nevne å bakke 6 kaker hver.   

Vi ber også at Dyrøy kommune satte et fast beløp som gis ved 17 mai arrangement og at det ikke 

gjøres forskjell fra år til år. Da dette vi gjør er for våre barn, og lokal miljøet. Det gir oss foreldrene og 

våre håpefulle en liten pust i bakken da innsamlingen av 150 000 er ganske krevende i en ellers travel 

hverdag.  

 

«For å kunne gjennomføre denne turen bør klassen ha på konto 130-160 tusen. Dette vil dekke alle 

reisekostnader (fly, buss, båt og hotell) samt måltider og andre utflukter i forbindelse med turen. 

Siden årskull 2003 bare består av 10 elever vil dette bli svært krevende å kunne spare opp til» 

(utklipp fra tidligere søknad.) 

Gjennomføring av 17 mai arrangement i 2017 ga oss en inntekt på 38504.  

Dette vil si at det enda mangler ca 100 tusen for turen. Med dette i tanke søker årskull 2003 om 

støtte til denne turen på total kr 15000.  

 

 

Med vennlig hilsen  

Emilia Agersborg 

for Årskull 2003 ved Elvetun skole. 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 223 

Saksmappe: 2016/19 

Saksbehandler: Erla Sverdrup 

Dato: 21.09.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Søknad om midler til Newton Energi og havbruksrom Midt Troms. 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 83/17 27.09.2017 
 

Vedlegg 

1 Vedlegg 1 - Regionskommuner søknad om midler til NR 

2 Vedlegg 2 - Newtonrapport 201516 

3 Vedlegg 3 - Budsjett og finansieringsplan 

4 Vedlegg 4 - Aktuelle brukere av rommet (2) 

 

Saksopplysninger 

Søknaden gjelder skyss av elever fra Elvetun skole, kr. 9000,- for skoleåret 2016/17 og kr. 

9000,- for skoleåret 2017/18.  

Newtonrommet skal være et lokalt verktøy for å styrke realfagene gjennom utforsking og aktiv 

læring med spennende og moderne utstyr, de beste realfagslærerne og en kvalitetssikring av 

undervisningsmoduler.  

Newtonrommet på Finnsnes har som mål å fremme rekruttering til bedriftene i regionen, og 

styrke interessen og øke kompetansen innen teknologi, realfag og entreprenørskap blant barn og 

unge. 

Undervisningstilbudet i Newtonrommet er gratis for skolene og det er Lenvik kommune, Troms 

fylkeskommune og lokalt næringsliv som finansierer drift av rommet.  

Elvetun skole deltok skoleåret 2016/17 på fire ulike Newton-moduler (undervisningsopplegg) og 

var i Newtonrommet 7 dager. De reelle transportkostnadene er høyere enn omsøkt beløp fra 

Dyrøy kommune (ca. kr 14.000,-). 

Administrasjonens vurdering 

Undervisning i Newtonrommet er et meget godt tilbud til våre elever. Ved å dekke denne 

søknaden pålydene kr. 9000  skoleåret 2016/2017 vil det medføre reduserte kostnader til 

transport for Dyrøy kommune 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

- Søknad om støtte kr. 9000 for skoleåret 2016/2017 innvilges. 

- Kr. 9000 for skoleåret 2016/207 og fremtidige skoleår legges inn i budsjettet 
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Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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NEWTON ENERGI- OG HAVBRUKSROM MIDT-TROMS ADMINISTRASJONSLEDER 

     
 

Lenvik kommune Telefon: +47 77 87 10 00 Org. nr.: 939 807 314  
Postboks 602 Faks:        +47 77 87 10 11 www.lenvik.kommune.no 
9306 Finnsnes Besøk:     Rådhusveien 8 postmottak@lenvik.kommune.no  

   
 

Dyrøy kommune 
Dyrøytunet 1 
9311 Brøstadbotn 

                                     Dato: 20.03.2017 
 
 
Søknad om tilskudd til Newtonrommet på Finnsnes  
 

Lenvik kommune søker regionkommunene i Midt- Troms om midler til 
Newtonrommet for skoleåret 2016/17 og skoleåret 2017/18. Gjennom søknaden 
foreslår vi en fordelingsnøkkel på totalt kr 150.000,- per år fra de øvrige kommunene i 
Midt-Troms som del av en driftsfinansiering. Midler for skoleåret 2017/18 vil bli 
fakturert i 2018. Midlene fra regionkommunene vil i hovedsak dekke 
transportutgifter for klassene som besøker rommet. For budsjett og 
finansieringsplan, jf. Vedlegg 2.  
 
Fordelingen vil da bli som følger for de ulike kommunene i regionen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fordeling mellom kommuner er basert på Utdanningsdirektoratets 
tildelingsnøkkel for Grunnskolens Informasjonssystem (https://gsi.udir.no/tallene/).  
 
 
Newton Energi- og havbruksrom Midt-Troms er et tilbud til alle skoler i regionen. 
Newtonrommet er et høyteknologisk undervisningssted med fokus på de 
naturvitenskapelige områdene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK-06). 
Newtonrommet skal være et lokalt verktøy for å styrke realfagene gjennom utforsking 
og aktiv læring med spennende og moderne utstyr, de beste realfagslærerne og en 
kvalitetssikring av undervisningsmoduler. Newtonrommet på Finnsnes har som mål å 
fremme rekruttering til bedriftene i regionen, og styrke interessen og øke kompetansen 
innen teknologi, realfag og entreprenørskap blant barn og unge. Skolene i vår region 
kan benytte seg av faste tilbud til elever fra mellomtrinnet (5.trinn) til VG1.  
 
 
 
 
 

Bidragsytere  Skoleåret 2016/17  Skoleåret 2017/18 

Torsken 6 500 6 500 

Berg 4 500 4 500 

Tranøy 13 000 13 000 

Sørreisa 30 000 30 000 

Dyrøy 9 000 9 000 

Målselv 55 000 55 000 

Bardu 32 000 32 000 

Totalt 150 000 150 000 
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Side 2 av 2 

 

 
Rommet har noen grunnleggende kvalitetskriterier: 

- Teknologi og realfagsfokus 
- Forankring hos skoleeier  
- Lærere med god realfagskompetanse 
- Benytter spennende og moderne utstyr 
- Relasjon til lokalt næringsliv  
- Er presentert på www.newton.no 

 
 

Vi har i år utvidet kapasiteten og har undervisning fire dager i uka. Undervisningen i 
rommet er rettet mot fagområdene energi, sjømat og teknologi, og vi har nå seks ulike 
Newton-moduler tilgjengelig. De faglige oppleggene tilpasses målgruppa og kan brukes 
på flere klassetrinn. Newtonrommet skal være en møteplass mellom skole og 
næringsliv og undervisningstilbudet skal være oppdatert og i løpende utvikling. Vi 
arbeider for tiden med utvikling av flere nye undervisningsmoduler med lokal 
forankring, blant annet ser vi på muligheten for å utvikle en modul som omhandler 
alger og miljø. Vi vil motivere elevene til å arbeide målrettet med faglige emner, 
samtidig med at de tar i bruk ny teknologi og moderne utstyr i et innovativt 
læringsmiljø. 
 
Under forutsetning at regionkommunene bidrar med driftsfinansiering vil transport til 
og fra Newtonrommet fortsatt være gratis for skoler utenfor Finnsnes sentrum. 
Skoleåret 2016/17 vil vi ha besøk av skoler fra alle regionkommunene og tilbudet er 
verdsatt av skolene i regionen. Vi håper alle kommunene i regionen vil benytte seg av 
tilbudet rommet gir.  
 
 
Med vennlig hilsen, 
Therese Hj. Paulsen 
Newtonlærer/Administrasjonsleder 

Energi- og havbruksrom Midt- Troms 
Mobil 971 01966 

 
     
 
Vedlegg:  

1. Årsrapport Newton 2015/16 
2. Budsjett- og finansieringsplan 
3. Oversikt over aktuelle brukere av Newtonrommet  

 
 
 
Kopi: Ordfører Marit Alsvig Espenes 
         Enhetsleder skole/ SFO May- Elin Hals 
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Newton energi - og havbruksrom Midt - Troms

Årsrapport for 201 5 - 201 6

Newton - rommet ble etablert 2012, det ble satt i piloteringsfase i 2013 og har

vært i drift siden 2014.

Newton - rommet eies av Lenvik kommune og 50% stilling er tilknyttet Newton -

rommet.

I år har vi hatt 1385 elevbesøk fordelt på 110 undervisningsdager. Vi har også

hatt 185 besøkende på andre aktiviteter. Tilsammen har vi hatt 1700

besøkende i Newton - rommet vårt.

Newton - rommet har en utnyttelsesgrad på 72,73% av egendefinert kapasitet.
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Årsrapport for 2015 - 2016

Newton - rommets navn Fylke Kommune

Newton energi - og havbruksrom Midt - Troms Troms

Eier av Newton - rom Administrativ leder

Navn: Lenvik kommune Navn: Therese Hjalmarsdatter Paulsen

Adresse: Postboks 602 Adresse: Bernhard Lunds vei 4

Postnr/sted:
9306

Finnsnes
Postnr/sted:

9300

Finnsnes

Telefon: 778 71000 Telefon: 97101966

E - post: postmottak@lenvik.kommune.no E - post: therese.hjalmarsdatter.paulsen@lenvik.kommune.no

Driftsgruppe

Institusjon Kontaktperson Telefon Epost

Samarbeidspartnere

Institusjon Kontaktperson Epost Bekreftet

SalMar Nord AS Ørjan Jensen orjan.jensen@salmar.no ja

Sparebank1 Nordnorge Siri Lund

Nordnorsk Vitensenter Tove Marienborg tove.marienborg@nordnorsk.vitensenter.no ja

Nergård AS Øyvind Berg oyvind.berg@nergard.no ja

Midt - Troms Regionråd Louis Edvardsen lse@midt - troms.no ja

Kunnskapsparken Finnsnes Lene Jørgensen lj@stud - fin.no ja

Troms Fylkeskommune willy ørnebakk postmottak@tromsfylke.no

Samarbeid med skoleeier (kommune, fylke)

Beskriv samarbeid og avtale.

Rommet eies av Lenvik kommune og vi har en formell avtale med kommunen som skoleeier. Lenvik kommune dekker lærerressurs i 100 % stilling og administrativ

leder 15 %. Troms fylkeskommune bidrar med økonomisk støtte via RUP - midler. Vi har et samarbeid med regionkommunene i Midt - Troms, som bidrar til finansiering

av rommet i form av transportutgifter/skyss av elever til rommet.

Kort om Newton - rommet

Lokalisering, målgrupper

Newton Energi - og Havbruksrom Midt - Troms er lokalisert i Kunnskapsparken på Finnsnes. Rommet ligger i tilknytning til Lenvik bibliotek, og det er også planer om et
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barnemuseum her. Vi er samlokalisert med aktører innen kunnskap og kompetanse, her i blant Studiesenteret Finnsnes, Lenvik bibliotek, Pedagogisk senter, 

Utviklingssenteret, Opplæringskontorene og Midt-Troms Museum.  

 

Prosjektet eies av Lenvik kommune med forankring til sju regionkommuner (Tranøy, Berg, Dyrøy, Sørreisa, Målselv, Torsken, Bardu), Troms fylkeskommune og 

aktuelt næringsliv i regionen. Undervisningstilbudet i Newtonrommet er tilrettelagt for alle skolene i Midt-Tromsregionen fra 5. klasse til VG1. Tilbudet til klassene er 

gratis og inkluderer transport. Med bakgrunn i hvilke næringer som er representert i regionen så har Newton Energi- og Havbruksrom Midt-Troms valgt å fokusere 

på fagområdene energi, teknologi og sjømat. Vi kjører i dag fem Newton-moduler; "Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder", "Roboter og 

matematikk - EV3", "Salmo salar", "Funksjoner med GeoGebra", og vår egenutviklede modul "Fra fjord til bord"  

Hvilke moduler tilbys? 

Fra fjord til bord  

Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder  

Roboter og matematikk - EV3  

Salmo salar  

Undersøkende matematikk: lineære funksjoner og GeoGebra  

Andre aktiviteter/tilbud i rommet 

Nordnorsk vitensenter tilbyr opplegg for barnehage og grunnskole en uke i forbindelse med Forskningsdagan.   

Evt annet 

  

Hvor stor stillingsandel i % er tilknyttet Newton-rommet 

Stillingsandel: 

for adm.leder (navn og stilling i %) 

% Navn 

25 Veronika Møller Endre Slett 

og for Newton-lærer (navn og stilling i %) 

% Navn 

25 Veronika Møller Endre Slett 

Total prosent: 50  

Antall besøkende 

Antall elevbesøk: 1385  

Antall lærerbesøk: 130  

Antall øvrige besøkende: 185  

Kapasitet 

Antall skoler i kommunen: 11  

Newton-rommet har en utnyttelsesgrad på 72,73% av egendefinert kapasitet 

 

Hvor mange av disse har fått undervisning i Newton-rommet: 8  

Har skoler fra andre kommuner hatt undervisning i  

Newton-rommet, evt. hvor mange: 
6  

Hvor mange undervisningsdager hadde Newton-rommet tilgjengelig? 110  

Hvor mange undervisningsdager ble benyttet? 80  

Angi hvor mange elever det er i deres definerte målgruppe(r)? 1385  

-�39�-



 

Er det registrert andre behov for undervisning enn det Newton-rommet tilbyr i dag? 

  

Plan for dette skoleåret 

Aktiviteter, planlagte moduler, planlagt målgruppe etc. 

Newton-moduler;  

"Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder" - målgruppe ungdomstrinnet.  

"Roboter og matematikk - EV3" - målgruppe mellomtrinn samt valgfagselever på ungdomstrinn og vgs i faget teknologi og forskningslære.  

"Salmo salar" - målgruppe mellomtrinn og vgs (naturbruk blå linje).  

"Funksjoner med GeoGebra" - målgruppe 10 kl og vg1  

"Fra fjord til bord" - målgruppe mellomtrinnet  

"Bærekraft i oppdrett" - målgruppe ungdomstrinn  

"Klar for havet" - målgruppe vg1  

Aktiviteter:  

Besøk av stortingspolitikere  

Nordnorsk Vitensenter på turne ei hel uke hos oss  

Forskertorg  

Deltatt på sjømatseminar  

Arrangert programmeringskurs for FLL-deltaktere  

Deltatt på Makerspacekonferanse og besøkt ulike Makerspace med tanke på å få til noe lignende hos oss.  

Deltatt på Newtonsamling og Newtonkurs  

Vært dommere i FLL  

Div arr i samarbeid med Lenvik bibliotek: FIFA-turnering, aktivitetsdag for 6. trinn, slektsforskniningskurs, bibliotekkurs, Mindcraft-dag  

Arrangert lærerkurs "Forkerføtter og leserøtter" i samarbeid med UIT  

  

Markedsføring 

Hvordan markedsføres/formidles Newton-rommet og dets tilbud? 

Internett wwww.newton.no, egen facebookside, nyhetsbrev til alle skolene, publisitet i lokalavisa ved ulike aktiviteter  

Evaluering 

Hvor mange klasselærere har besvart? 0  

Hvor mange elever har besvart? 0  

Hvordan distribuerer dere evalueringslinken til lærere og elever, og hva gjøres for å sikre svar fra både lærere og elever? 

Vi prøver å gjennomføre evalueringa før vi avslutter dagen i Newtonrommet. Det er ikke alltid vi rekker det, og da oppfordrer vi klasselærerne om å gå via siden vår 

på newton.no og evalueringslinken der.   

Kort sammendrag av evalueringen fra elevene. 

Elevene opplevde at det var gøy, lærerikt og annerledes enn på skolen. De likte å få jobbe sammen i grupper, og opplevde at det ble lettere å forstå fordi det var en 

praktisk opplevelse av emnet. De likte å jobbe med skikkelig utstyr. Som en 5. klassing skrev: "Det var det beste jeg hadde vært med på i hele mitt liv!"  

94% av elevene var helt eller delvis enige i at de fikk jobbe på forskjellige måter, og at undervisningen var spennende og interessant. 97% opplevde at deres egen 

innsats var større enn på skolen, og 99% ville anbefale andre elever å delta.  

Kort sammendrag av evalueringen fra besøkslærere: 

Lærerne syntes selv det var lærerikt å delta, og at det var en kjempefin opplevelse både for elever og voksen. De var glade for at elevene opplevde mestring og 

hadde en artig dag.  

-�40�-



 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilke rutiner er etablert for oppfølging av evalueringsresultatene? 

Evalueringsresultatene brukes bl.a. til rapportering til skoleeier. Resultatene brukes også til utvikling av de ulike modulene, både pedagogisk og didaktisk 

utviklingsarbeid.  

Kompetanseheving , Newton-lærer 

FIRST Scandinavia har som mål å legge til rette for kompetanseheving hos Newton-lærer (minimum ett kurs årlig).  

Skriv deres spesifikke ønsker for tema/kurs 

Ønsker kurs i matematikkmoduler, GPS, samt mer avansert bruk av EV3 (med tanke på ungdomstrinn og vgs)  

Har dere et internt system som sikrer kompetanseheving for Newton-lærerne? Beskriv rutiner/system. 

Vi har ikke et internt system som sikrer kompetanseheving spesifikt for Newton-lærerne, men Newton-lærerne er ansatt i Lenvik kommune og følger kommunens 

kompetanseheving for lærere. Siden vi er ansatte i deltidsstillinger er det vanskelig å få videreutdanning gjennom kommunens/statens ordning. Gjennom 

samarbeidet med Nordnorsk Vitensenter får vi opplæring i opplegg de kjører, det er kjempebra!  

 

Vi ønsker gjerne kurs/samlinger innen realfag.  

  

Hvis Newton skulle tilby en videreutdanning rettet mot Newton-lærere, hva burde denne fokusere på? 

  

Nettverkssamlinger 

Det forventes at Newton-rommet er representert. 

Hvilke tema ønsker dere tatt opp i fremtidige nettverkssamlinger? 

Nye moduler, nytt fra realfagsnorge. Organsiering av Newtonrommene/erfaringsutveksling.  

newton.no 

Hvem har ansvaret for at deres lokale nettsider blir oppdatert? Vi  

Kvalitet i Newton-rommet 

Hvordan er behovet for fornying i Newton-rommet, interiør, teknisk utstyr, undervisningsutstyr. Eventuelle tiltak i denne forbindelse. 

Rommet er lokalisert i en nytt bygg (Kunnskapsparken Finnsnes) så det er lite behov for fornying. Det tekniske utstyret (datamaskiner) trenger oppdateringer, det 

gjøres via kommunehuset og dataavdelingen der. Ventilasjonen i rommet synes vi ikke fungerer optimalt.  

Vi trenger undervisningsutstyr til de nye modulene vi har planlagt å ta i bruk skoleåret 2016/17. Her har vi fått midler fra NFD og Blåfondet til å skaffe nødvendig 

utstyr.   

FIRST Scandinavia 

Hva ønsker dere av støtte, hjelp og oppfølging av FIRST Scandinavia videre framover? 

Hjelp ved utvikling av moduler, innkjøp av utstyr, drift av Newton.no.   

22.09.2016, Finnsnes  

 

Dato, sted 

Veronika Møller/ Therese Hj. Paulsen  

 

Underskrift 
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Budsjett og finansieringsplan for Newton Energi- og havbruksrom Midt- Troms 

Budsjettplan 2017 2018 

Driftskostnader 100 000 100 000 

Husleie 550 000 550 000 

Kursing og 
videreutdanning 50 000 50 000 

Lærerressurs (65 %+50 %) 750 000 980 000 

Oppdatering av utstyr og IT 150 000 150 000 

Transport 150 000 150 000  

Sum kostnad 1 750 000 1 980 000 

 

 

Finansieringsplan 2017 2018 

6 regionskommuner 150 000 150 000 

Lenvik kommune 830 000 850 000 

Næringslivsaktører 230 000 630 000 

Troms fylkeskommune 350 000 350 000 

Blåfondet 190 000   

Sum finansiering 1 750 000 1 980 000 
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Antall aktuelle brukere 2013/14

Lenvik Tranøy Torsken Berg Sørreisa Dyrøy

7.trinn 147 18 6 4 45 12

8.trinn 161 19 11 5 58 18

9.trinn 184 17 16 5 49 10

10.trinn 160 15 7 6 48 13

sum 652 69 40 20 200 53

Sum 652 69 40 20 200 53

Søknadssum: 11523 6680 3340 33400 8851

≈ 11500 6650 3350 33300 8850

Akt.brukere:

Grunnskolen 1553

Privatskoler 50

Vgs.

Sum 1603

-�44�-



Målselv Bardu Sum

78 60 370

76 47 395

78 40 399

100 40 389

332 187 901 167

332 187 1553

55444 31229 150467

55250 31100 150000
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Fordeling mellom kommunene: 

Totalt driftmidler fra regionkommuner: 150000

Totalt antall elever i regionkommunene: 2105

Sats per elev: 71,26

Bidragsytere
Totalt skoleåret 

2016/17

Torsken 6 500

Berg 4 500

Tranøy 13 000

Sørreisa 30 000

Dyrøy 9 000

Målselv 55 000

Totalt 118 000

Vi har rundet opp til nærmeste 500 kr. 

-�46�-



Berg kommune
Gutter Jenter Sum

1 1. årstrinn GK 8

2 2. årstrinn GK 6

3 3. årstrinn GK 7

4 4. årstrinn GK 4

5 5. årstrinn GK 5

6 6. årstrinn GK 6

7 7. årstrinn GK 6

8

Sum 1.-7. 

årstrinn 

(linje 1..7) GK 21 21 42

9 8. årstrinn GK 7

10 9. årstrinn GK 7

11 10. årstrinn GK 4

12

Sum 8.-10. 

årstrinn GK 12 6 18

15

Sum elever 

ved skolen GK 33 27 60 4275,6

Bardu kommune
Gutter Jenter Sum

1 1. årstrinn GK 38

2 2. årstrinn GK 44

3 3. årstrinn GK 44

4 4. årstrinn GK 52

5 5. årstrinn GK 48

6 6. årstrinn GK 47

7 7. årstrinn GK 44

8

Sum 1.-7. 

årstrinn 

(linje 1..7) GK 145 172 317

9 8. årstrinn GK 38

10 9. årstrinn GK 49

11 10. årstrinn GK 63

12

Sum 8.-10. 

årstrinn GK 79 71 150

15

Sum elever 

ved skolen GK 224 243 467 33278,42

Dyrøy kommune

3 5

1 5

6 1

2 2

3 2

3 3

3 3

4 3

5 2

3 1

20 18

23 21

17 27

17 35 

24 24

23 24

21 23

21 17

27 22

31 32
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Gutter Jenter Sum

1 1. årstrinn GK 6

2 2. årstrinn GK 18

3 3. årstrinn GK 8

4 4. årstrinn GK 12

5 5. årstrinn GK 10

6 6. årstrinn GK 17

7 7. årstrinn GK 13

8

Sum 1.-7. 

årstrinn 

(linje 1..7) GK 39 45 84

9 8. årstrinn GK 11

10 9. årstrinn GK 13

11 10. årstrinn GK 13

12

Sum 8.-10. 

årstrinn GK 16 21 37

15

Sum elever 

ved skolen GK 55 66 121 8622,46

Lenvik kommune
Gutter Jenter Sum

1 1. årstrinn GK 135

2 2. årstrinn GK 166

3 3. årstrinn GK 162

4 4. årstrinn GK 148

5 5. årstrinn GK 152

6 6. årstrinn GK 146

7 7. årstrinn GK 154

8

Sum 1.-7. 

årstrinn 

(linje 1..7) GK 556 507 1 063

9 8. årstrinn GK 120

10 9. årstrinn GK 131

11 10. årstrinn GK 133

12

Sum 8.-10. 

årstrinn GK 207 177 384

15

Sum elever 

ved skolen GK 763 684 1 447 103113,22

Målselv kommune
Gutter Jenter Sum

1 5

7 11

4 4

7 5

7 3

7 10

6 7

7 4

3 10

6 7

74 61

87 79

82 80

72 76

76 76

85 61

80 74

63 57

66 65

78 55

37 34
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1 1. årstrinn GK 71

2 2. årstrinn GK 79

3 3. årstrinn GK 77

4 4. årstrinn GK 78

5 5. årstrinn GK 73

6 6. årstrinn GK 66

7 7. årstrinn GK 80

8

Sum 1.-7. 

årstrinn 

(linje 1..7) GK 267 257 524

9 8. årstrinn GK 82

10 9. årstrinn GK 81

11 10. årstrinn GK 80

12

Sum 8.-10. 

årstrinn GK 135 108 243

15

Sum elever 

ved skolen GK 402 365 767 54656,42

Sørreisa kommune
Gutter Jenter Sum

1 1. årstrinn GK 41

2 2. årstrinn GK 37

3 3. årstrinn GK 37

4 4. årstrinn GK 37

5 5. årstrinn GK 42

6 6. årstrinn GK 40

7 7. årstrinn GK 46

8

Sum 1.-7. 

årstrinn 

(linje 1..7) GK 140 140 280

9 8. årstrinn GK 41

10 9. årstrinn GK 47

11 10. årstrinn GK 53

12

Sum 8.-10. 

årstrinn GK 63 78 141

15

Sum elever 

ved skolen GK 203 218 421 30000,46

Torsken kommune

37 34

37 42

32 45

38 40

43 30

40 26

40 40

45 37

42 39

48 32

19 22

21 16

16 21

18 19

16 26

24 16

26 20

19 22

21 26

23 30
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Gutter Jenter Sum

1 1. årstrinn GK 6

2 2. årstrinn GK 7

3 3. årstrinn GK 11

4 4. årstrinn GK 17

5 5. årstrinn GK 11

6 6. årstrinn GK 9

7 7. årstrinn GK 6

8

Sum 1.-7. 

årstrinn 

(linje 1..7) GK 31 36 67

9 8. årstrinn GK 4

10 9. årstrinn GK 10

11 10. årstrinn GK 8

12

Sum 8.-10. 

årstrinn 

(linje 

9..11) GK 13 9 22

15

Sum elever 

ved 

skolene GK 44 45 89 6342,14

Tranøy kommune
Gutter Jenter Sum

1 1. årstrinn GK 22

2 2. årstrinn GK 20

3 3. årstrinn GK 24

4 4. årstrinn GK 17

5 5. årstrinn GK 14

6 6. årstrinn GK 13

7 7. årstrinn GK 20

8

Sum 1.-7. 

årstrinn 

(linje 1..7) GK 79 51 130

9 8. årstrinn GK 11

10 9. årstrinn GK 21

11 10. årstrinn GK 18

12

Sum 8.-10. 

årstrinn GK 23 27 50

3 3

3 4

9 2

5 12

4 7

6 3

1 5

1 3

6 4

6 2

12 10

11 9

19 5

8 9

8 6

8 5

13 7

5 6

9 12

9 9
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15

Sum elever 

ved 

skolene GK 102 78 180 12826,8
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Kommunens andel

Kommunens andel
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Kommunens andel

Kommunens andel
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Kommunens andel

Kommunens andel
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Kommunens andel
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Kommunens andel
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: M21 

Saksmappe: 2016/453 

Saksbehandler: Kjell-Rune Marthinsen 

Dato: 20.09.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

20/12 - Behandling av klage på avslag kommunalt tilskudd til fornying av 

privat vannledning 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 84/17 27.09.2017 
 

Vedlegg 

1 Klage på vedtak 

2 Tilbud vannledning 

 

Saksopplysninger 

Harald Martin Hansen har søkt om kommunalt tilskudd til fornying av privat vannledning.  

Eiendommen til Hansen får vannforsyning fra Faksfjord vannverk, og det er et ønske fra Hansen 

om å flytte stoppekranen nærmere huset samt øke dimensjonen på sin private stikkledning siden 

det ifølge Hansen er for lite vanntilførsel til huset. 

 

Søknaden var oppe til behandling i formannskapsmøtet 23.08.2017 hvor det ble vedtatt å avslå 

søknaden. Vedtaket er påklaget av Hansen, og sammen med klagen er det levert inn et tilbud fra 

entreprenør på det arbeidet som søker ønsker utført. 

Administrasjonens vurdering 

Hansen ønsker å bytte ledning siden han mener at eksisterende ledning har for liten kapasitet.  I 

tillegg ønskes stoppekranen plassert nærmere boligen, dette er begrunnet med at søker ikke kan 

komme til stoppekranen for å stenge den pga. avstand og eventuelle snøforhold.  

Hansen hadde selv estimert en kostnad for utbedringsarbeidene til omkring kr. 20.000,-. Det er 

nå lagt ved et tilbud fra entreprenør på ønsket arbeid, og dette viser et kostnadsbilde for arbeidet 

på kr. 38.250,- inkl. mva.  

 

Forøvrig fremkommer det ingen nye opplysninger til saken.  Dette er en privat vannledning 

tilknyttet et lokalt vannverk, og det er etter rådmannens mening en sak mellom søker og det 

lokale vannverket om eventuell fordeling av kostnader.     

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Harald Martin Hansens klage på formannskapets vedtak i saksnr 66/17 tas ikke til følge. 

 

Ordførers innstilling: 
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Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: U01 

Saksmappe: 2017/422 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 05.09.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Søknad om støtte - Tindefolket AS 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 85/17 27.09.2017 
 

Vedlegg 

1 Søknad-2017 Dyrøy 

 

Saksopplysninger 

Tindefolket AS ved Hilde Berntsen og Arne Ivar Hanssen har søkt kommunalt næringsfond om kr 40 

000,- i støtte til bokutgivelse. I tillegg er søknad fremmet overfor Målselv og Bardu kommune, - hver 

på kr. 80.000,-. 

Administrasjonens vurdering: 

Selskapet Tindefolket AS ble stiftet i 2012 for å skape et "eventyrunivers" og kulturarbeidsplasser 

gjennom gode historier presentert på ulike plattformer som bøker, film, TV-serie, lydbøker, dataspill, 

hørespill med mere.  

 

Selskapet Tindefolket AS har i de siste årene arbeidet med realisering og finansiering av en film og 

TV-serie basert på et bokmanus om tindefolket. I 2014 ble det signert en avtale med 

produksjonsselskapet Nordic Stories for film/TV. Produsent Rune Trondsen og manusforfatter Arne 

Lindtner Næss var høsten 2015 på befaring i Bardu og Målselv med tanke på locations for 

innspilling. Da NRK i januar 2017 ikke kunne være med som co-produsent, valgte Nordic Stories å 

ikke fornye opsjonsavtalen. Rettighetene til historien er nå i sin helhet tilbake hos Tindefolket AS, 

som nå står fritt til å realisere film- eller TV-serie-prosjektet. Det åpner for muligheten for å legge en 

helhetlig strategi og selskapet ønsker å starte med utgivelsen av Bok 1 i en trilogi. Bokutgivelsen 

beskrives i søknaden som fase 1 i en utvikling av selskapet.  

Boka som er tenkt skal trykkes både på norsk og engelsk, skal fungere som teaser for å skape 

oppmerksomhet og interesse hos lesere og finansielle samarbeidspartnere, både nasjonalt og 

internasjonalt. Det beskrives i søknaden fire faser for videreutvikling av selskapet som tidsmessig 

kan overlappe hverandre. Utviklingen vil avgjøre om rekkefølgen blir som beskrevet 

i vedlagte søknad. Samtlige faser er ønskelig skal skape næringsutvikling og sysselsetting lokalt og 

regionalt, den største effekten er forventet å komme i fase 2, 3 og 4.  

 

Fase 1: Bokutgivelse  
Støtte fra de kommunale næringsfond beskrives som svært viktig i Fase 1. Boka skal ut på eget 

forlag, og det finnes få offentlige støtteordninger for utgivelser av prosatekster. Prosjekteierne bidrar 

med en omfattende egenkapital i form av eget arbeid og penger.  

Handlingen er lagt til Istindan, dette gir gode muligheter for markedsføring av Indre Troms/Midt  
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Troms samt kobling mot aktuelle foretak i regionen. Nordnorsk landskap og fauna med ulv, rein og 

planteliv inngår som viktige elementer i historien. Tindefolket AS har derfor vært i dialog med Polar 

Park og vil også tenke regionalt når det gjelder reiseliv og turistnæring.  

Bokproduksjon vil generere aktivitet i andre deler av næringslivets om f.eks. layout/design, trykk, 

salg og markedsføring, web og kommunikasjon, prosjektledelse og andre rådgivningstjenester.  

 

Fase 2: Film-/TV-produksjon  
Originalitet, det arktiske som ramme og koblingen mot det mytiske har bidratt til at manuset har slått 

an i filmmiljøet, og en film- eller TV-produksjon beskrives i denne fasen som realistisk. Målet er at 

dette i størst mulig grad skal bli et nordnorsk prosjekt. Landsdelen har kompetanse og lokalkunnskap 

som behøves for å gjennomføre denne typen produksjon. Dette vil være en viktig sideeffekt i Fase 2.  

 

Fase 3: Historien distribueres på andre plattformer, som lydbøker, hørespill, dataspill osv.  
Produksjon av diverse spinoff-artikler i tilknytning til TV-/film-produksjonen er forventet. Det gir 

utviklingsmuligheter og lokal/regional verdiskapning.  

 

Fase 4: Utvikling av turisme/reiseliv i tilknytning til Tindefolket.  
TV-serier og bøker med suksess skaper også sin egen "nisjeturisme" fordi seere og lesere ønsker å 

oppleve omgivelsene hvor handlingen foregår og blir innspilt. Her vil "tindefolkets verden" med 

Istindan/Indre Troms/ Midt-Troms kunne utvikles til et unikt reiselivsprodukt. Konseptet vil kunne 

skape positive ringvirkninger for reiselivet og næringslivet forøvrig. Stikkord her er wolf-lodge, 

nordlysturisme, turer med hundeslede, isfiske, snøskutertur og hvalsafari.  

Tindefolket AS har søkt støtte fra kommunalt næringsfond i Målselv, Bardu og Dyrøy.  

 

Vurdering: 

Selv om prosjektet i seg selv er spennende, anser ikke rådmannen det som en prioritert oppgave å 

delfinansiere bokutgivelser i bedrifter lokalisert i andre kommuner. 

 

Rådmannen er kjent med at Målselv har bevilget kr. 50.000,- til prosjektet. Til grunn oppgir Målselv 

at Tindefolket AS sin søknad ikke bare gjelder utgivelse av en enkelt bok, men at det er utarbeidet og 

under utvikling et helt konsept og en triologi. Tindefolket AS har over flere år hatt et nært samarbeid 

med FilmCamp. FilmCamp er utpekt som et av kommunens næringsfyrtårn og i Utviklingsplan 

næring er det vedtatt at man i perioden 2016-2019 skal jobbe sammen med FilmCamp og se på 

hvordan næringsaktører koblet opp mot FilmCamp kan utvikles.  

 

Rådmannen er videre kjent med at det ikke vil komme påfyll på næringsfondet i de årene Dyrøy 

kommune deltar i omstillingsprogrammet. Dette betyr at kommunen må prioritere strengere hva man 

velger å støtte av prosjekter i de kommende år.  

 

Rådmannen velger på dette grunnlag å tilrå at Dyrøy kommune avslår søknaden.  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Det vises til søknad fra Tindefolket A/S om kommunal delfinansiering for støtte til bokutgivelse.  

 

Dyrøy kommune finner ikke å kunne støtte slik bokutgivelse over næringsfondet.  

 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

-�62�-



  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 223 

Saksmappe: 2016/19 

Saksbehandler: Helene Sætherskar 

Dato: 21.09.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Diverse tilskudd - formannskapets post 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 86/17 27.09.2017 
 

Vedlegg 

1 Søknad 

2 Vinjesenteret på 12 minutt 

 

Saksopplysninger 

Kommunen mottar gjennom året en rekke søknader om støtte 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. 

 

Til dette formannskapsmøtet legges det fram 1 søknad til behandling: 

 

1. Søknad om støtte til Vinje-senteret. Det søkes om et åpent beløp.  

 

Administrasjonens vurdering 

Administrasjonen ber formannskapet ta stilling til søknaden. Under følger en oversikt over 

vedtak på ansvar 172 formannskapet har innvilget så langt i år. Budsjett for 2017 er på kr. 

30.570,-. 

 

Ansvar 172 – Formannskapets tilleggsbevilgningspost 

 

Vedtaksdato Saksnr. Søker Beløp Utbetalt 

     

18.01.17 2016/19-42 John Bruvoll Kr. 8000.-  

22.02.17 2016/19-45 Norges Blindeforbund Kr. 1000.-  

15.03.17 2016/19-54 BIL-volleyball U19 Kr. 5000.-  

15.03.17 2016/19-54 Lions Club Dyrøy Kr. 1000.-  

15.03.17 2016/19-54 Årskull 2003 Elvetun skole Kr. 5000.-  

26.04.17 2016/19-62 Dyrøy Menighet Kr. 1000.-  

10.05.17 2016/19-64 Dyrøy Historielag Kr. 2300.-  

23.08.17 2016/19-70 Senjamållag Kr. 500.-  

 

Avsatt i budsjett:      Kr. 30 570.- 

Hittil bevilget beløp:      Kr. 23 800.- 
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Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

Ordførers innstilling: 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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1  Vinje-senteret på 12 minutt  
 

 

 
 

Ikon for Vinje-senteret med V-en i signaturen til A.O. Vinje. Formgivar: Per Finne 

 

 

Vinje-senteret for dikting og journalistikk skal vere det rause museet som gir 

publikum meir enn dei ventar og meir enn dei betaler for. Senteret skal doku-

mentere saksfelt ingen andre museum dekkjer: perspektiv på romanar og no-

veller i diktinga, forteljingar om journalistikk på måtar som ingen har gjort før. 

 Med blikk for det lokale skal Vinje-senteret bli eit nasjonalt dokumenta-

sjons- og formidlingssenter på internasjonalt nivå om dikting og journalistikk. 

Grunnlaget er nynorsk skriftkultur, og Vinje-senteret skal arbeide med dikting 

og journalistikk på både nynorsk og bokmål.  

Senteret blir ei avdeling i Nynorsk kultursentrum på linje med Aasen-

tunet og Hauge-senteret og dermed ein del av det største litterære museet i No-

reg og det einaste språkmuseet i Norden. Litteraturdagane i Vinje ønskjer å bli 

del av Vinje-senteret, og samarbeid med aktørar som Liv i Vinje og Vest-Tele-

mark Museum blir avtalefesta. 

Vinje-senteret får minst fire fulle stillingar og to deltidsstillingar for av-

løysarar og omvisarar. Senteret disponerer nær 700 m2 i ombygde Vinje skule 

og bruker Vinjar samfunnshus saman med lokale aktørar. Eit skisseprosjekt frå 

arkitektane Hille & Strandskogen styrkjer det som er og legg til noko nytt som 

gjer dette til ein god møteplass for fastbuande og gir tilreisande lyst til å stoppe. 

Vinje-senteret blir eit alternativ til den mentale sentraliseringa i vår tid.   

Truleg vil det koste inntil 24,0 millionar eks. mva å byggje Vinje-senteret. 

Då er 25 prosent uføresette kostnader rekna med. Basisutstillinga vil truleg 

koste 6,1 millionar, og Vinjar samfunnshus bør utbetrast for 1,0 millionar. Drifts-

budsjetta for år 1–4 aukar frå 2,6 millionar til 6,0 millionar ved full drift. Alt 

dette må finansierast ved eit klassisk norsk spleiselag.  

Dei siste åra har Vinje kommune satsa 3,6 millionar i tiltak som byggjer 

opp under Vinje-senteret. Dagleg leiar blir tilsett så snart finansiering frå kom-

mune, fylkeskommune og stat gjer det mogleg. Vinje-senteret opna nettstaden 

Vinjesenteret.no 29. februar 2016.  
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1.1 Fagleg grunnlag 

Vinje kommune tok i 2011 kontakt med Nynorsk kultursentrum om å utvikle eit litterært 

senter i Vinje. Ein omfattande intensjonsavtale blei godkjend vinteren 2014 og la grunnlaget 

for eit utviklingsprosjekt i regi av Nynorsk kultursentrum på oppdrag frå Vinje kommune. 

Denne prosjektplanen avsluttar utviklingsprosjektet og har vore drøfta i ein meir open pro-

sess enn andre har invitert til før. Svært mange og ulike aktørar har vore involverte, og 76 in-

formasjons- eller drøftingsmøte med over 300 deltakarar har vore haldne i Telemark, Dram-

men, Oslo, Sogndal og på Sunnmøre. 

Nesten alle litterære museum rundt om i verda handlar om ein forfattar eller ei 

gruppe av forfattarar, og museum for presse eller journalistikk handlar mest om teknologi og 

institusjonar. Dei musea Nynorsk kultursentrum driv, skil seg ut med sin høgare himmel – 

nynorsk skriftkultur for Aasen-tunet, lyrikk i mange former på tvers av språkgrenser for 

Hauge-senteret. Det gir medarbeidarane meir å spele på og publikum meir å oppleve. Ny-

norsk kultursentrum følgjer det internasjonale etiske regelverket som er fastsett for museum.  

UNESCO vedtok i 2003 konvensjonen om vern av immateriell kulturarv, som mellom 

anna gjeld munnleg tradisjon og handboren kunnskap. I 2015 fekk dei industrihistoriske kul-

turminna på Rjukan og Notodden verdsarvstatus, med vasspegelen i Møsvatn som oppslut-

tande verdi i Vinje. Den verdsarvstatusen skal mellom anna tene til å byggje identitet. Vinje 

kommune er svært rik på kulturminne, og 1243 enkeltminne er automatisk freda. Eit av dei 

er Vinjestoga. Den beste måten å verne kultur på er å bruke den, og der er brei politisk emje 

om at Vinje også i framtida skal assosierast med kultur, natur og tradisjon.  

Moderne museum lever i samtida, aktiviserer gjester og brukarar og lagar forteljingar 

som berre dei kan formidle slik dei gjer. Minnepolitikk er å bruke fortida til å fremje interes-

ser eller verdiar i samtida, og pregar den minnekulturen som finst i eit samfunn. Museum er 

basisinstitusjonar i den norske minnekulturen. Der er berre to små pressemuseum og eit sen-

ter for avisteikning i Noreg. Litterære museum er det fleire av, men dei fleste er små i om-

fang og har svært få tilsette. Minnepolitisk er 200-årsjubileet for A.O. Vinje i 2018 eit av dei 

viktigaste kulturjubilea fram mot 2020.  

Som diktinga blei journalistikken til i møtet mellom det munnlege og det skriftlege. 

Historia om norsk presse tek til på 1600-talet, men forteljinga om moderne norsk journalis-

tikk opnar med A.O. Vinje i 1850-åra. Journalistikken har endra seg meir enn det ståande ut-

trykket «den fjerde statsmakt» gir inntrykk av, og denne historia er enno ikkje fortald. Me-

dieforskarane arbeider mest med samtida, mediebransjen mest med framtida. Der er ingen 

nasjonal institusjon som på uavhengig grunnlag dokumenterer og formidlar samtida i lys av 

fortida no når den redigerte røynda er under press.  

Norsk litteraturhistorie er ei fleirspråkleg forteljing. Det tok til med skriving og 

dikting på norrønt i mellomalderen og heldt fram som skrifter på dansk fram mot 1800-talet. 

Etter kvart tok det norske over og enda i ein språkdelt norsk kultur med to skriftlinjer – ny-

norsk og bokmål. Frå Vinje har det kome uvanleg mange diktarar på nasjonalt og internasjo-

nalt nivå dei siste 150 åra, alle på nynorsk. Den forteljinga er enno ikkje skriven. Det er heller 

ikkje det skiftande samspelet mellom dikting og journalistikk. 

Når tale blir skrift, og skriftspråk blir utvikla vidare med institusjonar og regelverk, 

oppstår skriftkulturar. Den lese- og skrivekunna som prega Øvre Telemark i tidlegare hund-

reår, gjorde at folk visste ein del om kva som blei tenkt og skrive andre stader. Denne skrift-

kulturen styrkte den munnlege tradisjonskunsten, som på si side påverka diktinga. «Ytrings-

fridom skal det vere», heiter det i Grunnlova no. Den fridomen er under press både i tale og 
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skrift, også i eit språkdelt samfunn som Noreg. For den som skriv, er det sjeldan likegyldig 

kva språk han eller ho får bruke og kvar det kan brukast.   

 

1.2 Vinje i Telemark og verda 

Kraftkommunen Vinje er ein kulturell kraftstasjon, ein forfattarkommune av dei sjeldne og 

blei kåra til Noregs kulturkommune i 2009. Midtbø og Vinjestoga er minnestader etter A.O. 

Vinje, Tarjei Vesaas og Halldis Moren Vesaas, husa etter Rikard Berge står, medan spora er 

færre etter slike som Aslaug Vaa. Dei geografiske spora etter samtidsforfattarar blir først syn-

lege om lenge.   

Vest-Telemark er ein av fire regionar i Telemark og har ein fleirkjernestruktur. Med 

14 100 innbyggjarar er dette den minste regionen i fylket, og i regionen er Vinje størst med 

3700 innbyggjarar. Gjennom Fjellnettverket og andre fellestiltak er kommunen aktiv på 

mange arenaer. Rauland, Åmot og Edland er dei tre bygdesentra i kommunen. Grenda Vinje 

ligg ved E134, som blir verande ein hovudveg mellom aust og vest, men dei fleste overnat-

tingsplassane ligg minst 30 minutt unna. Det ville gjort seg med nye, varige tilbod i den regi-

onale opplevingsøkonomien.     

Telemark fylkeskommune framhevar dei sterke kulturtradisjonane i kulturplanen sin. 

Vest-Telemark Museum er eit veldrive regionmuseum med mange oppgåver også i Vinje. 

Der er fleire gode litteraturfestivalar i fylket og mange andre aktuelle samarbeidspartnarar, 

frå folkeakademi og handverkslag til sokneråd, og institusjonar og foreiningar i grendene 

Edland, Åmot og Rauland. Laget Liv i Vinje står i ei særstilling med sitt vellykka arbeid for å 

skape liv i bygda. Institutt for folkekultur på Rauland og forfattarstudiet ved Høgskolen i Te-

lemark er to andre sentrale aktørar.   

 

1.3 Vinje-senteret – det rause museet 

Stiftinga Nynorsk kultursentrum blei skipa i 1993 og har 24 stiftarar frå heile landet. Konser-

net med 18 fast tilsette eig og driv det største litteraturmuseet i Noreg, det einaste senteret 

for lyrikk i mange former i Noreg, det einaste språkmuseet i Norden, det eldste språkmuseet 

i verda og det einaste redigerte leksikonet på nynorsk. Våren 2016 var ni nettstader i drift. 

Kvar dag bruker fleire tusen menneske tenester frå denne institusjonen. Stiftinga er gjeldfri 

og har gjennomført alle større investeringsprosjekt innanfor budsjett. Nynorsk kultursent-

rum blei kåra til Årets museum 2015 «som en uvanlig levende, ambisiøs og systematisk for-

midler og forvalter av immateriell kulturarv». 

 Nynorsk kultursentrum skal arbeide for nynorsk skriftkultur. Styret har vedteke Visjon 

og strategi 2016–2019, som gjeld for alle delar av verksemda. Eit av dei seks hovudmåla for 

perioden er å etablere Vinje-senteret som ny driftsavdeling. Visjonen for Nynorsk kultursent-

rum er «Nynorsk, sjølvsagt, når som helst og kor som helst», og institusjonen arbeider etter 

verdiane open, modig og overraskande. Dette skal vere det rause museet som gir gjestene meir 

enn dei ventar og meir enn dei betaler for. 

Det har kome mange ønske om kva Vinje-senteret bør arbeide med. Senteret skal 

gjere noko andre ikkje alt gjer, og medarbeidarane må ha den kunnskapen som trengst for 

desse oppgåvene. Difor bør Vinje-senteret konsentrere verksemda si om dikting og journalis-

tikk – romanar og noveller i diktinga og alle former for journalistikk med utgangspunkt i den 

skriftlege. Med nynorsk skriftkultur som grunnlag bør senteret dekkje begge dei to norske 

skriftspråka. Moderne kommunikasjon krev korte, tydelege institusjonsnamn som gir mei-

ning for mange. Vinje-senteret er eit slikt namn, med den engelske nemninga Vinje Centre for 

Journalism and Literature.  
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Vinje-senteret skal bli eit nasjonalt dokumentasjons- og formidlingssenter på interna-

sjonalt nivå om dikting og journalistikk på norsk. Prioriterte målgrupper bør vere elevar og 

lærarar, fastbuande i Vest-Telemark, bok- og avislesarar, journalistar og andre i bokbransjen 

og mediebransjen. Folketalsgrunnlaget tilseier at 2900 gjester i året med full drift er realistisk. 

Gjester ved Litteraturdagane i Vinje kjem i tillegg. Med digitale tenester kan senteret ha næ-

rare 20 000 brukarar og gjester årleg. Vinje-senteret blir ein ekstra grunn til å bu i Vinje, 

stoppe der og bli verande der lenger.  

 

1.4 Innhald for gjester og brukarar 

For alle museum er samlingane arbeidsgrunnlaget. Samlingsforvaltning handlar om å samle 

inn, bevare, dokumentere, registrere og gjere tilgjengeleg. Erik Gjestvangs store boksamling 

på bort imot 300 hyllemeter med svært mykje av norsk dikting gjennom fleire hundre år blir 

hjernen i samlingane, og Vinje-senteret kjem til å ha lite av tradisjonelle museumsgjenstan-

dar. Mediebransjen har tradisjonelt vore best på munnlege arkiv, og innsamling av munn-

lege minne blir difor viktig. Dette blir kombinert med kunnskap og forteljingar om profilerte 

diktarar, redaktørar og journalistar. For arbeidet med journalistikk blir det oppretta eit fag-

råd ved Vinje-senteret. 

Nynorsk kultursentrum driv utoverretta og har utforma strategiar for formidling ge-

nerelt og utstillingar spesielt, der omvisinga er eit grunngrep. Grunntanken om utstillingar 

er at «vi er analoge der vi kan, og digitale der vi må». Personifisering og andre journalistiske 

grep vil bli brukte i formidlinga ved Vinje-senteret. Innhaldet blir mest tilpassa norske gjes-

ter, men Vinje-senteret skal også ha tilbod for framandspråklege, og basisutstillinga blir 

teksta på nynorsk og engelsk. I samarbeid med Høgskolen Sørøst-Norge vil Nynorsk kultur-

sentrum tilby studentar i Rauland å vere Vinje-ambassadørar. Ei eiga utstillingsgruppe lagar 

plan for basisutstillinga i Vinje-senteret.   

Vinje-senteret skal leite fram det spesielle og det typiske, det uventa og det einestå-

ande, og ikkje ta snarvegen til det openberre. Regelmessige arrangement tilpassa den lokale 

veke- og årsrytmen og tilbod som alt finst, blir ein viktig del av verksemda i Vinje-senteret. 

Slike arrangement kan leggjast til fleire stader. Å utvikle nye elevprogram om dikting og 

journalistikk for Den kulturelle skulesekken er ei prioritert oppgåve frå første arbeidsdag. 

Senteret skal utforme sine eigne programformat med dei nye røystene og dei prislønte forfat-

tarane og journalistane: dei beste. Vinje-senteret bør vere ein av dei fem viktigaste aktørane i 

200-årsjubieet for A.O Vinje i 2018.  

Litteraturdagane i Vinje er den eldste litteraturfestivalen i Telemark og har vore ar-

rangert i august–september sidan 2001. Dette er ein lågbudsjettfestival med høg kvalitet, og 

det beste i dette må førast vidare. Festivalen er eigd av eit medlemslag og årsmøtet i laget 

gav 24.1.2016 styret fullmakt til å forhandle med Nynorsk kultur-sentrum om at festivalen 

blir ein del av Vinje-senteret. Ulvik poesifestival har med stort hell vore ein del av Hauge-

senteret sidan 2014. Ei slik løysing vil styrkje både senteret og festivalen og føreset ein avtale 

mellom Litteraturdagane i Vinje og Nynorsk kultursentrum.  

Digitale tenester inkluderer nettstader og sosiale medium. Nynorsk kultursentrum 

har satsa mykje på slike tenester like sidan Aasen-tunet blei opna i 2000. Våren 2016 dreiv 

institusjonen det digitale oppslagsverket Allkunne og åtte andre nettstader og var med det 

truleg det einaste museet i Noreg med fleire nettstader enn museum. Publikum kunne då 

velje mellom meir enn 35 000 tekstdokument på desse nettstadene. Nettstaden Vinjesente-

ret.no blei opna med publisering av Prosjektplan for Vinje-senteret og ymse bakgrunnsstoff 

måndag 29.2.2016.   
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Vinje-fondet er ei årleg løyving over statsbudsjettet for å styrkje nynorsk journalistikk 

og anna publisistisk verksemd på nynorsk og medverke til større rekruttering av nynorsk-

brukande journalistar. I åra 2010–2015 er det løyvt 3,6 millionar til 13 prosjekt, fleire av dei i 

Telemark. Midlar frå Vinje-fondet var ein nødvendig føresetnad for at Nynorsk avissenter 

kunne etablerast i Førde. Nynorsk kultursentrum forvaltar ordninga på oppdrag frå Kultur-

departementet, og det praktiske arbeidet med støtteordninga blir lagd til Vinje-senteret. 

Som ei avdeling i Nynorsk kultursentrum blir Vinje-senteret ein samfunnsaktør in-

nanfor språk, dikting og journalistikk. Vinje-senteret skal vere med og gjere det lettare og 

kjekkare å vere nynorskbrukar på Austlandet. Med støtte i solid dokumentasjon skal senteret 

fremje pressepolitiske tiltak som styrkjer uavhengig journalistikk generelt og journalistikk på 

nynorsk spesielt, og litteraturpolitiske tiltak som fremjar prosakunst på nynorsk og bokmål. 

Det inneber at Vinje-senteret kan kome til å målbere omstridde meiningar.  

Vinje-senteret må ta imot gjestene i ein open og innbydande resepsjon. Senteret treng 

ein butikk som er ein del av det samla tilbodet og som kan gi inntekter. Butikken bør vere 

noko av det første gjestene møter og det siste dei reiser frå. Nynorsk kultursentrum driv då 

fire butikkar, og det gir mange driftsfordelar i alt frå kompetanse til innkjøp. Nynorsk kul-

tursentrum er eit av få museum i Norden som har satsa på nettbutikk, og Handlenett.no blir 

felles for alle tre avdelingane.  

Eit serveringstilbod må der vere, løyst i samarbeid med lokale aktørar som Vinje 

Gardsmat og Mjonøy. 

 

1.5 Samarbeid og kommunikasjon 

Vinje-senteret blir til etter eit lokalt initiativ, er ønskt lokalt og byggjer på eit sterkt lokalt 

engasjement. Det tek med seg det som finst, forbetrar det som alt er og gir meir og nytt inn-

hald i kulturlivet. Arbeidet med prosjektplanen har vore møtt med interesse, entusiasme og 

uvanleg stor grad av semje. Gjennom inkluderande samarbeid skal heile Vinje eige i Vinje-

senteret, og ingen andre prosjekt kjem i klemme på grunn av den nye institusjonen. Nynorsk 

kultursentrum har teke initiativ til ein samarbeidsavtale med Vest-Telemark Museum, og 

nødvendige avtalar mellom Telemark fylkeskommune og Vinje kommune er i arbeid.  

Vinje-senteret følgjer grunntanken i Nynorsk kultursentrum om at ingen prosjekt er 

avslutta før dei er formidla og gjort kjende for andre. Krava til universell utforming og klar-

språk blir følgde og administrasjonsspråket er nynorsk. Styret i Nynorsk kultursentrum ved-

tok profilprogram for Vinje-senteret 25.2.2016 med V-en i signaturen til A.O. Vinje som mo-

tiv. Vinje-senteret gir ut meldingsbladet Dølen til husstandane i Vest-Telemark to gonger i 

året. Tilkomsten til Vinje-senteret må vere godt skilta frå aust og vest, og arbeidet med å 

skrive staden inn i reisehandbøker tek til no. 

 

1.6 Organisering, lokalisering og romprogram 

Vinje-senteret blir ei avdeling i Nynorsk kultursentrum på linje med Aasen-tunet frå 2000 og 

Hauge-senteret frå 2011. Vinje-senteret skal ha heilårsdrift og kan få inntil seks arbeidsplas-

sar – fire fulle stillingar og to deltidstilsette som avløysarar og omvisarar. Røynsla frå opp-

bygginga av Hauge-senteret i Ulvik 2011–2015 gjeld også for Vinje-senteret: Den faglege nær-

leiken er større enn den geografiske avstanden. Medarbeidarane i Vinje-senteret får 18 kolle-

gaer i dei andre avdelingane som alle arbeider med språk og litteratur. Alle etablerte drifts-

system og rutinar i Nynorsk kultursentrum gjer det lett å etablere drifta i Vinje. Vinje-sente-
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ret gjer Nynorsk kultursentrum til det einaste norske museet med driftsavdelingar i to lands-

delar og tre fylke. Mellom Ulvik og Vinje tek bilturen mindre enn tre timar, mellom Ulvik og 

Ørsta seks timar. 

Det blir lett å kome til Vinje-senteret, og det skal vere lett å bli verande der. Vinje-sen-

teret blir lagt til Vinje skule like ved E134 eit kvarter frå kommunesenteret Åmot og midt 

mellom Bergen og Oslo. Hovudetasjen i Vinje skule frå 1973 blir bygd om for Vinje-senteret. 

Underetasjen kan då disponerast til næringshage og andre føremål. Vinjar samfunnshus frå 

1959, teikna av Arnstein Arneberg, fargesett av Henrik Sørensen og bygd på dugnad, ligg 

vegg i vegg med Vinje skule og blir sambruk for større arrangement. Utanfor er der alt par-

keringsplass for 50 bilar, og det er god offentleg økonomi å bruke om att bygningar og an-

legg som alt finst. 

Vinje-senteret treng om lag 550 m2 utanom korridorar og fellesområde med Vinjar. 

Av det går 300 m2 til utstilling og formidling, 90 m2 til publikumsområde og vel 110 m2 til til-

sette og drift. Dette er lite målt mot nybygg for norske museum, men vesentleg meir enn 

Hauge-senteret i Ulvik, den billigaste nasjonale kulturinstitusjonen som er blitt opna på lang 

tid. Vinje-senteret blir likevel eit av dei største litterære musea i Noreg. Det kan måle seg 

med Hauge-senteret i tal tilsette, men vil disponere eit mykje større areal. Berre Aasen-tunet i 

Ørsta og Hamsunsenteret på Hamarøy har fleire fast tilsette. 

 

1.7 Skisseprosjekt, kalkylar og budsjett 

Vinje-senteret får ei dempa, men tydeleg form og utnyttar plassen godt. Det er ein institusjon 

med mange funksjonar som inneber ein komplisert konstruksjon. Skisseprosjektet styrkjer 

det som er, legg til noko nytt i form og innhald og framhevar dei store verdiane i kultur-

landskapet i området. Vinje skule blir bygd om med ein nybygd kontorfløy, mellombyg-

ningen til Vinjar samfunnshus blir riven og erstatta med eit moderne bygg i glas, som saman 

med ny utøvargarderobe i underetasjen tilfører Vinjar samfunnshus nye kvalitetar og oppfyl-

ler krava til universelt tilgjenge. 2000 år kulturhistorie blir meir synleg og tilgjengeleg for 

publikum, og området ned mot Vinjevatnet blir ein god stad å vere, ikkje minst for små-

barnsfamiliar.  

 Vinje-senteret blir på 696 m2 BTA medrekna nye fellesområde med Vinjar, som dess-

utan får 50 m2 BTA ny utøvargarderobe i underetasjen.  

Vinje-senteret må realiserast gjennom eit klassisk norsk spleiselag i samsvar med dei 

hevdvunne fordelingsreglane for offentlege tilskot frå stat, fylke og kommune. Investerings-

kalkylane for skisseprosjektet er uvanleg detaljert og byggjer på gjeldande retningslinjer og 

eit stort erfaringsmateriale. Der er usikre faktorar som kan slå begge vegar. Driftsbudsjetta 

følgjer budsjettprinsippa i Nynorsk kultursentrum om nøkterne inntekter og realistiske kost-

nader.  

Truleg vil det koste inntil 24,0 millionar 2016-kroner eks. mva å byggje Vinje-senteret. 

Då er 4,8 millionar eller 25 prosent i uføresette kostnader rekna med. Vida-re vil basisutstil-

linga koste om lag 6,1 millionar. Vinjar samfunnshus bør utbetrast for 1,0 millionar for å dek-

kje dei behova som ligg føre.  

Nybygg for museum dei siste åra har kosta frå 27 000 til 41 000 per m2, og om-byg-

gingar frå 20 000 og oppover til 52 900. Ut frå skisseprosjektet for nybygg og om-bygging vil 

Vinje-senteret koste inntil 34 500 per m2 BTA.  

Driftsbudsjetta for år 1–4 aukar frå 2,6 millionar til 6,0 millionar ved full drift.  

Til og med 2015 hadde Vinje kommune brukt om lag 3,6 millionar på grunn-lags- og 

utviklingsarbeid som kjem Vinje-senteret til gode.  
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Vinje kommune eig Vinjestoga, Vinje skule og Vinjar samfunnshus. Å etablere Vinje-

senteret endrar ikkje noko på dette. I tråd med intensjonsavtalen frå 2014 gjer Vinje kom-

mune og Nynorsk kultursentrum ein overtakings- og driftsavtale på grunnlag av denne pro-

sjektplanen, som inneheld framlegg til ein slik avtale. Framlegget inneber at Nynorsk kultur-

sentrum kan ta over driftsansvaret for Vinje-senteret frå og med 1.9.2016 og Vinjestoga frå og 

med 1.1.2018.  

 

1.8 Framdrift, ringverknader og risikoar 

Prosjektplanen blei lagd fram 29.2.2016. Same dagen opna Vinje-senteret det første publi-

kumstilbodet med nettstaden Vinjesenteret.no. Under føresetnad av at nødvendig og lang-

siktig finansiering kjem på plass i tide, kan dagleg leiar ta til våren 2017, og våren 2018 kan 

då fire medarbeidarar vere på plass. I alle høve kan Vinje-senteret tilby eit eige program på 

200-årsdagen for A.O. Vinje 6.4.2018. Det tek tid å utvikle slike institusjonar, men går det 

berre åtte–ni år frå den første ideen til eit komplett publikumstilbod er på plass, er det svært 

kort tid. Ein kalender for år 1–4 etter 2016 er utarbeidd.   

Ein kulturinstitusjon er viktig og gjer seg viktig i kraft av seg sjølv. Det følgjer av den 

eigenverdien kultur har. Vinje-senteret vil styrkje og fornye Vinje som litterært landskap og 

gi publikum fleire tilbod enn dei som alt finst. Senteret gir også vesentlege økonomiske ring-

verknader i form av varige arbeidsplassar. Røynslene frå Aasen-tunet og Hauge-senteret vi-

ser at det tek tid før ringverknadene frå ein slik kulturinstitusjon slår inn. Alt året etter at 

Hauge-senteret kom i full drift, hadde likevel institusjonen gitt Ulvik 12 nye innbyggjarar. 

Ein god tommelfingerregel er at om lag 70 prosent av lønsmidlane går inn i lokaløkonomien.   

Å vurdere risiko er å vurdere både kva som skal til for å nå planlagde mål og kva 

som kan hindre dette. Sju slike faktorar er identifiserte, men det kan også gå betre enn ein 

ventar. Ideen om Vinje-senteret er blitt møtt med stor entusiasme og vilje til resultat på ulike 

nivå. Ein bør både rekne med at noko skjer seg og at det kan bli uro i etableringsfasen. 

Røynsler frå oppbygginga av andre museum dei siste åra vil bli brukte, særleg frå Hauge-

senteret som blei bygt opp 2011–2014. Vinje-senteret er betre forankra enn noko anna pro-

sjekt Nynorsk kultursentrum har arbeidd med.  

Prosjektplanen er omfattande fordi eit moderne museum er ein kompleks organisa-

sjon med svært mange og ulike oppgåver som skal løysast. Det faglege og organiatoriske am-

bisjonsnivået er høgt, men det gjer også at mangt er gjennomtenkt lenge før det skal gjerast.  

 

Tradisjon og modernitet 

Denne prosjektplanen formar eit høgt fagleg ambisjonsnivå for Vinje-senteret. Ingen sa imot 

då dette ambisjonsnivået blei presentert i minste detalj i drøftingsframlegget i januar 2016. 

Skisseprosjektet frå dei framståande arkitektane Hille & Strandskogen byggjer vidare på 

dette faglege ambisjonsnivået. Med sine mange funksjonar og oppgåver blir Vinje-senteret 

komplekst å byggje når gjenbruk er ein viktig føresetnad. Dette er ombygging, nybygg og til-

bygg i eitt. I tillegg kan ein no heve bruksstandarden for Vinjar samfunnshus, i si tid skapt av 

ein av dei fremste norske arkitektane på 1900-talet, i levande bruk i dag.  

Slik ser møtet mellom kulturvern og moderne museumsdrift ut, i innhald, form og 

kroner. Og likevel: Vinje-senteret blir ein av dei minste nye nasjonale kulturinstitusjonane i 

Noreg. Det blir også ein av dei rimelegaste.  

 Vinje-senteret blir det det gjer.  
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/470 

Saksbehandler: Geir Fjellberg 

Dato: 20.09.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Leieavtale Lars Johnsen AS/Dyrøy kommune - Finnlandmoan 

industriområde 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 87/17 27.09.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Firma Lars Johnsen AS har i e-post  av 20.09.17 henvendt seg til Dyrøy kommune vedr. ønske 

om å leie arealer oppføre bygg på Finnlandmoan industriområde. 

Selskapet har inngått 8-årig kontrakt med Mesta for brøyting av fylkesveier og har behov for å 

etablere bygning for gruslager og brakkerigg for mannskaper. I tillegg skisseres behov for 

tilrettelegging av el-forsyning i Finnlandhallen.  Det ønskes leieavtale over tidsperspektiv som 

tilsvarer den 8-årige kontrakten som er inngått med Mesta. 

Johnsen oppgir at han vil ha 4-6 ansatte som får tilhold på anlegget i kontraktperioden. 

 

Lars Johnsen AS leier pr. tiden 50% av Finnlandmoan lagerhall.  Dette leieforholdet er  inngått 

tidligere og ønskes videreført tilsvarende kontraktperioden med Mesta. 

 

Innenfor arealet som ønskes leid inngår drensgrøft som Dyrøy kommune har etablert for å 

håndtere grunnvannproblematikken i industriområdet.  For å kunne nyttiggjøre seg arealet tilbyr 

Johnsen å legge avløpsrør i grøfta samt fylle opp grøftetraseen.  Til dette kan kommunens masser 

som er anbrakt på området benyttes. Noe terrengbearbeiding må påregnes. 

 

Johnsen opplyser at det er satt opp 7 årsverk for utførelse av brøytekontrakten.  Samtlige ansatte 

vil har sin arbeidsplass i Brøstadbotn.  Lagerbygget som ønskes oppført er på ca. 730 m² og vil 

bestå av 3 høye betongveggelementer med 2. etg. påbygg i bindingsverk og saltak.  Bygningen 

oppføres på permanent basis uten krav til eierforhold av tomtearealet (leieavtalen med 

kommunen regulerer dette). Det er behov for oppvarming av bygningen og det ønskes 

abonnement med Dyrøy energi AS for bruk av fjernvarme til dette. 

Brakkeriggen vil bestå av 5 brakker som tilsluttes allerede fremlagt vann- og avløpsløsning. 

 

Vedlagt følger e-post fra Lars Johnsen AS med skisse. 

Administrasjonens vurdering 

Dyrøy kommune har etablert industriområder med lagerhaller med formål å drive utleie/legge til 

rette for næringsaktivitet.  Generelt har det vist seg vanskelig å skaffe interessenter til våre 

industriområder som har resultert varig aktivitet og tilfredsstillende leieinntekter.  Basert på 

eksisterende leieforhold med Lars Johnsen AS, og mulighetene til framtidig (8 års kontrakt) 
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leieavtale som vil gi langsiktige faste leieinntekter for utleie av hallareale i Finnlandhallen, bør 

det inngås avtale.  

Indeksjustert leiesats pr. 01.01.2016 er kr. 5 474,- pr. seksjon pr. mnd (180 m²).  
De første 3 leieårene er det vedtatt at leiesatsen skal være 60%, dvs kr. 3 284,40 pr. mnd 

pr.seksjon. 

Utsikter til langsiktige leieavtaler (over 2 år) bør gi rom for å tilby reduserte leiesatser.  

 

Praksis er at kommunen stiller arealer i industriområdene gratis til rådighet for 

etablerere/næringsaktivitet. 

 

Rådmannen bør gis fullmakt til å fremforhandle forslag til leieavtale og plassering av aktuelle 

bygningsmasse på industriområdet.  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Rådmannen bes legge fram fremforhandlet forslag til plassering av aktuell bygningsmasse på 

industriområdet (situasjonsplan) og leieavtale med 8 års varighet. 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/454 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 11.09.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Byregionprogrammet - fase II - 2. driftsår 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 89/17 27.09.2017 
 

 

Saksopplysninger 

I kommunestyresak 9/15 ble det fattet slikt vedtak:  

 

1. Dyrøy kommune vedtar deltakelse i fase II i byregionprogrammet, sammen med Lenvik.  

2. Samfunnsanalysen med prioriterte temaområder legges til grunn for arbeidet i fase II.  

3. Det fremlegges egen sak om kommunal egenandel til prosjektet når tilsagn foreligger fra 

Kommunal og moderniseringsdepartementet.  

 

I f-sak 41/16 ble det fattet slikt vedtak:  

 

1. Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 9/15 

2. For 1. driftsår innvilges «Byregion Finnsnes  - samspill mellom by og bygd» inntil kr. 

31.515,- for Dyrøy kommunes deltakelse i prosjektet.  

3. Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, og belastes regional andel 

av næringsfondet.  

 

I saksdokumentene for f-sak 41/16 var kun budsjett/finansiering for 1. driftsår medtatt.  

 

Egenandel, andre driftsår, fordeler seg slik på kommunene: 
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Administrasjonens vurdering 

På bakgrunn av tidligere politiske vedtak i Dyrøy kommune, tilrår rådmannen slikt forslag til 

vedtak:  

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. For 2. driftsår innvilges «Byregion Finnsnes – samspill mellom by og bygd» kr. 27.758,-. 

 

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

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 151 

Saksmappe: 2017/472 

Saksbehandler: Unn-Tove Bakkevoll 

Dato: 20.09.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Budsjett 2018-2021 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 90/17 27.09.2017 

Kommunestyret  12.10.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Administrasjonen har siden i vår 2017 arbeidet med forslag til budsjett for økonomiplanperioden 

2018-2021. Administrasjonen orienterer om status i dette arbeidet.  

Administrasjonens vurdering 

Administrasjonen er godt i gang med budsjettarbeidet. Ledere og fagledere har gjennomført 

oppdatering/kurs i budsjettmodulen i regi av Arena Norge AS i uke 36. 

Rådmann legger frem status konsekvensjustert pr. dags dato i møte.  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Administrasjonens redegjørelse vedrørende pågående budsjettprosess for budsjett 2018-2021 tas 

til orientering. 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 

 

-�79�-



 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 210 

Saksmappe: 2017/113 

Saksbehandler: Unn-Tove Bakkevoll 

Dato: 19.09.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Tertialrapport 2 - 2017 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 91/17 27.09.2017 

Kommunestyret  12.10.2017 
 

Vedlegg 

1 Vedlegg 1 - Tertialrapport 2 

 

Saksopplysninger 

Administrasjonen legger frem Tertialrapport 2 pr 2017 pr 31.08.17, jfr. Økonomireglementets 

bestemmelser. Rapporten viser foreløpig status pr ramme, sektor og ansvar. Videre fremgår 

sektorene og enhetenes vurdering i forhold til nedstyring og behov for budsjettreguleringer. Det 

er fra administrasjonens side foretatt en analyse pr ramme og ansvar, jfr. etterspørsel etter 

prognose for resten av året 2017. Den ideelle forbruksprosenten for 2. kvartal er 66,7 %. 

 

Dyrøy kommune har redusert sykefraværet fra forrige tertialrapport i juni d.å. Nærværet i 

kommunen er registrert til å være 88,24 % pr 31.08.17.  

 

Dyrøy kommune har pr 31.08.17 totalt et lite merforbruk på nær kr 400.000 i forhold til 

periodisert årsbudsjett. Nærmere redegjørelse pr rammer, sektorer og ansvar vil fremkomme i 

rapporten som vedlegges. Oppsummert viser forbruket pr ramme som følgende: 

 

  
 

  

68,4 % 

60,0 % 

76,7 % 

60,8 % 

68,2 % 

Sentraladministrasjon og felleskostnader

Skole, barnehage og kultur

Helse- og sosial

Tekniske tjenester

Fellefinansiering

1
2

3
4

9

Forbruksprosent av årsbudsjett pr 31.08.17 
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Prognosen som er fremkommet etter analyse i samarbeid med ledere i kommunen viser følgende: 

 

 
 

Det forventes et stort merforbruk innen barnevernstjenesten på litt over kroner 1 millioner 

kroner. Variasjonen er derimot stor mellom både ansvar innad hver ramme, og mellom rammene.  

Rådmannen følger sin tette oppfølging med pleie- og omsorgssektoren, jfr. strategi som ble 

presentert i forrige tertialrapport dette år. Også denne sektoren viser nedgang i fravær.  

 

Det fremmes eget saksfremlegg når det gjelder forslag til budsjettreguleringer mellom ansvar. 

Deriblant budsjettreguleringer tilknyttet fordeling av avsatte lønnsmidler til å imøtekomme 

sentralt tillegg i lønnsforhandlingskapittel 4. Budsjettreguleringer innad pr ansvar, foretas 

administrativt.  

 

Dyrøy kommune har pr 2017 vedtak på litt over 7. millioner kroner i ubrukte lånemidler. Videre 

låneopptak i forhold til planlagte investeringer vil bli foretatt senere høsten 2017, vurdert ut i fra 

behov. Kommunens ledige likviditet er plassert på foliokonto i Sparebank1 Nord-Norge i hht 

Hovedbankavtalen. De flytende renter på kommunens låneportofølje er til enhver tid i samsvar 

med markedsrenten. Det fremgår i eget avsnitt i tertialrapport 2 en oversikt over de politiske 

vedtak som frem til 31.08.17 har påvirket kommunens regnskap. 

Administrasjonens vurdering 

Tiltak som er av ekstraordinær omfang, bør søkes løst gjennom en helhetlig budsjettregulering 

og/eller tilleggsbevilgning. Gjennomgangen av tertialrapport 2 viser hvor godt administrasjonen 

har «truffet» i vårt budsjettarbeid, konsekvensjustert budsjett og enhetenes evne til å 

implementere vedtatt nedstyringskrav pr enhet. 

 

Rådmannen ser med bekymring på overforbruket i ramme 3.¨Merforbruket i kommunen i forhold 

til budsjettet for 2017 gir administrasjonen en del utfordringer i forhold til måloppnåelse pr 

utgangen av året. Enkelte sektorer og enheter som med bakgrunn i sitt nåværende forbruk, 

økonomirapporterer hver måned, mens øvrige rapporterer annen hver måned. De prognoser som 

tertialrapport 2 gir, er fremdeles usikker, da man ser at store, forventede driftsinntekter, tilskudd 

og overføringer er ennå ikke mottatt, slik at «bildet» av regnskapsstatusen må ses en del i forhold 

til dette. Det arbeides videre med både forbedring av fordeling av felles kostnader og inntekter. 

 

Den enkelte enhetsleder er ansvarlig for å komme med nødvendige tiltak for å oppnå 

budsjettbalanse (omdisponering). Det konstateres at en tett fraværs- og økonomioppfølging er 

viktig for at kommunen skal være i stand totalt til å nå målet om driftsoverskudd i 2017 i forhold 

til budsjett. I tillegg er det mange, og store investeringsprosjekter som skal gjennomføres, og 

som vil kreve en del personalressurser. Det forventes resultater i form av lavere vikarbruk og 

overtid ved innføring av ny turnus i pleie- og omsorgssektoren. Dette siden sektoren har fått et 

betydelig nedstyringskutt i sitt budsjett, og regnskapet viser et merforbruk pr 31.08.17. 
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1 Dyrøy 

1.1 Innledning 
Ideellt sett bør kommunen ha en forbruksprosent på 66,67 % av totalt årsbudsjett. Hver 
tjeneste vil bli nøye vurdert i denne rapporten, med hensyn til både mer-/mindreforbruk og 
krav til nedtrekk etter pålegg fra kommunestyret. 

 
Dyrøy kommune holder budsjettet pr 31.08.17 tilknyttet årsbudsjettet.  Det varierer innad 
både rammer, sektorer og ansvar i forhold til overholdelse av budsjett og årsakene til avvik. 
Kommunen ligger etter med innbetaling av refusjoner, samt har betalt en del store regninger 
gjeldende halvårskostnader i tråd med interkommunale avtaler. 
   

1.2 Rådmannens innledning 
Økonomirapport II-2017 gir oss et bilde av driften for åtte måneder, dvs. den økonomiske 
status i forhold til både periodisert budsjett og årsbudsjett.Økonomirapport II legges med 
dette frem som orientering i forbindelse med politisk behandling. Rapporteringen er pr 
31.08.2017. 
Den økonomiske utviklingen så langt i 2017 viser at det har vært utfordringer for enkelte 
sektorer og ansvar knyttet til gjennomføring av nedtrekk, noe som følges med. 
Det har vært økonomisk rapporteringer annen hver måned for enhetsledere og enkelte 
fagledere, men for enkelte utpekte sektorer økonomirapporteres det hver måned. Det er et 
sterkt fokus på, og oppfølging av, den økonomiske utviklingen i enhetene. 
Enhetsledere og fagledere vil videre i denne rapporten tilkjennegi hvilke tiltak som allerede er 
satt i gang, planlegges gjennomført og vurdering av ringvirkninger av disse tiltakene i forhold 
til tjenesteytingen til kommunens befolkning. 
Jfr. statstikk viser Dyrøy kommune til et fravær for hele organisasjonen på 8,42 %. 

 
Budsjettreguleringer  
Enhetsledere og fagleder har levert forslag til budsjettreguleringer i forbindelse med 
Tertialrapport II. Budsjettreguleringer totalt vedlegges denne rapport. 
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Krav til nedtrekk 
Det ble i vedtak 76/16 lagt frem forslag om endring i økonomiplan 2017-2020 som følgende: 

 
Dette resulterte i følgende økonomiplan etter nedtrekkene/justeringene var foretatt: 

 
Etter kvalitetssikring av budsjettet pr mars 2017, medførte dette noen reguleringer gjeldende 
pensjonskostnader, stillinger skole og skogsforvaltning, ungt entreprenørskap og ellers 
justeringer på de vedtatte jevne fordelingene på noen av ansvarene. Dette medførte korrigert 
budsjett, jfr. KS-vedtak av 76/16 som følgende: 

Ra
mm

e 
Tekst Budsjett 

2017 

Endelig, 
korrigert 

budsjett 2017 

Endring
er Merknad 

1 
Sentral-
administrasjo
n 

15 421 95
5 15 386 143 -35 812 Ungt entreprenørskap, 

Pensjonskostnader, jevn fordeling 

2 Undervisning 21 697 03
8 21 933 692 236 654 Stilling skole, pensjonskosntader, jevn 

fordeling 

3 Helse- og 
sosial 

36 967 16
7 36 933 299 -33 868 Pensjonskostnader, jevn fordeling 

4 Teknisk 13 734 66
4 13 567 687 -166 

977 
Pensjonskostnader, stilling skog, jevn 

fordeling 
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Ra
mm

e 
Tekst Budsjett 

2017 

Endelig, 
korrigert 

budsjett 2017 

Endring
er Merknad 

9 Felles-
finansiering 

-87 
820 824 -87 820 821 - Ikke tjenesteramme 

 SUM 0 0 0  

Hvordan de enkelte sektorene og ansvarene har satt i gang tiltak for å imøtekomme 
nedtrekket, planlagte tiltak og konsekvensvurdering av ringvirkningene av disse nedtrekkene, 
fremkommer under de videre kapitlene av enhetsledere og fagledere selv. 

1.3 Politiske vedtak 
Vedta
ks nr 

Utv
alg Tekst Beløp Ansvar Statu

s Kommentar 

11/17 FSK Kommunalt 
næringsfond 80.000  I 

Det fremgår ikke av vedtaket om 
hvor beløpet skal hentes fra eller 
hvor det skal settes inn. Avklaring 
ventes. 

7/17 KS Garanti Astafjord 
vekst AS 

2.500 
.000  I Venter på bekreftelse fra 

Fylkesmannen på godkjenning. 

14/17 KS Grønne konsesjoner 7.135 
.484  G Fordeling av 2/3 av mottatte inntekter 

til Lenvik og Tranøy kommune 

15/17 KS Budsjettregulering 8.941 
.000  I 

Utvidelse av låneramme til lås- og 
alarmsystem, 2 vannledninger, 
basseng 

16/17 KS Udekket 
inv.regnskap 

438.042,
41  G Dekkes ved ubrukte lånemidler 

Dyrøy nye vannverk. 

18/17 KS 
Egenandel 
mobildekning 
Skøvatnet 

200.000  G Dekket ved bruk av disp.fond. 

70/17 FSK Senja Mållag 500 172 G Utbetalt 

71/17 FSK Dyrøy Utleiebygg 
AS 200.000  G Dekket ved bruk av disp.fond 

72/17 FSK Finansiering 2. 
etasje utleiebygg 

5.500 
.000   Bekreftet tidligere vedtak. 

Finansiering uavklart 

       

Næringsfond 
Inngående balanse på næringsfond var pr 01.01.17 kr 135.419. Ubrukt. 
Inngående balanse på Utviklingsfondet var på 3.654.770, hvorav det er utbetalt kr 395.943,- 
til lag/foreninger pr 31.08.17. Av årsbudsjettet på kr 1.118.488, er kr 888.219 forbrukt, dvs. 
79,4 %. 
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1.4 Medarbeidere 
Mulige 

dagsverk 
Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

18190,24 230,6 145,5 1 155 1 531,1 8,42 % 

Nærværet har vært 92,58 % fra januar til og med august, jfr. innmeldt fravær. 

Antall mulige dagsverk varierer fra totalstatistikken når man tar ut pr ramme, men 
administrasjonen velger å presentere tallene til tross for dette, hvor fraværsprosenten bør ses 
på veiledende og med forbehold.  

 

1.5 Økonomi 
OVERSIKT RAMMER 

Rammer Hittil i år Årsbudsjett Årsbudsjett 
igjen 

Ramme 1 - Sentraladministrasjon og fellesdrift 10 530 295 15 386 143 4 855 848 

Ramme 2 - Barnehage, skole og kultur 131 602 852 21 933 692 8 773 410 

Ramme 3 - NAV, Helse, Pleie- og omsorg 28 311 813 36 933 299 8 621 486 

Ramme 4 - Teknisk etat 8 243 524 13 567 687 5 324 163 

Ramme 9 - Fellesfinansiering -59 874 175 -87 820 821 -27 946 646 

Den ideelle forbruksprosenten for august er 66,67 % forbruk av årsbudsjettet. Nå er en del av 
årsbudsjettet ikke periodisert, noe som vil gi et viss avvik i forhold til enkelte rammer og 
tjenester. Forklaringer på dette henvises til de ulike rammene, sektorene og ansvarene videre i 
rapporten. 
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Kun ramme 2 og 4 holder sin budsjettramme pr 31.08.17, samt merinntekter på ramme 9. 

 
DRIFTSREGNSKAP  
Driftsregnskapet har et merforbruk pr 31.08.17.. Enkelte sektorer og ansvar følges tett opp i 
forbindelse med forbruk i forhold til tildelt årsbudsjett med månedlige 
økonomirapporteringer. Barnevernstjenesten har varslet om et merforbruk på over kr 1. 
million kroner. I den videre fortsettelse fremgår oversikt over enkelte ansvar med 
begrunnelse, prognoser og forslag til innsparingstiltak. 
 

1) RAMME 1 - SENTRALADMINISTRASJON OG FELLESKOSTNADER 
Rammen anses å være i balanse totalt sett, selv om man har pr i dag et merforbruk på 
driftskostnader. Dette dekkes inn ved høyere driftsinntekter enn budsjettert, samt bruk av 
fondsmidler under interne finansposter, som består av kr 322.000 i inntekter som skyldes 
oppgjør av gammle restanse mot kommunalt foretak Dyrøyseminaret, samt kr 200.000 til bruk 
av disposisjonsfond som gjelder mobildekning Skøvatnet. 
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2) RAMME 2 - UNDERVISNING, BARNEHAGE OG KULTUR 
Alle ansvarene og sektorene bidrar med lavere forbruksutvikling enn budsjettert. Interne 
finansposter inneholder inntektsføringer av bundne fondsmidler som er overført fra 2016. 

 

 
 

3) RAMME 3 - HELSE OG SOSIAL 
Innen denne rammen er det både enkelte sektorer/ansvar som har et betraktelig 
mindreforbruk, mens andre har et stor merforbruk - i forhold til tildelt årsbudsjett. 
Barnevernstjenesten forventes med et varslet merforbruk på ca kr 1. million. Videre er 
tilskuddet til ressurskrevende brukere på ca. 3.6 milioner kroner mottatt. 
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4) RAMME 4 - TEKNISKE TJENESTER 
Også innen denne rammen varerier det mye i forhold til å holde sine årsbudsjett, og ikke. 
Kommunen mangler innbetaling av interkommunalt tilskudd fra Sørreisa og Bardu kommune, 
gjeldende interkommunal skogbrukstjeneste. 

 

 
 

1.6 Prognose 
Dyrøy kommune ser ut til ut i fra analyse, til å styre mot et merforbruk i forhold til 
nedstyrt årsbudsjett.  
Ramme 9 - Fellesfinansiering - anses i balanse i forhold til forventet årsbudsjett. Når man ser 
på de ulike tjenesterammene, kan dette oppsummeres i følgende oversikt i forhold til hva som 
er analysert og beregnet til forventet status pr 31.12.17: 

 
Med andre ord forventes det ut i fra prognosene/analysene at Dyrøy kommune styrer mot et 
merforbruk. Men det er flere faktorer som er usikre; 

• Vil Dyrøy kommune motta pensjonsoppgjør KLP i 2017. Vår kommune mottok i 
2016 kr 1.188.000, men 2016 var et spesielt år. 

• Usikkerhet mht sykelønnsrefusjoner. Bare hjemmesykepleien forventer kr 600.000 i 
dette som ennå ikke er inntektsført. 

• Pålegg fra Fylkesmannen om økt bemanning på en bruker, vil kunne medføre større 
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tilskudd ressurskrevende brukere 

• Dyrøy kommune har hatt større skatteinngang første halvår enn forventet. Vil denne 
økningen fortsette eller ikke, råder det stor usikkerhet om. 

• Inngått avtale vedrørende Astafjordlegene kan medføre en merkostnad på ca kr 
100.000. 

Bare for å nevne noe. Videre er det ikke i denne redegjørelsen forventet inntektsført 
premieavvik på beregnet i 2016 på kr 2.2 millioner. Dette er ikke reelle penger. Premieavviket 
vil, dersom det ikke er behov for å inntektsføre dette, bidra til reduksjon av kommunens 
premieavvik på kr 13. millioner kroner. 

 
 

1) RAMME 1 - SENTRALADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER 

 
Servicetorgets ansvar viser et forventet merforbruk dersom ikke inntektsføring av 
premieavvik. 
 

2) RAMME 2 - UNDERVISNING, BARNEHAGE OG KULTUR 
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3) RAMME 3 - HELSE OG SOSIAL 

 
 

4) RAMME 4 - TEKNISKE TJENESTER 

 
   

1.7 Investeringer og finansieringer 
INVESTERINGER  
Dyrøy kommune har pr i dag budsjettvedtak på kr 29.131.000. Ubrukte lånemidler er på litt 
over kr 7. millioner. 

Oversikt investering HIÅ Årsbudsjet
t Rest I % Resultat i 

fjor 
Årsbudsjet

t 2016 

Investeringsinntekter -243 894 -8 860 000 -8 616 106 2,75 % -7 710 344 -2 350 000 

Investeringsutgifter 5 719 898 29 050 000 23 330 102 19,69 % 17 601 452 16 260 000 

Finanstranser 1 519 648 0 -1 519 648  3 464 837 1 170 000 

FINANSIERINGSBEHOV 6 995 652 20 190 000 13 194 348 34,65 % 13 355 946 15 080 000 

FINANSIERT -957 312 0 -19 232 688 4,74 % -14 434 529 -15 080 000 

Udekket/udisponert   0  1 078 584  

SUM TOTAL 6 038 340 0 -6 038 340    

• Finanstranser, ansvar 930-935, består av avdrag formidlingslån på kr 336.087, andre 
avdrag på kr 70.235,-, egenkapitalinnskudd på kr 534.639,- og avsetning til bundet 
fond/formidlingslån på kr 578.687,-. 
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• Når det gjelder investeringene som er påført investeringsregnskapet pr 31.08.17, er det 

som følgende pr ansvar: 

 
• Ansvar 352: Mottatt avdrag på utlån m.m. 
• Ansvar 932: Mottatte renter finanserer mer enn betalte avdrag. 
• Investeringsinntekter består av mva.komp. 

Jfr. pålegg fra Fylkesmannen må det investeres i midlertidig ventilasjonsanlegg til 
sykehjemmet. Dette vil bli en kostnad på ca kr 500.000. 
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2 Rådmannen 

Medarbeidere 
Mulige 

dagsverk 
Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

334 1 8 19,6 28,6 8,56 

Fraværsprosenten er sett ut i fra personer med fravær og ikke pr ramme ut i fra mulige dagsverk.  
 
Økonomi 
Disse tjenestene, som inngår under Rådmannen i ramme 1, dvs. politiske ansvar og øvrige 
ansvar utover økonomi/revisjon og fellestjenesten, har et forbruk på 57 %. Dette er totalt 
mindre enn ideel forbruk på 66,67 %. 

 
Interne finansposter kr 522.000 er bruk av disposisjonsfond og bundne fondsmidler. 

 
 

1) ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 
Under rådmannens ansvarsområde på ramme 1, er det en rekke ansvar. De fleste ansvar 
holder eller har et lite mer-/mindreforbruk i forhold til årsbudsjett. I forhold til tildelte 
årsbudsjetter, så fremheves følgende ansvar 

• Ansvar 100 KS/utvalg/FSK: Med samme kostnadsutvikling siste 4 måneder som i 
2016, forventes et merforbruk på ca kr 60.000. 

• Ansvar 111 Rådmannen: Med samme kostnadsutvikling siste 4 måneder som i 2016, 
forventes et merforbruk på ca kr 300.000. 
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• Ansvar 131 Omstillingskommune har allerede et forbruk på 338.857,- uten budsjett. 
•   
• Ansvar 179 Lønnsreg. alle ansvar er ikke fordelt ut sitt budsjett på kr 1.174.088 i 

påvente av ferdigstillelse av lokale forhandlinger. I og med at de statlige føringer i 
kap. 4 har lagt beslag på stor del av denne budsjettposten, er det kun gjenstående beløp 
på kr 248.006 til lønnskapitlene 3 og 5, etter nedstyringskravet er gjennomført med kr 
125.912 jfr. KS 76/16. 

• Ansvar 195 Dyrøyseminaret har forbrukt 131 %, hvorav betalt gammel gjeld. 
Forventer et merforbruk på ca kr 180.000, men hvor vedtak på kr 322.000 fra interne 
fondsmidler er blitt brukt, regner man med et mindre forbruk på kr 140.000. 

 

2) BUDSJETTREGULERINGER AUGUST 2017 
Det foreslås budsjettreguleringer med overførsel av budsjettmidler med kr 100.000 fra ansvar 
136 - Boligtiltak, kr 300.000 fra ansvar 151 - Kirkelig administrasjon og kr 200.000 fra ansvar 
190 - Nordavindshagen drift, til styrking av Barnvernstiltak - ansvar 262. 
 

3) NEDTREKK 
De fleste ansvar ser ut til å makte nedtrekket. 
 

4) PROGNOSE  

 
Tiltakskonsulent rapporterer at ansvarene 132 og 133 er i balanse hvorav han fører eget 
regnskap gjeldende dette, som ikke er i overenstemmelse med kommunens regnskap. Av den 
grunn er disse ikke tatt med i analysen. Vurderingene er gjort med bakgrunn i siste 4 
måneders forbruk 2016, hittil i 2017 og annen kunnskap pr ansvar. Nedtrekket på ansvar 179 
- Lønnsreguleringer forventes ikke å overholde, da lønnsforhandlingskapittel 4 ikke ble berørt 
av nedtrekket gjennom statlige føringer, og beregning av pott. Dermed er nedtrekket reversert 
i analysen også for øvrige lønnsforhandlingskapitler. 
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3 Politisk ledelse 

 

ØKONOMI 

 
Disse tjenestene går totalt sett med mindreforbruk. De har forbrukt 60 % av periodisert 
budsjett. 

 
 

1) ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 2016 

• Tjeneste 106 - Arbeidsmiljøutvalget: De har pr 31.08.17 brukt 99 % av sitt tildelte 
budsjett. 

2) PROGNOSE 

 
Forventes å gå i balanse etter analyse av fjorårets tall siste 4 måneder, og 
regnskapsutviklingen i 2017. 
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4 Økonomi 

Medarbeidere 
Mulige 

dagsverk 
Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

334 3  5 8 2,40 

Har ikke hatt fravær de siste månedene. Fraværsprosenten er sett ut i fra personer med fravær og 
ikke pr ramme ut i fra mulige dagsverk.  

 

Økonomi 
1) ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 

 
Ansvar 109 Kontrollutvalg og ansvar 112 Økonomiavdeling, har totalt et forbruk på 59 % av 
årsbudsjett for 2017, noe som er mindre enn ideell forbruksprosent på 66,67 %. 

 
Ansvar 109 Kontrollutvalget har et budsjett på kr 540.044, hvorav 197.949 kr er forbrukt, og 
anses å være i balanse. Ansvar 112 Økonomiavdelingen har mottatt 83 % av sine forventede 
driftsinntekter og forbrukt 65 % driftskostnader, hvorav over kr 100.000 gjelder lønn overtid. 
Forbruk lønnskostnader på økonomienheten er på 71 % av årsbudsjett. 
Med bakgrunn i kjennskap til større lønnsutbetalinger i mars måned og følgende 
nedstyringskrav i forhold til opprinnelig budsjett, bør begge ansvarene følges tett med videre i 
året, for å kunne holde vedtatt driftsbudsjett. 

• Ansvar 109 Kontrollutvalget: Nedstyring med kr 11.919,- 
• Ansvar 112 Økonomiavdeling. Nedstyring med 46.004,- 

 

2) NEDSTYRING OG BUDSJETTREGULERING 
Det ser ut til at økonomienheten ser ut til å gå med merforbruk på lønnskostnader i forhold til 
budsjett 2017 med bakgrunn i knappe personalressurser i forhold til arbeidsmengde. Enheten 
styrer ned det den kan gjeldende kurs og reiser, og vurderer fortløpende muligheter for 
budsjettregulering i forhold til enkeltposter tilknyttet innfordring og arbeidsgiverkontroll. 
 

3) BUDSJETTREGULERINGER 
Det vil bli vurdert litt senere på året, når kostnadene tilknyttet arbeidsgiverkontrollen er mer 
kartlagt, om noe skal budsjettreguleres på økonomienheten. 
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4) PROGNOSE 

 
  

5  Fellestjeneste 
Medarbeidere 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

334 1 9 20 30 8,98 

Fraværsprosenten er sett ut i fra personer med fravær og ikke pr ramme ut i fra mulige dagsverk.  
 
Økonomi 

 
Med bakgrunn i fordelte felleskostnader og inntekter, viser normalt sett ansvarene under 
servicetorget et merforbruk. Pr ansvar vises det følgende: 

 
 

1) ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL ÅRSBUDSJETT 

• Ansvar 121 - Fellestjenesten: Tjenesten har brukt litt mer enn ideell forbruks-prosent 
på lønnskostnader, men kun 50 % av sitt tildelte driftsbudsjett. Mottatt 73 % av 
forventet tilskudd og refusjoner. Ser ut til å holde sitt budsjett. 

• Ansvar 122 - Fellesutgifter: Arbeidet med å direkteføre og fordele felleskostnader er 
i gang, men ikke fullført. Merforbruket på dette ansvaret vil snarlig bli fordelt ut på 
øvrige ansvar når fordelingsnøkler er gjennomgått ferdig. Budsjett for årets 
premieavvik på kr 2.276.000, som blir vurdert på slutten av året, medfører at forbruket 
også ser verre ut enn det egentlig er. 
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2) BUDSJETTREGULERINGER 
Med bakgrunn i økte kostnader i forbindelse med flere stillingsannonser, foreslås det styrking 
av ansvar 122 - Fellesutgifter, med kr 50.000. 
 

3) PROGNOSE 

 
Sektoren Servicetorget forventes å gå i merforbruk dersom premieavvik som fremkommer 
ved årets slutt blir inntektsført. 

Dyrøy kommune har ingen ansatte på EDB-drift, da tjenesten kjøpes av Sørreisa kommune. 
Det er heller ingen ansatte på ansvar 180. 

Økonomi 

 
Når man fordeler etter ansvar, ser det slik ut: 

 
Ansvar 123: 
IT-drift styres godt etter budsjettet. 

Ansvar 180: 
Fiberkabel nedslitt i Faksfjord, ca. 10.000 i reparasjon. Ingen påtok seg ansvaret. 
Feilpostering på ca. 52.000 oppdaget. Inntekter er pr. juni for leie av fibernettet. Samlet vil 
dette styrke resultatet betraktlig, og så langt ligge bedre enn budsjettert. 
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6 Undervisning, barnehage og kultur 

Medarbeidere 
Mulige 

dagsverk 
Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

199,9  2,5 44,5 47,0 23,51 

Enheten har ikke registrert fravær. Fraværsprosenten er sett ut i fra personer med fravær og ikke pr 
ramme ut i fra mulige dagsverk.  

 

Økonomi 

 
Totalt sett har kulturansvarene et merforbruk i forhold til ideell andel årsbudsjett med 14 %. 
Men dette varierer en del pr ansvar: 

 
 

1) ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT  

• Ansvar 271 - Kulturkontoret - forventer mindreforbruk lønn resten av året. 
• Ansvar 276 - Diverse kulturarbeid - Nesten hele budsjettet er utdelt til lag og 

foreninger. 
• Ansvar 282 - Museer/kulturvern - Andel til Midt-Troms Museum er betalt for hele 

året. 
 

2) BUDSJETTREGULERINGER 
Det opplyses fra frivilligsentralen at husleie på kontor, som nå deles av kulturleder og 
ungdomsarbeider nå er blitt økt fra kr 1.800 til ca. kr 3.000, som medfører 
budsjettreguleringer. Frivilligsentralen har gratis kontor siden den drifter Nordavindshagen. 
Det mindreforbruket som forventes å komme på Dyrøy frivillighetssentral, foreslås 
budsjettregulert over til styrking av ansvar 271 - kulturkontoret, og ansvar 274 Ungdomsrådet. 
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3) PROGNOSE 

 
Prognosen er gitt ut i fra samarbeid med Dyrøy frivillighetssentral. 
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7 Skole 

Medarbeidere 
Mulige 

dagsverk 
Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

1 661,48 44,5 16,5 75,6 136,6 8,22 

Det skal gjennomføres medarbeidersamtaler i løpet av høsten. Fraværsprosenten er sett ut i fra 
personer med fravær og ikke pr ramme ut i fra mulige dagsverk.  

 

 

Økonomi 

 
Med fordeling på ansvar, gir dette følgende oversikt: 

 
 

1) ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 
A) ELVETUN SKOLE  ANSVAR 231 

Oversikt drift HIÅ bud. Årsbudsjett % Prognose Avvik Δ % 

Brutto 
driftsresultat 7 964 589 12 535 474 64 12 540 445 -4 971 0 

Driftsinntekter -1 228 336 -1 935 000 101 -2 658 593 723 593 37 

Driftsutgifter 9 192 925 14 470 474 69 15 199 038 -728 564 -5 

Interne 
finansposter    -201 998 201 998  

Netto 
driftsresultat 7 964 589 12 535 474 64 12 540 445 -4 971 0 

SUM TOTAL 7 964 589 12 535 474 62 12 338 447 197 027 2 

Prognosen viser at Elvetun skole får et merforbruk på lønn i forhold til budsjett. Dette henger 
sammen med et økt behov for særskilt norskopplæring, og  må sees i sammenheng med 
kommunens integreringstilskudd. Behovet blir økt fra medio september, ennå usikkert hvor 
stort det blir. Vi har 4 lærere på videreutdanning, hvor tre er på vikarordning, noe som gir 
300 000 i økte inntekter. Dette kompenserer for økninga på lønnsbudsjettet. 
Skolen har tatt inn lærling fra 1. september, noe som gir økt lønnsutgift, men hvor noe blir 
kompensert av tilskudd. 
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Tallene så langt viser at vi har kontroll på budsjettet. 

B) SFO - ANSVAR 232 

Oversikt drift Hittil i år HIÅ bud. Årsbudsjett % Prognose Avvik Δ % 

Driftsinntekter -223 343 -213 000 -355 000 63 -365 343 10 343 3 

Driftsutgifter 457 213 577 134 900 835 51 780 914 119 921 13 

Brutto 
driftsresultat 233 870 364 134 545 835 43 415 571 130 264 24 

Netto 
driftsresultat 233 870 364 134 545 835 43 415 571 130 264 24 

SUM TOTAL 233 870 364 134 545 835 43 415 571 130 264 24 

Ikke noe å bemerke. 

C) VOKSENOPPLÆRING - ANSVAR 261 

Oversikt drift Hittil i år HIÅ bud. Årsbudsjett % Prognose Avvik Δ % 

Driftsinntekter -532 646 -80 000 -350 000 152 -802 646 452 646 129 

Driftsutgifter 469 700 634 073 991 618 47 827 245 164 373 17 

Brutto 
driftsresultat -62 946 554 073 641 618 -10 24 599 617 019 96 

Netto 
driftsresultat -62 946 554 073 641 618 -10 24 599 617 019 96 

Interne 
finansposter  -427 744 -641 618  -213 874 -427 744 -67 

SUM TOTAL -62 946 126 329   -189 275 189 275  

Fra 1. august kjøper kommunen voksenopplæringstilbudet hos Sjøvegan videregående skole. 

 

2) NEDTREKK OG BUDSJETTREGULERINGER 
Elvetun skole har ikke nedtrekk, men ei økining på 159 000. Tallene for SFO viser at det 
driftes slik at nedtrekket oppnås.Med bakgrunn i analyse av regnskapet overføres kr 200.000 
fra ansvar 231 - Elvetun skole, samt kr 200.000 fra SFO, til styrking av barnevernstiltak 
ansvar 362. 
 

3) PROGNOSE 

 
Vurderinger og analyse av fjorårets regnskapstall og årets regnskapsutvikling, gir grunnlag til 
å tro at disse ansvarene/skolesektoren, vil gå totalt med et mindreforbruk i 2017. 
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8 Kulturskole 

Medarbeidere 
Mulige 

dagsverk 
Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

106,22 2,6 0 0 2,6 2,45 

Fraværsprosenten er sett ut i fra personer med fravær og ikke pr ramme ut i fra mulige dagsverk.  
 
Økonomi 

 
Oversikt drift Faktisk % Budsjett Avvik Δ % Årsbudsjett % Prognose Avvik Δ % 

Driftsinntekter -66 858  -44 884 21 974 49 -134 642 50 -156 616 21 974 16 

Driftsutgifter 289 991  311 080 21 089 7 865 218 34 844 129 21 089 2 

SUM TOTAL 223 133  266 196 43 063 16 730 576 31 687 513 43 063 6 

 

1) ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 
1. Kulturskolen er godt innefor budsjett rammene så langt i år.  Avvik på driftsinntekter 
skyldes at brukerbetaling for vårsemestret og 50% av årets driftsinntekter er derfor nå 
innbetalt. Avvik på konto 'Engasjement' vises fordi timelisten fra denne læreren ikke er levert 
enda. 

 
2) NEDSTYRINGSKRAV 
2. Kulturskolen har blitt pålagt nedstyring på kr 21 523. Ingen tiltak er satt i gang i 
vårsemestret siden undervisningstilbudene for skoleåret 2016/17 var allerede satt i gang i høst 
2016. Eventuelt tiltak settes i gang fra høstsemestret av. Tiltaket som er planlagt er enten å 
redusere tilbudene på visuell kunst og/eller kul mat, eller å fjerne et tilbud helt fra 
kulturskolen. Det er ikke et ønske om å bestemme hvilket måte skolen skal redusere på før 
påmeldingene for høstsemestret er innsamlet. Det kan hende at en naturlig løsning blir tydelig 
hvis et av tilbudene har få påmeldinger. Det er selvsagt beklagelig å måtte fjerne et tilbud. Vi 
ønsker å beholde en kulturskole i Dyrøy, og ikke bare en musikkskole. 
Ingen behov for budsjettreguleringer. 

 
3) PROGNOSE 
Med samme regnskapsutvikling som siste 4 månedene i fjor, og det man kjenner til i år, 
forventes et mindreforbruk på mellom kr 25.000 i 2017. 
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9 Barnehage 

Medarbeidere 
Mulige 

dagsverk 
Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

1 478,1 28,3 22 151,3 201,6 13,63 

Barnehagen har en langtidssykemelding i denne perioden som følges opp fram til det er varslet 
pensjonsdato i slutten av september. Ellers har det ikke vært stort fravær som må tas tak i denne 
perioden. Fraværsprosenten er sett ut i fra personer med fravær og ikke pr ramme ut i fra mulige 
dagsverk.  
  

Økonomi 

 
 

1) ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 
Barnehagen er innenfor budsjettet pr nå og det forventes å holde seg innefor dette året. Med 
bakgrunn i mottak av flyktninger, dvs. to barnefamilier med mange barn, vil det nærmere jul 
bli vurdert ansettelse av mer personell. 
Barnehagen har mottatt en del sykelønnsrefusjoner og svangerskapsrefusjoner på nær kr 
500.000, men holder allikevel sitt lønnsbudsjett. 
Barnehagen forventer økte kostnader ved åpning av avdelingen "Slottet" høsten 2017. 
 

2) BUDSJETTREGULERINGER OG NEDSTYRINGSKRAV 
Barnehagen vil ha behov for litt budsjettreguleringer innad eget ansvar, som gjøres 
administrativt. Videre anses nedstyringskravet å være gjennomført. 
 

3) PROGNOSE 
Årsbudsjettet til barnehagen var basert på at alle 4 avdelingene ble holdt åpen i løpet av 2017. 
Første halvår er kun 3 avdelinger holdt åpen, hvorav barnehagen åpnet avdeling "Slottet" 
høsten 2017, med bakgrunn i økt antall barn, men stengte en av de små avdelingene. Dette har 
medført til at barnehagen er blitt beregnet til å ha ca 950.000 i mindreforbruk i 2017. Jfr. 
forslag til budsjettreguleringer, overbringes kr 800.000 over til styrkning av barnevernstiltak 
og sykehjem. 
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10 NAV 

Medarbeidere 
Mulige 

dagsverk 
Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

167 4 0 19 23 13,77 

Fraværsprosenten er sett ut i fra personer med fravær og ikke pr ramme ut i fra mulige dagsverk.  
 
Økonomi 

 
Når man ser pr ansvar vises følgende bilde av regnskap i forhold til årsbudsjett: 

 
 

1) ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 

• Ansvar 301 - NAV adm.: NAV Dyrøy har hatt 50 % stilling vakant siden nyttår.Dette 
medfører et betydelig mindreforbruk og NAV-leder. Inntektene er som forventet med 
et tillegg av refusjon sykepenger på kr 33.000 der halvparten vil gå til fratrekk på 
statens refusjon av NAV-leders lønn. Utgiftene til Krisesenteret er gjort opp for hele 
året. 

• Ansvar 352 - Økonomisk sosialhjelp:  Sosialhjelpsutgiftene vil med samme forbruk 
ut året, være godt innenfor budsjett, men et par langtidsmottakere av sosialhjelp vil 
kunne endre dette. Ikke behov for regulering. 
 

2) PROGNOSE 

 
Med bakgrunn i blant annet vakant stilling i NAV, forventes et mindreforbruk i 2017 når man 
ser på regnskapsutviklingen i 2016 og hittil i 2017. 
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11  Pleie- og omsorg 

Medarbeidere 
Mulige 

dagsverk 
Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

5 606,45 96,9 47,8 467,2 611,9 10,91 

Fraværsprosenten er sett ut i fra personer med fravær og ikke pr ramme ut i fra mulige dagsverk.  

Enheten har utfordringer i forhold til redusert nærvær. Det ligger an til merforbruk som er 
knyttet til det reduserte nærværet. Det viser en økning i antall egenmeldt fravær som vi ser på 
som mest utfordrende. Denne økningen er bekymringsfull. Alle med mye egenmeldt fravær 
blir innkalt til helsefremmende oppfølgingssamtale.  
Flere har hatt og har langtids sykemelding med alvorlig sykdom eller permanente helse 
plager. Det er ikke relatert til arbeidsmiljøet.  nheten har forsatt fokus på å tilrettelegge for 
hver ansatt som er sykemeldt. Den største utfordringen her er å ha nok vikarer i systemet. 

Tiltak:  
Nærværsarbeid er fokusområde i vår enhet. Det jobbes aktivt inn mot arbeidsmiljø og 
tilrettelegging i forhold til ansatte med problemstillinger som medfører redusert nærvær. Vi 
gjennom-fører helsefremmende oppfølgingssamtaler som bla. går ut på å kartlegge 
restarbeidsevne. 

1. Oppstart med gruppe arbeid med fokus nærvær, trivsel og godt arbeidsmiljø på 
arbeidsplassen. NAV arbeidslivssenter er invollvert i prosessen oghar deltatt på noen 
møter. 

2. I tillegg ser vi behov for å se hvordan forbedre rutiner, ansvarsfordeling og tiltak i 
forhold til arbeidsmiljøet. 

3. avdelinger har startet med ny turnus som på sikt vil ha en positiv innvirkning på 
nærværet. 

4. Startet med ny lang vakts turnus 1.5..2017 på 3 avdelinger. Håper dette vil bidra til 
mere stabilitet i arbeids stokken og foutsigbar bemanning med kompetanse på alle 
vakter. Mindre belastninger på de "friske". 

372 Hjemmetjenesten: Har i denne perioden  personer med 100 % stilling,  50 % eller 
lavere, som har hatt langvarig redusert nærvær og langvarige helseplager, som gjør stort 
utslag i fraværs %. De er pr. d.d under andre ordninger. 
391 Rehab/Tpu: Personer med langvarige helseplager, hvor flere personer med høyere 
stillinger har redusert nærvær. Noen er tilbake i jobb med tilrettelagt arbeid. Følges opp som 
med helsefremmende oppflgingssamtaler.  IA kontakt vil bli innvolvert i enkelte oppfølgings 
møter fremover. 
395 Personlig assistent: Gjelder bare en person, derfor så høyt tall. 

Nærværsarbeid: 
Det er gjort noen endringer i oppfølgingen som har bidratt til økt nærvær og reduserte 
kostnader. Vi jobber med nye rutiner i forhold til oppfølging av ansatte i forbindelse med IA 
arbeidet. Ansatte med helseplager får tilrettelegging sitt arbeid så langt det lar seg gjøre. 

Enheten har en økt nærværsprosent med totalt 5,84 % i fra 1. Tertial. 
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Ansvar Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
fravær 
  1-16 

(Dagsverk) 

Legemeldt 
fravær 
  1-16 

dgr(Dagsverk) 

Legemeldt 
fravær 

  over 16 
dgr 

(Dagsverk) 

Sum 
dagsverk 

med 
  fravær 

Fraværs% 

371 2 849,93 48,9 31,5 73,2 153,60 5,39 

372 1 682,49 22 10 184,4 216,32 12,86 

375 154,07 0,00 4,3 0,00 0,00 2,77 

377  0,00 0,00 0,00   

391 821,56 26 2,0 159,4 187,30 22,80 

395 98,40 0,00 0,00 50,2 50,20 51,02 

Totalt: 5 606,45 96,9 47,8 467,2 607,42 10,91 % 

 Fraværsprosenten er sett ut i fra personer med fravær og ikke pr ramme ut i fra mulige dagsverk.  
 
Økonomi 

 
Dette fordeler seg på følgende ansvar: 

 
 

REGNSKAP I FORHOLD TIL ÅRSBUDSJETT 
Status pleie- og omsorgstjenesten i Dyrøy kommune 
Det er slik at andelen av antall eldre i vår kommune utgjør en stadig større andel av 
innbyggere i kommunen. Dyrøy kommune har flere unge brukere med sammensatte behov for 
tjenester og oppfølging. Dette er også en lovpålagt tjeneste. Hjelpebehovet til de under 67 år 
har økt sterkt. I tillegg har vi flere yngre ressurskrevende brukere som har behov for 
tilrettelagte tiltak og oppfølging.Det er derfor en naturlig konsekvens at budsjettene til helse 
og omsorg må ha et volum som ivaretar veksten i antall brukere som har lovfestet rett til ulike 
type tjenester.Dette fremkom også i budsjett for 2017 med økning av legetjenesten til 
pasienter ved sykehjemmet. Dette gir store utfordringer og krever evne til å håndtere det 
uforutsigbare på en så forutsigbar måte som mulig. 
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Ansvar 371: Sykehjemmet 
Driftsinntekter: 
Viser svikt i inntekter med 60 000,- hiå. Skyldes at inntekt på brukerbetaling, vederlag 
opphold i institusjon kommer inn etterskuddsvis, samt sykelønns refusjoner kommer inn 
etterskuddsvis.  hiå. Vi har hatt 3 dødsfall på dement avd. på kort tid som utgjør ca. 81 000,- i 
tapt inntekt fra d.d til slutten av året. Pr nå har vi ingen aktuelle søkere til dementavdelingen 
men vi planlegger flytting internt. 

 
Ansvar 372: Hjemmetjenesten: 
Driftsinntekter: 
Viser svikt i inntekter på refusjon fødselspenger med 600 000,- og refusjon sykelønn med 
500 000,-. Mulig dette er postert for høyt. 

 
Ansvar 391: "Ressurskrevende brukere" 
Inntekter: Viser svikt i inntekter med 1 800 000,-  Det er ikke kommet inn for ressurskrevende 
brukere som er budsjettert med inntekt på 2 165 336 hiå. Forventet inntekt på ressurskrevende 
brukere utbetales etterskuddsvis ca. i juni måned påfølgende år. Forventet hele beløp som er 
budsjettert med 3 248 000,-. 
Utgifter: Totalen viser et merforbruk på 1 400 000,- i denne perioden. Konti 102010 
Vikarlønn og 102011 Vikarlønn under 16 dg. må sees i sammenheng. Behov for budsjett 
regulering.Viser et merforbruk på 84 000,- hiå. Vi har et redusert nærvær med økte 
egenmeldinger og redusert nærvær under 16 dager hvor det ikke gis refusjoner for. 

Driftsutgifter: 
Viser til totalt et mer forbruk på 1 400 000,-. Konto 102010 Vikarlønn sykefravær viseret 
merforbruk med 100000,-.Harhatt behov ekstra innleie pga.terminalpleie, sykefravær 
ogovertidsbrukpå grunnav litevikarerisystemet. 

 
Ansvar: 395: Personlig assistent  
Utgifter: Viser mer forbruk på 127 000,-. på lønn ekstrahjelp på grunn av sykefravær. 

Ledelse og styring er en av de viktigste redskapene for å nå felles mål for virksomheten. 
Tiltak som er iverksatt for hele pleie- og omsorg: 

• Utdanning i helseledelse ledere. Jobber med endring og forbedringav rutiner og planer. 
• Behov for organisatoriske endringer. Dette vil fremkomme i forslag til ny 

organisering. 
• Forbedringspotensialer i å rydde i rutiner, sikre god oppfølging og bruk av gode 

styringsdata. 
• Ha forkus på velferdsteknologiske løsninger og hverdagsrehablitering for 

hjemmeboende og i institusjon. 
•  Det vil bli utarbeidet bedre prosedyrer hvor hensikten er å skjerpe bruk av overtid og 

vikarer, spesielt i forbindelse med egenmeldt fravær 
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• Nærværsarbeid: Det jobbes med  oppfølging, bidrar til økt nærvær og reduserte 

kostnader. Vi jobber med nye rutiner i forhold til oppfølging av ansatte i forbindelse 
med IA arbeidet. Ansatte med helseplager får tilrettelegging så langt det lar seg gjøre.  

•  Dette følges opp og vil kunne bidra til reduserte utgifter på overtid og vikarbruk. 
• Det forutsetter et samarbeid med de ansatte, hovedverneombud, tillitsvalgte og 

ledelsen.Målsetting med turnusen har vært bedre tjenester til pasienter og brukere, 
redusert antall deltidsstillinger, økt nærvær og effektiv ressursbruk. 

 
PROGNOSE 
Prognosen tilsier at PLO har et driftsunderskudd med 2 000 000,-. Da er forventede tilskudd 
for ressurskrevende brukere som utbetales i 2018, tatt med kr 3.6 millioner under ansvar 391 
- avdeling rehabilitering. 

 
Jfr. forslag til budsjettreguleringene tilføres kr 1.4 millioner til ulike ansvar fra andre 
ansvarsområder i kommunen, men mest sannsynlig vil denne sektoren ende med et 
merforbruk. 

 
NEDTREKKET 
Pleie- og omsorgstjenesten ser med bekymring over vedtatt nedtrekk med kr. 634 213,- for 
2017. Ser vi ikke klarer å ta inn vedtatt nedtrekk i budsjett 2017. 

 
BUDSJETTREGULERINGER 
Eget forslag til budsjettreguleringer er tilsendt økonomiavdelingen, og vil inngå i felles 
oversikt over budsjettreguleringer. Spesielt ansvarene 371, 372, 391 og 395 vil ha behov for 
budsjettreguleringer mellom ansvar og ellers i kommunen. 
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12 Legeavdeling 

 
Medarbeidere 

Sykefravær ligger på 8 % for tidsrommet 1. januar til 24. mai 2017. 

 
Økonomi 
Sørreisa kommune 
Jfr. interkommunal avtale rapporterer legekontoret i Sørreisa 

• 29. mars 
• 24. mai 
• 27. september 
• 25. januar påfølgende for årsregnskap. 

Pr 24. mai 2017 

 

 

 
Økonomisjefens merknader: 
Tallene er hentet samlet for tjenestene 321, 322 og 331. 
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Dersom disse fordeles på ansvar, gir det dette bildet: 

 
Tjeneste 321 - legetjenesten drift: Forventet overforbruk på ca kr 300.000 ved like stor 
regning for siste halvår for dette interkommunale samarbeidet. Videre er det mottatt ekstra 
regning tilknyttet legetjenesten for 2016 på kr 83.470 fra Sørreisa kommune, og betalt. 
Tjeneste 322 - offentlig legetjeneste: Jfr. avtale er første halvårs regning for 
samfunnsmedisinske tjenester betalt til Lenvik kommune. 
 

2) PROGNOSE OG BUDSJETTREGULERING 
Legeavdelingen ligger an til et mindreforbruk i forhold til budsjett. Budsjettreguleringforslag 
innlemmes i felles oversikt for kommunen.  
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13 Barnevern 

Medarbeidere 

Sørreisa kommune melder om følgende fravær i sin økonomirapport pr 24.05.17: 
Sykefravær; 1. kvartal; 16,4 %, april; 12,4 % 

 
Økonomi 
Barnevernestjenesten til Dyrøy kommune inngår i et interkommunalt samarbeid med Sørreisa 
kommune. For tertialrapporteringen fremlegges kommunens egne regnskapstall tilknyttet 
barnevernstjenesten, samt tall fra økonomirapport pr 29.03.17 fra Sørreisa kommune. 
Økonomisk oversikt fra Dyrøy kommunes regnskap pr 31.08.17: 

 
Fordelt på de to ansvarene, så vises følgende regnskap i forhold til budsjett: 

 
De to barnevernsansvarene har en totalramme på kr 1.748.994 i årsbudsjett, som så og si er 
brukt opp. Med bakgrunn i interkommunal avtale, ble ikke disse to ansvarene berørt av 
nedtrekk i kommunal drift i 2017. 

• Ansvar 361 Barnevernstjenesten - drift - Årsbudsjett kr 785.000. Regning for første 
halvår på kr 448.921. Med tilsvarende regning for siste halvår, vil dette ansvaret gå 
med overforbruk på kr 112.900,-. 

• Ansvar 362 Barnevernstiltak - Årsbudsjett på kr 963.994, og merforbruk pr 31.08.17 
med kr 268.000. Lønn til fosterforeldre er på kr 382.684 pr august. Foreldreveiledning 
er gitt hittil med kostnad kr 358.738. Konsulenthonorar advokat på kr 133.000 - så 
langt. Utgiftsdekning fosterhjem med kr 160.104. Regner gj.sn. kostnader pr måned 
med kr 400.000. 

 
SØRREISA BARNEVERNSTJENESTE 
Avdelingen beregnes å få en merinntekt på kr 775.000,-. 
Regnskapsoversikt fra Sørreisa kommune pr 24.05.17: 

 

-�114�-



Tertialrapport 33(41) 
 

 
 

    
  |

    
   

 
• Budsjetterte refusjonsinntekter fra fylkesmannen og Dyrøy kommune er ikke 

regnskapsført. 
• Økt utgifter på lønn tenkes dekkes gjennom syke- og fødselspengerefusjon. Disse er 

heller ikke inntektsført. 

Drift av tjenesten; 
Tjenesten har fått tilbakemelding om at Fylkesmannen viderefører midler til to stillinger også 
i 2017. Det var budsjettert med èn stilling, dette er ikke inntektsført. Forbruk ligger på 51 %, 
noe som er høyere ihht beregnet prosentnøkkel pr. mai (46,10%) Det er leid inn vikar pga. 
sykefraværet, og for å lukke avvik. Merforbruket beregnes dekket gjennom syke- og 
fødselspengerefusjon 

Pr juli mottas følgende beskjed fra barnevernstjenesten: 
Det har vært høye utgifter i forbindelse med sakkyndig rapport (se faktura som sakkyndig har 
sendt på epost til oss) og advokat utgifter, spesielt knyttet til et barn som ble tilbakeført. 
For perioden aug-des -17 er det beregnet følende utgifter vil løpe; 

• 361 hjelpetiltak = kr 60 000 ca. 
• 362 omsorgstiltak = kr 261 000 ( inkl. lønnskostnader, utgif. dekning og 

arbeidsgiveravgift for fosterhjem + det samme for besøkshjem) 

Hjelpetiltak og omsorgstiltak; 
Løpende utgifter til hjelpetiltak og omsorgstiltak dekkes direkte av Dyrøy kommune, og vil 
derfor ikke være en del av denne økonomirapporten. 
24.05.17          Helen Aspevoll 
 

2) PROGNOSE OG NEDSTYRING 
Økonomisjefens merknad: 
Med bakgrunn i siste e-mail og prognose fra Sørreisa barnevernstjeneste, så vurderes følgende 
merforbruk og budsjettreguleringer for dette ansvar: 

 
• Ansvar 362 - omsorgstiltak: I tillegg til konstatert merforbruk pr 31.08.17, er det 

vurdert ekstra kostnader pr måneder, inkludert foreldreveiledning og lønn til 
fosterforeldre for de siste 4 månedene, totalt avrundet til ca. kr 1.000.000. Dette gir 
prognosen jfr. over. Dersom det kommer nye kostnader til advokat, vil merforbruket 
øke. 
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14 Integrering 

Medarbeidere 
Mulige 

dagsverk 
Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

167 1   1 0,60 

1 ansatt på ansvar 355. Høyt nærvær. Fraværsprosenten er sett ut i fra personer med fravær og ikke 
pr ramme ut i fra mulige dagsverk.  
 
Økonomi 

 
1) ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL ÅRSBUDSJETT 
Dyrøy kommune har bosatt 2 familier med totalt 9 barn, tilsammen 13 personer. Utgifter 
knyttet til etablering i bolig, livsopphold m.m. har påløpt delvis i 2. tertial, og gir derfor et 
merforbruk. Statlig overføring vil konverteres neste tertial. 
Utgifter vedrørende juridisk støtte rundt prosjektet med oppføring av boliger for 
vanskeligstilte er belastet dette ansvaret. 
Konklusjon: Når statlige overføringer blir konvertert, vil ansvar 355 korrigeres kraftig i rett 
retning. Som tabellen viser er det nesten 3,9 millioner som gjenstår på driftsinntekter. Vel 3,7 
millioner er bekreftet, og dersom Dyrøy får bosatt 2 personer til (tilsammen 15 i år) vil 
inntekter være nær budsjettert beløp. 

2) BUDSJETTREGULERINGER 

Beskrivelse Konto Tjenest
e Art Periode Beløp 

Andre statlige overføringer 181 000 355 242 201 707 5 375 000 

Andre statlige overføringer 181 000 355 850 201 707 -5 375 000 

Kontrollsum     - 

Statlige overføringer reguleres til art 850. 

3) PROGNOSE 
Etter gjennomgang og beregninger av forventede inntekter og kostnader, ser det ut til at 
ansvar 355, Integrering, vil tilføre Dyrøy kommune ca kr 2.100.000 i merinntekter enn 
årsbudsjettet la opp til. Da er også ny medarbeider i 50 % stilling i 3 måneder tatt med i 
regnestykket, samt ekstra kostnader til skole og barnehage, introduksjonsstønad og lønn til 
konsulent. 

-�116�-



Tertialrapport 35(41) 
 

 
 

    
  |

    
   

 
15 Fysioterapi og folkehelse (309) 

Medarbeidere 
Mulige 

dagsverk 
Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

167 5   5 2,99 

Fraværsprosenten er sett ut i fra personer med fravær og ikke pr ramme ut i fra mulige dagsverk.  
 
Økonomi 

 
 

1) REGNSKAP MOT ÅRSBUDSJETT 
Statstilskudd ble utbetalt i juli – det kommer etterskuddsvis pr halvår. Videre er det mottatt 
over dobbelt så mye i brukerbetalinger enn forventet budsjett. Lønnskostnadene holdes i 
forhold til budsjett, men det er et merforbruk på øvrige driftskostander med 342 %, eller et 
merforbruk på litt over 34.000 kr mer enn totalt årsbudsjett. Hovedsakelig gjelder dette kjøp 
av inventar og utstyr. Dette skyldes i hovedsak innkjøp av utstyr i forbindelse med 
Sykkelsommer i Dyrøy/ARN, og refunderes av næringsfond når regnskap avsluttes. Noe 
dekkes også av tilskudd til drift og utvikling av Frisklivssentralen. 
 

2) NEDSTYRING 
Dette ansvaret styrer mot et lite mindreforbruk for i forhold til nedstyrt årsbudsjett for 2017, 
og vil dermed holde sitt tildelte budsjett.  
 

3) BUDSJETTREGULERINGER 
Bruk av bundne fond/tilskudd til drift av Frisklivssentral vil dekke en del av utgifter til kjøp 
av utstyr. I tillegg kommer overføring fra næringsfond når regnskap for sykkelsommer/arr 
ARN ferdigstilles. 
 

4) PROGNOSE 
Ut i fra beregninger og vurderinger ser ansvar 309, Fysioterapi og folkehelse, til å gå med 
kanskje et lite mindreforbruk på ca kr 30.000,-. 
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16 Helsesøstertjeneste (311) 

Medarbeidere 
Mulige 

dagsverk 
Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

167 1 2,5 42,6 46,1 27,60 

Ikke oppdaterte tall. Fraværsprosenten er sett ut i fra personer med fravær og ikke pr ramme ut i fra 
mulige dagsverk.  
 
Økonomi 

 
 

1) ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL ÅRSBUDSJETT 
Det er overført fra 2017 kr 478.679,- fra bundne fond som inntekt på 3 ulike prosjekter. 
Forventet statlig overføring på kr 292.725,- er ennå ikke mottatt. Budsjettert med økning av 
stillingsressurs til helsestasjonen. Stillingsressursen er ikke økt. Helsesøster har vært delvis 
sykemeldt, noe som har medført refusjon sykelønn med kr 65.000. Andel lønn er på 46 % av 
årsbudsjettet, noe som er lavere enn ideell prosent på 66,67 %. Nær 50 % er forbrukt av øvrig 
driftsbudsjett, hvorav kostnader til andel legetjenester og jordmortjenester på ca kr 100.000 
ennå ikke er betalt. 
 

2) PROGNOSE 
Budsjettet anses å holde i 2017, hvorav det kan se ut til et mindreforbruk på ca kr 30.-60.000 i 
2017. 
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17 Tekniske oppgaver 

Medarbeidere 
Mulige 

dagsverk 
Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

1 326,8 25 17 95 137 10,33 

Fraværsprosenten er sett ut i fra personer med fravær og ikke pr ramme ut i fra mulige dagsverk.  
 
Økonomi 

 
 

ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL ÅRSBUDSJETT 
Det er behov for en nøye gjennomgang av budsjettoppsettet for Enhet teknisk (rammeområde 
4) I perioden da kommunen var uten økonomileder ble det leid inn konsulentbistand for å få 
gjennomført budsjettarbeidet.  Dessverre bærer dette arbeidet preg av hastverk og har resultert 
i en del feil når det gjelder plassering av poster og benevnelser på de forskjellige ansvarene.  
Dette må rettes opp ved utarbeidelsen av neste års budsjett. 
Totalt styrer denne rammen mot balanse og mener at de skal klare nedtrekket innenfor de 
rammene som er mottatt. 
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Fordelt på ansvar, vises i følgende oversikt pr 31.08.17: 

 
2) BUDSJETTREGULERINGER 
De blir presentert i egen oversikt samlet fra kommunen i egen sak. 
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3) PROGNOSE 
Tekniske tjenester, ramme 4, forventes å holde sitt budsjett totalt, men har behov for noen 
budsjettreguleringer innad rammen mellom ansvar. 

a) Administrasjonen ved tekniske tjenester 

 
Forventer å holde sitt totale budsjett, med sannsynlige overskridelser på ansvarene 
administrasjon og oppmålingstjenester. En del av dette skyldes "overlapping" av 
sekretærfunksjonen mellom tidligere og ny sekretær ved tjenesten. Intern budsjettregulering 
på disse ansvarene. 

b) Bygninger og eiendommer 

 
Ved gjennomgang av disse, er forventet status satt basert på både regnskapsutvikling siste 4 
månedene i 2016, de 4 første månedene i 2017, samt vurdering av andre opplysninger som 
kan påvirke prognosen. Økte inntekter på utleie- og omsorgsboliger enn budsjettert. Det 
forventes ca kr 600.000 i merkostnader på Elvetun skole. Det forventes kr 150.000 i 
driftsinntekter i forbindelse med utleie til kontor for kirken i løpet av de siste 4 månedene, på 
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ansvar 423 - Fossmoveien 9. 

c) Selvkostområdet - VAR 

 
De kommunale avgiftene ble vedtatt holdt på 2016-nivå, og vil bli utlignet mot "selvkostfond" 
jfr. beregningen foretatt av ekstern konsulent for perioden 2017-2020. Dette er i tråd med 
forventninger. 

d) Havner, veier og uteareal 

 
Basert på gjennomført vedlikehold på kommunale veger siste 4 månedene i 2016, er det 
vurdert samme kostnadsutvikling i 2017, noe som gir en mindreforbruk på ansvar 437. 

e) Primærnæring, skog og vilt 

 
På ansvar 452 - Interkommunale skogbrukstjenester forventes det et merforbruk, selv når man 
tar hensyn til forventede inntekter jfr. avtaler med Sørreisa og Bardu kommune. 

d) Beredskap og feiing 

 
Med bakgrunn i regnskapsutvikling siste 4 måneder i 2016, sammenstilt med utviklingen i 
regnskapet hittil i 2017, forventes det mindre inntekter på feiing og mindre forbruk på 
brannvern. 
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18 Fellesfinansiering 

Økonomi 

 
Eksterne finansposter er tilknyttet avskrivninger anleggsmidler, som ikke er foretatt pr august. 
Dersom man ser på hvert ansvar, viser bildet følgende over kommunens fellesfinansiering: 

 
 

1) ØKONOMISK FORBRUK I FORHOLD TIL BUDSJETT 

• Ansvar 911 Skatt - kommunen har mottatt ca kr 500.000 mer i skatteinngang enn 
prognose pr august 2017. 

• Ansvar 921 Statlige overføringer - mottas 11 mnd, er er pr i dag i balanse jfr mottatt 
overføring. 

• Ansvar 922 Andre gen. statstilskudd - kommunen har mottatt mer i 
kompensasjonstilskudd for både skoleanlegg og omsorgsboliger enn forventet i 
budsjett. 

Det viktigste er at skatter og statstilskudd er i balanse. Øvrige kan variere en del i løpet av 
månedene. 
  

-�123�-



 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 151 

Saksmappe: 2017/471 

Saksbehandler: Unn-Tove Bakkevoll 

Dato: 20.09.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Budsjettregulering 1 - 2017 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 92/17 27.09.2017 

Kommunestyret  12.10.2017 
 

Vedlegg 

1 Forslag  - Budsjettregulering 1 - 2017 

 

Saksopplysninger 

Administrasjonen legger frem forslag til budsjettreguleringer, basert på prognose og analyse i 

forbindelse med avleggelse av Tertialrapport 31.08.17. Analysen og prognose i forhold til 

forventet kostnads- og inntektsutvikling i perioden september-desember 2017, viser at det 

varierer mellom både rammer, sektorer og ansvar i forhold til å kunne holde seg innenfor 

nedstyrt årsbudsjett. Ledere har bidratt med forslag til budsjettreguleringer, samt i fellesskap 

med administrasjonen vurdert mulige behov for tilførsel/fratrekk av mer budsjettmidler.  

 

Følgende ansvar har et sterkt behov for tilførsel av mer budsjettmidler: 

1. Barnevernstiltak – ansvar 262 – behov for ca 1. million kr 

2. Sykehjemmet – ansvar 371 – behov for ca 2.5 million kr 

3. Rehabilitering – ansvar 391 – behov for ca 1.7 million kr 

 

Se for øvrig Tertialrapport 2, som viser nærmere prognoser i forhold til budsjettforslagene som 

legges ved i vedlegg til denne sak.  

 

Administrasjonens vurdering 

Administrasjonens forslag til budsjettregulering 1 – 2017, vedtas.  

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

Ordførers innstilling: 
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Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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MELLOM ANSVAR DYRØY KOMMUNE

BUDSJETTREGULERING September 2017
BUDSJETTREGULERINGER

Beskrivelse Ansvar Tekst ansvar

 Ansvarsramme 

før budsjett-

regulering 

Styrking - annons.utg/barnev. 136 Boligtiltak 225 034                

122 Fellesutgifter -713 234              

362 Barnevernstiltak 963 994                

-                       

Styrking barnevernstiltak 151 Kirkelig administrasjon 2 124 819             

362 Barnevernstiltak 1 013 994             

-                       

Styrking barnevernstiltak 190 Nordavindshagen, drift 500 095                

362 Barnevernstiltak 1 313 994             

Ekstraress. Barn integrering 211 Dyrøy barnehage 6 246 454             

355 Integrering -1 191 457           

-                       

Pedagog - helår 60 % flyktninger 231 Elvetun skole 12 617 502           

355 Integrering -1 410 457           

-                       

Barne/ungd.arb. Flyktninger 231 Elvetun skole 12 977 502           

355 Integrering -1 770 457           

-                       

Barne/ungd.arb. Kultur 20% 271 Kulturkontoret 604 062                

275 Dyrøy frivillighetssentral 122 475                

-                       

Dekn. Tlf./kontor, bevertning 274 Dyrøy ungdomsråd 49 380                  

275 Dyrøy frivillighetssentral 82 475                  

-                       

Styrking barnev.tiltak/PLO 211 Barnehage 6 465 454             

362 Barnevernstiltak 1 513 994             

371 Sykehjemmet 14 516 906           

-                       

Styrking sykehjemmet 231 Elvetun skole 13 087 502           

371 Sykehjemmet 14 916 906           

-                       

Styrking sykehjemmet 232 Skolefritidsordningen 545 835                

371 Sykehjemmet 15 116 906           

Styrking sykehjemmet 371 Sykehjemmet 15 316 906            

301 NAV 875 808                 

-                          

Styrking vikarbudsjett 371 Sykehjemmet 15 516 906            

Styrking vikarbudsjett 372 Hjemmetjenesten 8 970 149              

-                          

Merinnt./kostn. lunsj oms.senter 375 Kjøkken 2 374 962              

371 Sykehjemmet 15 516 906            

-                          

Kjøp av div. tjenester, omdisp. 395 Personlig assistent 1 409 094              

391 Rehabilitering 781 189                 

-                          
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Styrking rehabilitering 321 Legekontoret - drift 3 975 740              

322 Offentlig legearbeid 398 120                 

331 Samhandlingsreformen 596 000                 

391 Rehabilitering 181 189                 

Budsjettreguleringer innad 400 Administrasjon 1 207 321             

teknisk og styring 401 Oppmålingstjenesten 599 010                

rehabilitering 403 Renholdstjenesten 2 714 638             

410 Administrasjonsbygg 829 859                

412 Elvetun skole 1 531 491             

413 Omsorgssenteret 1 454 849             

414 Utleieboliger -247 317              

423 Fossmoveien 9 203 361                

426 Espenes Industriområde -63 905                

427 Lagerhall Finnlandsmoan -119 237              

437 Kommunale veger 2 882 461             

451 Primærnæringen 814 974                

452 Interkommunal skogbrukstjeneste 87 477                  

481 Brannvern 1 123 461             

391 Rehabilitering 963 994                

Kontrollsum 179 815 083         
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 Budsjettreg. / 

endring 

-100 000             125 034               

50 000                -663 234              

50 000                1 013 994            

-                      -                       

-300 000             1 824 819            

300 000              1 313 994            

-                      -                       

-200 000             300 095               

200 000              1 513 994            

219 000              6 465 454            

-219 000             -1 410 457           

-                      -                       

360 000              12 977 502          

-360 000             -1 770 457           

-                      -                       

110 000              13 087 502          

-110 000             -1 880 457           

-                      -                       

40 000                644 062               

-40 000               82 475                 

-                      -                       

35 000                84 380                 

-35 000               47 475                 

-                      -                       

-800 000             5 665 454            

400 000              1 913 994            

400 000              14 916 906          

-                      -                       

-200 000             12 887 502          

200 000              15 116 906          

-                      -                       

-200 000             345 835               

200 000              15 316 906          

200 000               15 516 906           

-200 000              675 808                

-                        -                         

-100 000              15 416 906           

100 000               9 070 149             

-                        -                         

13 000                 2 387 962             

-13 000                15 503 906           

-                        -                         

600 000               2 009 094             

-600 000              181 189                

-                        -                         

NY Ansvars-

ramme ETTER 

budsjett-

regulering
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-75 000                3 900 740             

-50 000                348 120                

-40 000                556 000                

165 000               346 189                

140 000              1 347 321            

120 000              719 010               

-280 000             2 434 638            

-350 000             479 859               

600 000              2 131 491            

-300 000             1 154 849            

-200 000             -447 317              

-250 000             -46 639                

50 000                -13 905                

120 000              763                      

-80 000               2 802 461            

-80 000               734 974               

280 000              367 477               

-50 000               1 073 461            

280 000              1 243 994            

-                        179 815 083         
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NYE ÅRSBUDSJETT DYRØY KOMMUNE

BUDSJETTREGULERING September 2017
BUDSJETTREGULERINGER

Ansvar Tekst ansvar

 Ansvarsramme 

før budsjett-

regulering 

 Budsjettreg. / 

endring 
122 Fellesutgifter -713 234              -663 234              

136 Boligtiltak 225 034                125 034               

151 Kirkelig administrasjon 2 124 819             1 824 819            

190 Nordavindshagen, drift 500 095                300 095               

211 Barnehage 6 465 454             5 665 454            

231 Elvetun skole 13 087 502           12 887 502          

232 Skolefritidsordningen 545 835                345 835               

271 Kulturkontoret 604 062                644 062               

274 Dyrøy ungdomsråd 49 380                  84 380                 

275 Dyrøy frivillighetssentral 82 475                  47 475                 

301 NAV 875 808                 675 808                

321 Legekontoret - drift 3 975 740              3 900 740             

322 Offentlig legearbeid 398 120                 348 120                

331 Samhandlingsreformen 596 000                 556 000                
362 Barnevernstiltak 1 513 994             1 913 994            

371 Sykehjemmet 15 516 906            15 503 906           

372 Hjemmetjenesten 8 970 149              9 070 149             

375 Kjøkken 2 374 962              2 387 962             
391 Rehabilitering 963 994                1 243 994            

395 Personlig assistent 1 409 094              2 009 094             
400 Administrasjon 1 207 321             1 347 321            

401 Oppmålingstjenesten 599 010                719 010               

403 Renholdstjenesten 2 714 638             2 434 638            

410 Administrasjonsbygg 829 859                479 859               

412 Elvetun skole 1 531 491             2 131 491            

413 Omsorgssenteret 1 454 849             1 154 849            

414 Utleieboliger -247 317              -447 317              

423 Fossmoveien 9 203 361                -46 639                

426 Espenes Industriområde -63 905                -13 905                

427 Lagerhall Finnlandsmoan -119 237              763                      

437 Kommunale veger 2 882 461             2 802 461            

451 Primærnæringen 814 974                734 974               

452 Interkommunal skogbrukstjeneste 87 477                  367 477               

481 Brannvern 1 123 461             1 073 461            

72 584 632            -                        71 609 632           

NY Ansvars-

ramme ETTER 

budsjett-

regulering
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2016/236 

Saksbehandler: Erla Sverdrup 

Dato: 20.09.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Drift og Organisasjonsgjennomgang  - status 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 93/17 27.09.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Det forutsettes at saken er kjent. 

Tiltak som er iverksatt som ledd av implementeringen av den nye organisasjonen: 

- Utlysning av 3 kommunalsjef stillinger.  

Prosessen med ansettelser er i gang. Administrasjonsutvalget har møte den 21.9.2017 

- Det var avtalt samling den 21.9. 2017 med enhetsledere tema var: « Å lede i omstilling»  

fag. Ansvarlig Viken senter. Dette måtte utsettes grunnet  sykdom. 

- Det har vært avholdt møte den 14.9.2017  med HTV og HVO hvor oppfølging av 

kommunestyre vedtak ble gjennomgått og drøftet.  

HTV var blitt i forkant bedt om å gjennomgå organisasjonskartet 

- Det skal avholdes nytt møte for videre drøftinger.  

 

 

Administrasjonens vurdering 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Styringsgruppen tar rådmannens orientering til etterretning. 

 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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