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Leseveiledning til handlingsprogrammet  
Dette dokumentet danner grunnlag for vedtatt handlingsprogram 2017-2020. Her presenteres 
mål og strategiene for å nå målene. Dokumentet er inndelt i 3 hoveddeler: 

1. Handlingsprogram 2017-2020 
2. Budsjett 2017 
3. Økonomiplan 2017-2020 

Statsbudsjett 2017 og befolkningsprognose for perioden omtales før sektorområdene 
presenteres. Under hvert rammeområde beskrives status, hovedutfordringer, mål, tiltak og 
investeringer.  
Etter rammeområdene presenteres avsetninger. Deretter omtales finansutgifter og inntekter. 
Avslutningsvis presenteres hovedoversikten for drift.    
 

DEL 1 – HANDLINGSPROGRAMMET 2017-2020 
 

1 INNLEDNING ved Rådmann 
Rådmannen legger med dette frem forslag til handlingsprogram 2017 – 2020, budsjett 2017 
og økonomiplan 2017 – 2020.  
 
Å velge å bruke betegnelsen handlingsprogrammet i tillegg til budsjett og økonomiplan som 
begge er en lovpålagt oppgave, er valgt fordi at det i dokumentet er også tatt inn forslag til 
måleindikatorer under de ulike tjeneste. Vi er en lærende kommune og våre handlinger, 
sammen med våre være begreper:  
 
Faglig dyktig – Imøtekommende - Nyskapende skal prege oss i hverdagen. 
Dyrøy kommune skal forvalte fellesskapets ressurser til beste for innbyggerne og vi bidrar 
hver dag til å løse viktige samfunnsoppgaver. Innbyggerne skal få så gode tjenester som 
mulig innenfor de rammene kommunen har.  
 
Kommunen fattet den 16. juni vedtak om å bestå som egen kommune. Hovedmålene for 
kommunereformen er: 
 

- Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 
- Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 
- Bærekraftige og robuste kommuner 
- Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver 
- Tilstrekkelig kapasitet  
- Relevant kompetanse 
- Tilstrekkelig distanse 
- Effektiv tjenesteproduksjon 

Dette dokument beskriver nå situasjonen og behovet for endring og tilpasning i økonomi plan 
perioden 2107 – 2020. Hovedmålene som beskrevet overfor vil være gjeldene for oss i Dyrøy 
kommune.  Rådmannen legger frem et budsjett for 2017 i balanse. I økonomiplan perioden 
vil det være behov for stort behov for innsparing grunnet stor økning i rente og 
avdragsbelastningen.  
 
Arbeidet med organiseringen vil prege organisasjonen i 2017, samtidig som vi må ha et 
kontinuerlig fokus på forbedringsarbeid i enhetene. Vedtak om endring fra dagens 2-nivå til 



en sektororganisering med 4 kommunalsjefer innenfor dagens ramme skal følges opp. Dette 
vil stille krav til fleksibilitet, endringsvillighet, kommunikasjon og ledelse, samt medvirkning 
og samhandling med ansatte, tillitsvalgte, verneombud og ledelse. 
 
Vi må sørge for en organisasjon som har høyt nærvær, jobber smart, effektivt og med riktig 
kompetanse. Dette krever ledelse, oppfølging og strategisk planlegging. Slik organiseringen 
nå er, er det en utfordring å ivareta kommunes oppgave som barnehagemyndighet, samtidig 
som skoleeiernivået ikke blir ivaretatt i kommuneadministrasjonen. Som myndighetsutøver 
stilles det også store krav til juridisk kompetanse.  
 
Det må jobbes med at tjenestetilbudet dreies til å ha fokus på tidlig innsats og forebygging. 
Vi må sørge for en dreining av kompetanse og ressurser på forebygging slik at flere eldre kan 
mestre hverdagen hjemme, samt vektlegge tidlig innsats rettet mot barn og unge. Målet er 
hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, med riktig hjelp og så tidlig som mulig. 
 
Vi må være rustet både med kompetanse og ressurser slik at vi kan utføre fremtidige 
oppgaver. Fokus må rettes mot rekruttering, kompetanseheving og samarbeid  
– Grenseløst samarbeid – internt og eksternt.   
 
Dyrøy kommune står overfor en spennende periode i inneværende plan periode;  
 

- Vi bygger! Vi får nye innbyggere! 
 
Mye har skjedd, et utbygging av vannverket er i ferd med å sluttføres. I årene fremover vil det 
være krav og behov for store utbedringer av det eksisterende vannledningsnettverket. 
Hovedplan vann er i ferd med å ferdig ferdigstilles.  
 
Nye innbyggere grunnet bosetting av flyktninger krever utbygging av boliger, økte ressurser, 
økt kompetanse og samhandling. Det er et behov for egnede lokaler som skal benyttes til 
opplæring til denne gruppen da dagens lokaler er for små og lite egnet. Ulike alternativer er 
vurdert eks. kontorhotellet er vurdert, men det som synes mest hensiktsmessig er skolens areal 
som ikke er ferdigplanert og som vil kreve investeringer for å ferdigstille. 
 
Renovering av omsorgssenteret er foreslått grunnet byggets tilstand som ikke fyller gjeldende 
lovkrav og utbygging av omsorgsboliger for å imøtekomme dagens og det fremtidige behov. 
Dette er i henhold til tidligere vedtak fra 2012. For å redusere kommunen lånegjeld er det 
fattet vedtak tidligere om at Dyrøy boligstiftelse bør stå for utbyggingen av omsorgsboligene. 
Dette vil også bidra til å redusere vårt lånebehov. 
 
Kommunen har et stort behov for å snu negativ befolkningsutvikling samt bidra til et økt 
næringsetableringen. Det å få status som omstillingskommune vil være et viktig bidrag for å 
lykkes. Deltakelse i et omstillingsprogram forutsetter at kommunen stiller med økonomiske 
midler. Status som omstillingskommune for å økt næringsvirksomhet og den positive synergi 
det gir blir et viktig verktøy for å nå kommunes samfunnsplans mål. 
 
Fortsatt vil det være viktig med et godt samarbeid med alle aktører i regionen for å få økt 
oppmerksomhet og interesse for tilflytting og næringsetableringer. Opprettelse av en 
miljøstasjon vil gi en positiv effekt både av hensyn til nødvendige opprustning.  
 



I budsjett for 2017 har det ikke vært økonomisk handlingsrom til å legge inn alle ønsker og 
behov fra enhetsledere og fagansvarlige. Rådmann legger opp til et meget stramt budsjett i 
2017. Kommunens driftsnivå må tilpasses kommunens inntektsnivå. I økonomiplanperioden 
vil det å tilpasse driften til endringen i befolkningssammensetningen måtte prioriteres, - vi vet 
får stadig flere eldre – vi ønsker oss flere barn og nye innbyggere. 
Oppfølging av politiske vedtak har vært første prioritet.  Lovpålagte oppgaver er deretter blitt 
prioritert, mens det ikke har vært rom for alt det som også skulle vært tatt med. Det seg være 
midler til kompetanseheving, incitament for rekruttering, eget personalsystem, nødvendig IT 
oppgradering, satsning på digitalisering iht til offentlige føringer og vedlikehold. Det er heller 
ikke lagt inn ressurser, utover en kommunalsjef jfr politisk vedtak om 4 kommunalsjefer.  
 
Utfordringene i tjenestetilbudet overfor innbyggerne må løses på en god og effektiv måte 
innenfor dagens ressursramme i handlingsplanperioden.  
 
Kommunen har en økende gjeldsbelastning og våre fondsmidler er redusert. Kommunen bør 
opparbeide seg en buffer for å takle svingninger og uforutsette hendelser. Rådmannens 
anbefalinger er at disposisjonsfondet økes. Kommunen trenger større handlingsrom. 
 
Det ligger et ubenyttet potensiale på inntektssiden som rådmannen ikke har lagt inn i 
budsjettet for 2017 - innføring av eiendomsskatt.   
 
1.1 Dyrøy kommune - Viktige satsningsområder 
 
Dyrøy kommune – viktige satsningsområder 
Område Kort sikt Lang sikt 
Renovering av omsorgssenteret og 
utbygging av omsorgsboliger 

Gjennomføring og 
bygging i 2017 

Dreining av 
kommunens budsjett 
mot økt behov innen 
helse og sosial 

Vannanlegg Forbedring av 
vannkvalitet 

Utbedring av 
lekkasjer i vannrør 

Drift- og organisasjonsutvikling Endret 
kommunestruktur 
Tilpasse tjeneste-
tilbud iht lovkrav. 

Økt økonomisk 
kontroll og mer klar 
ansvarsstruktur 
Effektivisering 

Mottak av flyktninger Etablering av boliger 
Tilpasse areal 
læringssenter 
Øke helsesøster 
ressurser og tilpasse 
tjenestetilbud 

Legge til rette for økt 
integrering i 
lokalsamfunnet 

Utvikle helsesektorens omsorgstrapp Etablere tilbud  
forebyggende 
hjemmebesøk 

Videreutbygge 
hverdags-
rehabiliteringstilbud 

Kommunale veier Fortsette vedlikehold 
kommunale veier 

Økonomiplan – 
vedlikehold veier 

Elektronisk arkivsystem Investering i 
oppgradering 
Ephorte 

Gjennomgå behov 
for økt digitalisering 



Lederskole Etablere lederskole i 
2017 

Økt kompetanse 
blant ledere i Dyrøy 
kommune 

 
1.2 Dyrøy kommune - Viktige utfordringer 
 

Dyrøy kommune – viktige utfordringer 
Område Kort sikt Lang sikt 
Drifts- og tjenestetilbud Tilpasse dette iht 

lovkrav, behov og 
økonomi 
4 kommunalsjefer 
Vurdering av økt 
interkommunalt 
samarbeid 

Dreie fordelingen av 
tilgjengelige 
ressurser i forhold til 
fremtidige behov 

Premieavvik Nedbetaling Fjerning av 
premieavviksfond 

Store investeringer Opptak av lån, som 
gir redusert 
økonomisk 
handlingsrom 

Nedbetaling av gjeld 
som gir økt 
økonomisk 
handlingsrom 

NAV – sosialhjelpsmottakere Fra 2017: Innføring 
av arbeidsplikt 

Opprettholdelse av 
lokalt NAV-kontor 

Astafjord Vekst AS Økt samarbeid Etablering av 
Miljøstasjon 

 
 
 
 
  



1.3 Økonomisk status ved utgangen av 2016 
 
2015  
Regnskapet for 2015 viste et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i 2015 på 3,6 
millioner kroner. Vedtatt budsjett for 2015 la opp til en driftsramme på 124.7 millioner 
kroner, med forventing om et driftsoverskudd på kr 150.000. Forventet regnskapsmessig 
mindreforbruk ble satt til kr 1.327.000, som var ment å gå til avsetninger. Et regnskapsmessig 
mindreforbruk ble fordelt på ulike tiltak og avsetning til disposisjonsfond. 
 
2016 
Driftsrammen på budsjett for 2016 er på 133.7 millioner kroner, hvor budsjettet er ment å 
balansere til et regnskap i balanse. Kommunestyret har lagt inn et krav om nedtrekk på 
driftsrammen med 1,1 millioner kroner i 2016. Pr november 2016 viser kommunen en 
driftsmessig balanse i forhold til opprinnelig driftsbudsjett. Tertialrapport 2 viste at driften 
fulgte budsjettert drift pr samme periode, hvor den ideelle forbruksprosent var 66 %.   
 

Driftsregnskap pr 
rammeområde Årsbudsjett Regnskap/Forbruk pr 

april Forbruk i % 

1 - Fellesområdet 14 756 236 9 281 561 62,90 % 

2 - Barnehage, Skole, Kultur 19 341 901 11 464 309 59,27 % 

3 - NAV, Helse, Pleie- og omsorg 40 834 014 29 917 400 73,27 % 

4 - Teknisk 11 098 631 6 953 395 62,65 % 

9 - Skatt, Tilskudd, Lån, Finans -86 030 782 -56 417 772 65,58 % 

Sum total 0 1 198 893  

 
 

1.4 Driftsbudsjett 2017 
 
Rådmannen legger i sitt forslag til budsjett 2016 og Handlingsprogram 2017 – 2020 opp til et 
driftsbudsjett i balanse, men med mål om nøkternt forbruk. Et eventuelt regnskapsmessig 
mindreforbruk settes på disposisjonsfond, og er med på å bygge opp en buffer til å ta 
uforutsette hendelser og egenfinansiering av investeringer.  
 
For at dette skal la seg gjøre, må tjenestenes driftsbudsjett holdes og inntektsanslagene treffe. 
I løpet av 2016 har kommunen justert sine påvirkbare egeninntekter. Rådmannen legger frem 
forslag til økning i brukerbetalinger slik at de er på nivå med maksimalsatser satt av Staten og 
selvkostprinsippene. Det  er ingen eller små endringer i en del brukerbetalinger i 2016, og det 
er brukt maksimalsatser der det er mulig. Med bakgrunn i konsekvensjustert budsjett, viser 
denne tabellen oversikten hvordan finansieringen av nye driftskostnader fra 
investeringsbudsjettet og prioriterte driftstiltak, i hovedsak skjer ved bruk av premieavvik. 
 
DRIFTSBUDSJETTET 2017  2017 2018 2019 2020 
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett -1 278 618 -1 278 618 -1 278 618 -1 278 618 
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 952 927 2 088 279 2 503 629 2 700 229 
Valgte driftstiltak 325 691 1 124 515 1 124 515 1 124 515 
Over-/underskudd budsjett = Balanse 0 1 934 176 2 349 526 2 546 126 

 



Rådmann viderefører i 2017 i hovedsak driftsnivået  på  tjenestene på 2016-nivå.  Unntaket er 
barnehageplasser, der det etter vedtak i 2016 er innført løpende barnehagedekning med økt 
bemanning. Det er ikke valgt å legge inn driftstiltak på innføring av eiendomsskatt i 
kommunen i forslag til driftsbudsjett 2017.  
 
Rådmannen har styrket rammene ut i fra det økonomiske handlingsrommet, men har ikke 
kunnet imøtekomme alle innmeldte behov fra enhetene, noe som vil bli presentert nærmere 
under hvert rammeområde og eget avsnitt – «ikke prioriterte driftstiltak». Dette er gjort uten å 
legge til tiltak på redusert bemanning.  
 
Driftsbudsjett 2017 er stramt og vil fortsatt kreve tett oppfølging fra ledere på alle nivåer. Ved 
overforbruk i forhold til budsjett blir tjenesten «satt under lupen» og tiltak iverksatt 
umiddelbart.  
 

1.5 Investeringsbudsjett 2017 
 
Året 2017 er det behov for noen store investeringer. Spesielt gjelder dette ombyggingen av 
Sørstua ved omsorgssenteret og videre arbeid med vannanlegget i Dyrøy kommune. Men også 
mindre investeringer er tatt med i rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2017. 
Hovedsakelig gjelder disse investeringene på rammeområdet for teknisk avdeling.  
 
INVESTERINGER 2017 2018 2019 2020 
Sum investeringer  39 150 000 26 000 000 4 000 000 4 000 000 
Sum lån -28 790 000 -17 000 000 -4 000 000 -4 000 000 
Sum annet -10 360 000 -9 000 000 0 0 
Netto finansiering 0 0 0 0 
Sum renter og avdrag 952 927 2 088 279 2 503 629 2 700 229 
Sum andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 
Netto driftskonsekvenser 952 927 2 088 279 2 503 629 2 700 229 

 
Som oversikten viser legges det opp til investeringer på nær 40 millioner, hvorav låneopptak 
finansierer ca 29. millioner kroner.  
 
Kommunen har behov for et oppgradert saksbehandlingssystem Ephorte, hvorav kommunen 
har mottatt tilbud på dette, sammen med Målselv og Sørreisa kommune. Dette vil medføre en 
mer brukervennlighet som vil kunne bidra til effektivisering. 
 
Investeringene som gjelder prosjekter fra 2016 som ikke er avsluttet, slike som nytt 
låsesystem for de kommunale byggene og vannanlegget, videreføres til 2017. Også forslag til 
investering og oppgradering av kommunale veier fortsetter med samme investeringsplan som 
tidligere år. 
 
I forbindelse med mottak av og undervisning av flyktninger, er det lagt inn et 
investeringsprosjekt tilknyttet innredning av arealer i skolen. Det er videre lovpålagt at 4. 
klassingene skal ha svømmeundervisning fra 2015, noe som medfører en renovering av 
renseanlegg av svømmebassenget.  
 
Som ledd i samarbeid med Astafjord Vekst AS, legges det også i år frem forslag om 
opprettelse av Miljøstasjon, dvs. avfallsmottak Finnlandsmoan industriområde. En investering 



tilknyttet utbedring av diverse elektriske anlegg og innkjøp av nytt audio/videoanlegg er 
foreslått investert, for å forbedre og oppgradere nåværende anlegg i Nordavindshagen.  
 
1.6 Gjeld  
 
Kommunen har i dag en gjeld som er høy i forhold til sammenlignbare kommuner.  De 
foreslåtte investeringene i handlingsprogrammet vil dette redusere kommunens økonomiske 
handlingsrom i årene som kommer.  
 
Tabell KOSTRA- tall 2015 viser følgende:  
 

 
 
Kommunens låneopptak i 2016 var på 13 millioner kroner. Ved et låneopptak på nesten 29. 
millioner i 2017, vil dette øke kommunens totale gjeldsbelastning, og gi mindre økonomisk 
handlingsrom til å kunne prioritere blant ønskede driftstiltak og innmeldte behov i 
kommunen: 
 

 
 
Rådmannen er av den mening at til tross for økningen i lånegjelden, så er en del av foreslåtte 
investeringer av nødvendig art, i forhold til å kunne overholde lovkrav til ytelse av tjenester 
for kommunens innbyggere.  
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2 STATUS 
 
Dyrøy kommune har i stor grad tilpasset driften sin til inntekter. I Økonomiplan perioden må 
kommunen fortsette arbeidet med å omstrukturere og effektivisere driften for å skape en sunn 
drift og robust økonomi. I 2015 viste regnskapet ett mindreforbruk på 3.6 millioner kroner, 
hvorav det ble opprettet fond for å  imøtekomme økte pensjonskostnader og økt rente. Pr nå er 
styringsrenten meget/historisk lav.  
 
2.1 Utfordringer i økonomi  
Handlingsprogramperioden 2017- 2020 viser at det er utfordrende økonomisk for Dyrøy 
kommune å kunne takle økte pensjonskostnader og økende rente- og avdragsutgifter.   
 
Det er behov for regnskapsmessig overskudd slik at kommunen selv kan finansiere en del av 
de kommende investeringene. Avdrag på lån stiger hvert år i perioden siden nye låneopptak er 
høyere enn det som betales i avdrag, og dermed øker kommunens lånegjeld. Fra 2016 til 2017 
vil renter og avdrag stige med ca 1 millioner kroner. Fra 2018 til 2020 er økningen på mellom 
2-2.7 millioner kroner dersom investeringsplanen følges og alle investeringer lånefinansieres. 
En del av denne kostnadsøkningen bør kommunen vurdere inndekket med alternative 
driftsinntekter.  
 
Siden 2002 har etterslepet på pensjonskostnader som ikke er kostnadsført i regnskapene økt til 
akkumulert per 01.01.2016 til 13 millioner kroner. Med redusert amortiseringstid på 
fremtidige premieavvik, vil det være økt behov for å dekke pensjonskostnader i budsjettene 
for årene framover. For 2017 vil vi få ett negativt premieavvik slik at det akkumulerte 
premieavviket vil kunne gå ned med årets amortisering pluss årets premieavvik. Imidlertid er 
en del av dette premieavviket lagt inn som finansiering av en del driftstiltak som er både 
nødvendige og sterkt ønskelige, slik at muligheten for en slik nedgang er sterkt redusert. 
 

 
Driftskostnadene i Dyrøy kommune ligger fortsatt for høyt i forhold til kommunens inntekter, 
og innsatsen for å effektivisere og omstille må fortsette i årene framover, slik at kommunen 
kan opparbeide reserver og bygge opp fondsmidler til bruk til investeringer.  
 



I forhold til innrapporte KOSTRA-tall har Kommunebarometeret gitt denne fremstillingen av 
Dyrøy kommunes tjenesteproduksjon sammenlignet med øvrige kommuner i Norge og våre 
nære nabokommuner:  
 
 

 
 
«Dyrøy er på 424. plass i Kommunebarometeret 2016 for oktober fra Kommunal Rapport. I 
totaltabellen - men bare der – er det justerert for økonomiske rammebetingelser. Totalt er det 
få som har en så svak profil som Dyrøy. Kommuner som havner i toppen av barometeret har 
generelt klart flere gode plasseringer enn andre, men det er ikke slik at enkelte kommuner er i 
toppen på alle områder, mens andre er helt i bunn. I snitt har en kommune like mange gode 
som svake plasseringer. Det er den totalt miksen som avgjør plasseringen.En kommune som 
får en svak plassering har ikke nødvendigvis dårlige tjenester og er ikke et dårlig sted å bo. 
Poenget er at kommunen sannsynligvis har noe å lære av liknende kommuner som ligger i 
toppen av den samme tabellen. Hvis vi ser bort fra kommunenes ulike økonomiske 
utgangspunkt, kommer Dyrøy på en 426. plass. Nøkkeltallene er langt svakere enn korrigert 
inntektsnivå skulle tilsi.» 
 
Når KOSTRA-tall for 2016 publiseres vil rådmannen fremme en sak hvor KOSTRA-tallene 
kommenteres og analyseres. Disse tallene vil gi et godt bilde av tjenestenivået i kommunen 
sammenlignet med andre kommuner i KOSTRA-gruppe 6. Dersom Dyrøy kommune ikke på 
sikt makter å legge opp større frie fondsavsetninger, vil endring av KOSTRA-gruppe 
sannsynligvis bli vurdert endret.  
 
Forslag til tiltak 
Rådmannen ser at det vil være hensiktsmessig og nødvendig at KOSTRA-rapporten 
gjennomgås i administrasjonen og sammen med politikere. Og at det legges en plan for 
hvordan løfte Dyrøy kommunen høyrere opp på kommunebarometeret.   
 
2.2 Vedtatt Samfunnsdel av kommuneplanen 
 
Handlingsprogrammet bør støtte opp under de mål som er vedtatt i Kommuneplanens 
samfunnsdel.  

Kommuneplanens 
samfunnsdel 2015-2026 – 
Overordnet mål: 

«Dyrøy kommune skal være en attraktiv kommune som skal 
tilrettelegge for bosetting og næringsutvikling» 

PLASS KOMMUNE GSK ELDRE B. VERNB. HAGE HELSE SOSI AL KULTUR ØKO. KOSTN. MI LJØ SAKSB. VAR

248 Sør r ei sa 231 173 328 349 56 232 303 267 259 290 240 116

277 Sal angen 304 269 48 90 39 124 179 373 367 283 274

370 Lenvi k 365 325 307 309 33 357 149 374 233 237 199 230

374 I best ad 253 316 235 397 388 11 132 387 312 343 231

410 Tr anøy 392 378 359 236 339 93 394 249 182 245 188 378

424 Dyr øy 417 380 357 408 23 14 177 395 164 304 386

Kommunen mål t  mot  egne naboer



1 Demografiske 
utfordringer 

MÅL «Snu en negativ befolkningsutvikling» 

2 Folkehelse og 
frivillig sektor 

MÅL «I Dyrøy kommune skal vi satse på kultur for å skape 
trivsel og folkehelse» 

3 Samferdsel og 
infrastruktur 

MÅL:» Bedre fremkommelighet» 

4 Barn og unge MÅL «Dyrøy skal være en kommune der barn og unge føler 
trygghet og trivsel slik at hver mulighet til å utvikle-og 
utfordre seg» 

5 Voksne MÅL : «Dyrøy kommune skal være et trygt og 
velfungerende lokalsamfunn» 

6 Næringsutvikling MÅL: «Dyrøy kommune skal være attraktiv gjennom 
stedsutvikling, næringsutvikling, trivsel og bærekraftig 
forvaltning av naturressurser» 

7 Miljø, energi og 
bærekraft 

Mål :»Dyrøy skal ha en helhetlig lokale løsninger som 
svarer på nasjonale utfordringer, hvor nåværende 
innbyggere og kommende generasjoner er sikret et godt 
helsefremmede og godt miljø» 

8 Lokaldemokratiets 
status 

Mål: «Dyrøy skal skape et livskraftig lokalsamfunn 
gjennom aktive innbyggere som har medinnflytelse og 
engasjerer seg» 

9 Kommunen som 
tjenesteyter 

Mål: » Kommunen skal være proaktiv i organisering, både 
med fokus på intern oppgaveløsing og interkommunal 
samarbeid» 

 
I dag foreligger det ikke konkrete politiske vedtatte handlingsplaner knyttet opp mot 
kommuneplanenes satsningsområder. Rådmannens prioritering i planperioden 2016-2019 vil 
derfor være i samarbeid med politikere og ansatte i organisasjonen å utvikle mål som er 
konkrete og målbare. Det vil si periodemål med måleindikatorer som også beskriver resultat 
vil gi kommunestyre og organisasjonen et hensiktsmessig og nødvendig styringsverktøy. 
 
I Handlingsprogrammet er det lagt vekt på at Dyrøy kommune skal vokse. Det er gjort 
avsetninger i investeringsbudsjettet til å øke kapasiteten innenfor vannverket og økt 
vedlikehold av kommunale veier, slik at den tekniske infrastrukturen kan ta imot økt 
befolkning.   
 
Løpende barnehageopptak er innført og tidligere investeringer skole legger til rette for økning 
i innbyggertallet og målet om at Dyrøy skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge 
og familier i etableringsfasen.  
 



For å nå målene med at kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass som er effektiv og med 
god kvalitet på tjenestene, implementeres det nå et kvalitetssystem i hele kommunen, samt at 
det er satt av midler til kompetanseheving både innenfor tjenesteproduksjonen og ledelse.  
 

2.3 Forutsetninger for handlingsprogram 2017-2020 
For å kunne sette i gang en del av de nødvendige tiltak som må til for å gjennomføre 
handlingsprogrammet, er det en del økonomiske brikker og ressurser som bør være til stede 
for å lykkes. Pr 3. kvartal i 2016 opplyser Fylkesmannen i Troms at antall innbyggere i 
Dyrøy kommune er redusert til 1143 personer. Dyrøy kommune hadde ved utgangen av 2015 
– 123 faste ansatte noe som er en nedgang på 11 faste stillinger fra 2013-2015. 
Arbeidsstatistikken fra NAV Dyrøy opplyser om en arbeidsledighet i befolkningen på ca 3 
%.  

2.3.1 Utvikling i skatteinntekter 
 

 
 
Dyrøy kommune forventer ifølge KS sin prognose-modell en økning, men som deretter 
stabiliserer seg i årene som kommer. Kommunen har et lavt skattenivå i forhold til 
landsgjennomsnittet.  
 
2.3.2 Sentrale føringer i statsbudsjettet 
 
Hovedinntektene til kommunen kommer gjennom rammetilskudd og inntektsutjevning 
(skatteutjevning) i tillegg til skatteinntektene. Budsjett 2017 følger departementets 
anbefalinger fremkommet gjennom forslag til statsbudsjett fremlagt i oktober. Totalt 
budsjetteres det med 95 millioner kroner hvorav 72 millioner kroner er rammetilskudd og 
netto inntektsutjevning. Skulle kommunens skatteinntekter bli høyere enn 23 millioner 
kroner i 2017 vil inntektsutjevningen bli tilsvarende lavere dersom ikke skatteveksten totalt 
for landet overgår nivået skissert i Statsbudsjettet. 

Dyrøy kommune oppnår gevinst ved fordeling av sentrale rammetilskudd og 
inntektsutjevninger med bakgrunn i status som «ufrivillig liten kommune». I forbindelse med 
gjennomgang av frie inntekter, dvs. både skatt og rammetilskudd er det en økning i totale frie 
inntekter fra 2016-2017: 

KS-PROGNOSE - DYRØY KOMMUNE
(år 2017-prisnivå i perioden 2017-2020)
Inngangsdata 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Skatteprognose - kr pr innb. på landsbasis 23 981  25 027  25 226  26 443  28 476  28 852  28 852  28 852  28 852  

Skatteprog. for kommunen - 1000 kr 19 233  20 082  20 896  21 773  23 019  23 257  23 257  23 257  23 257  
Skatteprog. for kommunen - kr pr innb. 16 189    16 876    17 845    18 867    19 878    20 136    20 136    20 136    20 136    

Prog- av skattenivå i forhold til landgj.snitt 67,5 % 67,4 % 70,7 % 71,4 % 69,8 % 69,8 % 69,8 % 69,8 % 69,8 %

PROGNOSE



 

Skatteinntekter og rammetilskudd med inntektsutjevning er kommunens hovedinntekter. 
Dyrøy kommune beregnes å ha en økning i skatteinngangen med 374.000 kroner fra 2016-
2017. Samt en økning i rammetilskudd på kr 5.287.000.  Det vil fra 2017 til 2020 være behov 
for økte inntekter eller reduserte kostnader i driften for å dekke avsetninger til fond og økte 
rente- og avdragsutgifter i størrelsesorden 1 millioner kroner pr år.   

Regjeringen legger i forslag til statsbudsjett opp til en realvekst i kommunesektorens samlede 
inntekter i 2017. Hvor meget som kommunene mottar av denne realveksten er avhengig av 
blant annet antall innbyggere, sammensetning, geografi og skatteinngang. Dette danner også 
grunnlag for fordeling av skjønnsmidler, noe som er en ikke-påregnelig inntekt og vil variere 
fra år til år, og kan derfor ikke legges inn som en fast inntekt i handlingsprogramperioden. 

Videre legger forslag til Statsbudsjett 2017 føringer om en prisvekst på 2,5 % 
(konsumindeks) og en forventet lønnsøkning på 2,7 %.  

2.3.3 Utvikling av befolkningssammensetning 
Befolkningsutviklingen i Dyrøy kommune har en negativ utvikling, jfr prognoser fra SSB. 

Tabellen viser folketallsutviklingen fra 2000 til 2015, og hvordan SSB ser utviklingen fram til 
2030 med middels nasjonal vekst. Framskrivningene viser en sterk vekst i gruppen over 67 år, 
samtidig med et dramatisk fall den yrkesaktive befolkningen. Befolkningsutvikling bør ha et 
sterkt fokus i årene fremover, både gjennom aktivt nærings- og utviklingsarbeid, utvikling av 
gode velferdstjenester og vektlegging av kommunens omdømme. 
 

  

Dyrøy kommune

Anslag på 
frie 

inntekter 
2016

Anslag på 
frie 

inntekter 
2017

Endring

(1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr)
Totalt for Dyrøy kommune 89 615           95 276           5 661             
Skatteinntekter 22 883           23 257           374                 
Rammetilskudd og inntektsutjevning 66 732           72 019           6 035             



Kilde: SSB - Befolknings- og framskrivingstabeller 07459 og 10213. 

 2 000 2 004 2 008 2 010 2 012 2 014 2 015 2 016 2 020 2 025 2 030 

0 år 10 9 12 15 7 8 6 8 8 8 8 

1 -5 
år 70 67 54 59 52 56 50 46 42 41 40 

6 -12 
år 114 123 103 81 85 77 75 85 81 72 68 

13 -15 
år 52 49 59 62 44 43 42 42 39 39 30 

16 -19 
år 70 68 61 73 73 69 60 56 50 43 43 

20 -44 
år 383 356 307 306 287 281 287 296 247 240 232 

45 -66 
år 354 350 387 383 384 380 379 369 374 324 289 

67 -79 
år 189 171 149 148 165 173 177 178 193 213 220 

80 -89 
år 81 91 85 93 77 69 65 62 67 78 92 

90 år 
eller 
eldre 

14 19 15 13 14 15 13 16 17 14 16 

Totalt 1 337 1 303 1 232 1 233 1 188 1 171 1 154 1 158 1 118 1 072 1 038 

Dyrøy kommune har ikke innført eiendomsskatt.  
 

2.3.4 Dyrøy kommune – en helsefremmende arbeidsplass 
 
Helsefremmende arbeidsplasser er en tilnærming som sammen med det tradisjonelle 
forebyggende HMS-arbeidet kan utgjøre en helhet i arbeidsmiljøarbeidet. Å kjenne at en har 
innflytelse og mulighet til å påvirke er helsefremmende, derfor er involvering sentralt i 
helsefremmende arbeid. Fordeling av makt og innflytelse i virksomheten bør gjøres på en 
måte som både ivaretar de ansattes helse og virksomhetens behov. Alle kan ikke involveres i 
alt – hva som ligger i involvering må tilpasses i ulike situasjoner. Fokus er økt jobbtilfredshet 
og færre jobbrelaterte helseplager. Hvordan en turnus utarbeides er et eksempel på det som 
inngår som tiltak i å skape en helsefremmende arbeidsplass. Dette er det blitt arbeidet med i 
2016 og effekten økt ressursutnyttelse, bedre tjenestetilbud og økt nærvær håper vi vil 
synliggjøres i 2017. 
 
Dyrøy kommune har vært i en krevende økonomisk situasjon i år og dette vil kunne prege 
våre ansatte. God dialog – tillit og medvirkning er viktig for i årene fremover stilles det krav 
til effektivisering samtidig som det skal sikres stabil drift. Dette setter store krav til 
organisering, ledelse og medarbeiderskap. 
  
Vi er en liten organisasjon med mange og komplekse oppgaver som skal løses. Vi er sårbare 
og med stort arbeidspress på den enkelte er utgjør det en risiko for vår leveranse av tjenester.  
Evne til fornyelse og en kontinuerlig tilpasning av de ansattes kompetanse til tjenestenes 
behov vil være sentrale utfordringer i årene fremover.  
 



Nødvendig omorganisering skal gjennomføres i 2017 ved at det skal innføres en sektor 
modell med kommunalsjefer. Endring av lederstruktur legger grunnlaget for videre arbeid 
med utfordringer kommunen står overfor i årene fremover. Utfordringen er finansiering av 4 
kommunalsjefer innenfor den eksisterende ramme. Viktige satsninger i 2017 blir derfor økt 
oppmerksomhet på lederutvikling enten ved ordinære møter eller at det blir søkt eksterne 
midler blir lederopplæring. 

Kommunen har flere utfordringer innen HR-området; et eget HR – system mangler. Dyrøy 
kommune har aldri hatt eget personalsystem.  Vårt lønn/regnskapssystem som ble innført i 
2013 har ikke mulighet til å bygges ut med en slik modul. Vi mangler derfor et system for 
kompetansekartlegging, lokaleforhandlinger og egnede arkiv for 
personalopplysninger/mapper.  

 Vi har et HMS system med det kreves ressurser og involvering for å få dette aktivt. 

Medarbeidere 
Dyrøy kommune har i underkant av ca 150 ansatte og driver en virksomhet med stor 
kompleksitet. Behov for kompetanseutvikling er nødvendig og må prioritertes i fremtiden.  
Dette for å sikre kompetanseutvikling for brede grupper av ansatte.   
 
Det har tidligere ikke vært gjennomført undersøkelse av medarbeidertilfredsheten i Dyrøy 
kommune. I 2016 har det vært gjennomført en opplæring av ledere og tillitsvalgte av «10- 
faktor» undersøkelsen utarbeidet av KS.  Denne måler medarbeidstilfrdsheten. Den nye 10-
faktor-undersøkelsen legger vekt på mestring, motivasjon, medarbeiderskap og ledelse. 
Forskning viser at dette er de viktigste faktorene å følge i utvikling av egen organisasjon.   
Dyrøy kommune, som en av de første i Troms,  vil i 2017 ta i bruk denne som er en ny og 
skreddersydd medarbeiderundersøkelse utviklet for norske kommuner. For å gjennomføre 
undersøkelsen er det tegnet et abonnement «bedrekommune.no». Dette er et verktøy for å 
måle opplevd kvalitet gjennom bruker-, innbygger- og medarbeiderundersøkelser. Den gir oss 
muligheten til å sammenligne resultater med andre kommuner og mellom egne tjenester. 
 
Resulatet av undersøkelsen vil være viktig kartlegging når tiltak skal utarbeides både i forhold 
til ledere, ansatte og arbeidsmiljøet. 
 

Inkluderende arbeidsliv og nærvær 

Dyrøy kommune er en IA-virksomhet og har fått stor oppmerksomhet for sitt 
helsefremmende arbeid. I 2016 fikk Dyrøy kommune IA prisen og ble betegnet som et IA – 
fyrårn.  Omlegging rutiner, fra sykemelding til forebygging, økt krav til medvirkning og 
dokumentasjon av oppfølgingen har vært viktig for å lykkes med økt nærvær. Dette må det 
fortsatt fokusere på i 2017.  
Erfaring viser at dette gir positive effekt på forutsigbarhet i tjenesteleveransen og økt trivsel. 
Kommunen har god erfaring med tett samarbeid med NAV arbeidslivssenteret, dette 
samarbeidet skal videreføres og styrkes. Andre samarbeidsaktører er BHT og nå også Viken 
senter for kurs og konferanse som kan tilby veiledning og kurs.    

Lærlinger 



KS anbefaler at en kommune til enhver tid skal ha 1 lærling pr. 1 000 innbyggere. Målet er 
nådd i 2016 hvor vi ga 2 elever tilbud om lærlingeplass   
 
Prioriterte fagområder er helsearbeiderfaget og barn og ungdomsarbeider. 
Det kreves ressurser til koordinering og oppfølging av lærlinger, men erfaringer viser at 
lærlingene tilpasser seg arbeidet svært raskt og de er et positivt bidrag til både miljøet og 
driften i enheten de arbeider i.   

Frivillighet 

Frivillighet kan aldri erstatte kommunale tjenester, men det kan være et godt supplement til 
de kommunale tjenestene. Kommunen har egen frivillighetskoordinator og det arrangeres 
møter med de frivillige lag og foreninger. 
 
Den ene ansatte i Dyrøy Frivillighetssentral har et bredt spekter av oppgaver som innebærer 
stor arbeidsmengde og sårbarhet. I fravær av kulturleder (vakant stilling) har også mange 
ekstra oppgaver blitt tillagt leder av frivillighetssentralen. En gjennomgang av funksjon og 
oppgaver må derfor prioriteres i 2017. 
 
I 2017 er det endringer i den statlige finansieringen av frivillighetssentralene. Dette 
innebærer at kommunen vil være ansvarlig og det vil skje en omlegging fra tilskudd inn i 
rammeoverføringen. 
 
Kommunen vil i 2017 arbeidet øke bevissthet om behovet for tilrettelegging for å 
opprettholde mangfoldet og deltakelsen i frivillig sektor  
  



3 RAMMEOMRÅDER 
Det vil legges frem et nytt økonomireglement som politisk sak hvor Rådmannen foreslår 
netto utgiftsramme for hvert rammeområde som bindende overfor kommunestyret:  

 

3.1 Sentraladministrasjon og fellesdrift 
 
Tjenesten skal tilrettelegge for politiske og administrative beslutningsprosesser, 
samfunnsutvikling, virksomhetsstyring, analyse og utredningsarbeid, driftsstøtte til enhetene 
og kommunikasjonstjenester. 
Sentraladministrasjonen dekker sevicekontor, rådmann, personell, økonomi avdelingen. Her 
rapporterers utgifter til politisk virksomhet, kontroll og revisjon, felles administrasjon.og 
ledelse, EDB drift, næringstiltak, tilskudd til kirken og diverse formå. 
Arkivloven stiller strenge krav til oppbevaring og det ble fattet eget vedtak som bidro å følge 
opp krav til oppbevaring i henhold til gjeldene lov. I 2016  ble det derfor nødvendig å bruke 
ressusrer til å gå igjennom dokumenetene og flytte selve arkivet fra det tildigere 
kommunehuset. 
Kommunen har ikke egen kommuneadvokat, eller ansatte med tilsvarende kompteanse  men 
behovet for juridisk bistand synes økende. Det er innbakt i budsjett 2017 en avsetning til å 
imøtekomme slike kostnader.  
Høy servicegrad er viktig for at vi skal kunne oppnå god bruker- og innbyggertilfredshet. Økt 
selvbetjening, brukerundersøkelser  og krav om digitalisering er sentralt i satsningen 
framover. På dette området ble det ikke økt aktivitet jfr tidligere år. Denne krav til endringen 
må vi tilpasse oss. 
Kommunens forvaltning vurderes som nøktern, utfordringen vil være å utvikle tjenesten med 
rett kompetanse og ressurser til å møte fremtidige utfordringer. 

3.2 Undervisning, barnehage og kultur 
 
3.2.1 Barn og unge 
Kommunens tjenesteutvikling innenfor oppvekstområdet skal legge til rette for at alle barn og 
unge hver dag har muligheten til å bli sett, stilt krav til og oppleve gleden av å lykkes med 
noe. Målet er å snu ressursbruken fra sent til tidlig i barnets livsløp.  

Det vil i 2017 arbeides videre med tverrfaglig samarbeid.  Kompetanseutviklingen skal bidra 
til styrket samhandling og dreining mot systemrettet arbeid og forebygging.  

Tekst
 Regnskap     

2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 

Budsjett            
Differanse 16 

vs 17

Sentraladm. Og fellesdrift 15 327 408          15 419 876          15 403 626          -16 250                

Undervisning, barnehage og kultur 17 696 356          19 341 901          21 297 901          1 956 000            

Helse- og sosial 38 507 510          40 834 014          37 612 968          -3 221 046           

Tekniske oppgaver 9 997 791            11 058 631          14 103 685          3 045 054            

Fellesfinansiering -51 758 142        -86 030 782        -88 418 180        -2 387 398           
BUDSJETT 2017 29 770 923          623 640                -                        -623 640              



Tilnærmingen i prosjektet Samspill er å jobbe helhetlig, og samordne tjenestene rundt de 
ulike aktørene i familiene.  

Barn, unge og deres familier skal gis hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, med riktig hjelp 
og så tidlig som mulig. For å øke kvaliteten vil det i kommende periode være et særlig fokus 
på godt samarbeid med foresatte. Dette er avgjørende for å lykkes med kommunens tjenester 
og tiltak for barn og ungdom.   
Oppdaterte realistiske planer og informasjon er viktig for å skape felles forventninger.   

3.2.2 Skole 
Skoleområdet omfatter barne- og ungdomsskoler, skolefritidsordninger og 
Voksenopplæringen.  

Innholdet i grunnskolen er hjemlet i lov, forskrift og læreplaner. Lov om grunnskolen og den 
videregåande opplæringa (opplæringsloven) gir barn og unge plikt og rett til 
grunnskoleopplæring.  

Skolefritidsordningen er hjemlet i opplæringsloven, der det heter at «Kommunen skal ha eit 
tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn, og for barn med 
særskilte behov på 1. – 7. årstrinn.»  

Skolene har ansvar for opplæringstilbudet til 132 barn og unge pr 01.01.16 og driftes og 
utvikles etter nasjonale føringer og kommunalt vedtatte planer. Handlingsplan for 
grunnskolen beskriver skolenes faglige utviklingsområder knyttet til elevenes læringsmiljø 
og læring. Det er ikke utarbeidet egne – forslag på målt kvalitet.  
 
Målt kvalitet: 
Læringsutbytte: 
 Nasjonale prøver 5. trinn  

- Elevens score på nasjonal prøve i lesing (nasjonalt snitt 50)  
- Elevens score på nasjonal prøve i regning (nasjonalt snitt 50) 

 Læringsutbytte; nasjonale prøver 8. trinn 
- Elevens score på nasjonal prøve i lesing (nasjonalt snitt 50)  
- Elevens score på nasjonal prøve i regning (nasjonalt snitt 50) 

 Grunnskolepoeng  
- ( jf nasjonalt snitt )  

 Spesialundervisning  
- Andel elever med spesialundervisning  (jf nasjonalt snitt  
- Andel elever med spesialundervisning som når målene i sin individuelle 

opplæringsplan og spesialundervisning avsluttes 
 
  



Opplevd kvalitet 
 Trivsel 

- Elevene på 7. trinn sin opplevelse av trivsel på skolen (nasjonal indeks 4,4 )  
- Elevene på 10. trinn sin opplevelse av trivsel på skolen (nasjonal indeks 4,2)  

 Mobbing  
- Andel elever som på 7. trinn som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller 

oftere  ( jf nasjonalt snitt ) 
- Andel elever som på 10. trinn som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden 

eller oftere (jf nasjonalt snitt) 
 
De fleste måleindikatorene ovenfor tar utgangspunkt i nasjonale tester og undersøkelser og de 
ville kunne sammenligne elevene i Dyrøy med landsgjennomsnittet. Andelen 10.-klassinger 
som trives på skolen er lavere enn i landet som helhet. Tallene er hentet fra 
Elevundersøkelsen. Frafallet i videregående skole er høyere enn i landet som helhet.  
 
Ungdata-undersøkelsen ble gjennomført i 2016. Rapporten har blitt presentert for politikere, 
foresatte, ungdomsrådet og elever. Det har vært avholdt møter med foresatte i samarbeid med 
skole og politi. Tiltak vil bli utarbeidet iht til kartlegging som fremgår i rapporten. Viktig 
fokus på forebygging rus hvor målgruppen er foresatte og elever.  
 
 
Skolefritidsordningen (SFO) 
Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig tilbud som skal legge til rette for lek, kultur- og 
fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder og interesser hos barna.  
 
Voksenopplæringen (VO) 

Voksenopplæringen tilbyr opplæring på grunnskolens område og i norsk og samfunnsskap 
for innvandrere. I tillegg har skolen ansvaret for skoletilbudet til flyktninger som bosettes i 
kommunen, jf. Introduksjonsprogrammet. I 2016, i etterkant av vedtak om bosetting av 
flykninger har tjenesten blitt utbygd. Tjenesten vil øke i årene fremover. Enhetsleder skole er 
ansvarlig for voksenopplæringen, i tillegg ble det ansatt ressurser – behov for investering 
skolelokale.  

Dyrøy kommune har opparbeidet et bundet fond på litt over 2.8 millioner kroner, som 
benyttes i forbindelse med voksenopplæringens arbeid.  
Læringssenterets virksomhet er i tillegg til opplæringsloven også hjemlet i Lov om 
voksenopplæring (voksenopplæringsloven) og Lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).   

I dag tilbys undervisningen i 2. etasje i  kommunehuset . Lokalene er ikke egnet og med et 
stigende antall elever de neste årene er det behov for å iverksette nye lokaler. Det å ha egnede 
lokaler for  undervisning vil kunne bidra til et forbedret læringsmiljø for deltakere og ansatte. 
Et viktig innsatsområde 2017 er å videreutvikle systemer og rutiner både internt og i 
samarbeid med andre enheter i kommunen. Målet er å få til en god gjennomstrømming av 
deltakere så flest mulig kommer seg videre i utdanning og jobb. Videre er det fremlagt 
forslag til investering tilknyttet bolig og utbygging og oppgradering av skolebygg, tilpasses 
denne gruppens undervisning.  
 
Målt kvalitet  



• Andel deltakere som fullfører grunnskole for voksne med minimumskarakter 2 i alle 
fag   

• Andel spor 2 deltakere som består alle delprøvene på norskprøve A2-nivå innen ett år 
(Ny prøve)  

• Andel avsluttede introdeltakere ut i videre utdanning eller jobb (Gjennomsnitt for 
landet 44 %)   

 

Spesialpedagogiske tjenester  
PPT i Dyrøy kommune er et interkommunalt samarbeid. Det foretas pr. i dag ingen målt 
kvalitet på tjenesten. Foreslåtte måleindikatorer vil være: 
 
Målt kvalitet  
 •  Ventetid før saken startes  
 •  Behandlingstid  
 •  Nedgang i antall henviste saker  
 •  Antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp §5-7  
•  Reduksjon i gjennomsnitt timeomfang/vedtak med spesialpedagog  
•  Saker kan avsluttes som følge av måloppnåelse(språk/adferd)  
 
Dyrøy kommune har hatt økt fokus på tidlig innsats og tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. 
  
Barnehage 
 
Sektoren har ansvar for at barnehagene utvikles etter nasjonale føringer, Lov om barnehager 
og kommunalt vedtatte planer.  Det er en kommunal barnehage i Dyrøy kommune.  
 
Det er en utfordring å utvikle bedre kvalitet innenfor dagens økonomiske ramme. 
Utfordringen er rekruttering og godkjent pedagogisk personell. I dag er det kun styrer og en 
pedagogisk leder som har godkjent pedagogisk utdanning. Tre pedagogiske ledere har 
dispensasjon. I tillegg er det ikke utarbeidet en strategisk kompetanseplan og ikke satt av 
midler til kompetansetiltak som kan bidra til rekruttering av faglig godkjent personell. 
 
I 2016 har Fylkesmannen i sin tilsyns rapportrapport påpekt de utfordringer Dyrøy kommune 
har som barnehagemyndighet. Det er nå blitt inngått avtale med Ibestad kommune om å 
gjennomføre tilsyn. 
 
Kommunestyret vedtok våren 2015 fleksibelt barnehageopptak og dette medførte at de ble 
behov for ytterligere antall ansatte, 1 ped. leder og 1 assistent ble ansatt. Vedtaket medførte 
også   tilrettelegging for reåpning av «Slottet». Dette medførte en kostnad som er lagt inn i 
budsjett også for 2017.  
 
Pr. dags dato har vi 3 avdelinger samlet i en bolig. Åpning av «Slottet» er ikke nødvendig pr. 
dags dato. Status pr. dags dato er at vi har en overkapasitet av antall ansatte i forhold til 
behovet. 
Vedtak om bosetting av flyktninger har ikke medført økt behov utover 1 plass pr. dags dato. 
  
Prognosen for antall barn i alderen 1-5 år: Økende behov for antall plasser i 2017 (her er også 
de som har søkt permisjon inkludert). Kommunen har hittil klart å innfri den lovmessige 
retten til barnehageplass innenfor kommunegrensen. 



 
Det er ikke utformet egne målformuleringer. Dette bør være et fokusområde i 2017.  
 
Målt kvalitet  
• Antall ansatte med formell kompetanse  

- Barnehagelærere   
- Barne- og ungdomsarbeidere 

• Andel barn 1-5 år med barnehageplass 
• Opplevd kvalitet  

- Total kvalitet i barnehagen   
- Andel foresatte som opplever at barnet deres blir møtt med respekt  
- Andel foresatte som opplever at de blir møtt med respekt  
- Andel foresatte som opplever at barnet trives i barnehagen 

  

Det har vært regelmessig gjennomføring av brukerundersøkelser og tilbakemeldingene er at 
de fleste gir uttrykk for at de er fornøyd. Samarbeidsutvalget og foreldrerådet har 
regelmessige møter.  

Kultur 

Tjenesten skal sikre et godt fritids- og kulturtilbud til det beste for alle innbyggere lokalt og 
regionalt, i nært samarbeid med idrettslag, friluftsorganisasjoner, kultur og frivilligheten, 
profesjonelle kulturinstitusjoner og frivillig kulturvirksomhet. 

Kulturområdet omfatter biblioteket, kulturskolen og det generelle kulturarbeidet.  
Kultursektoren arbeider for å opprettholde og videreutvikle kulturområdet ut fra lovverk og 
mål innenfor de tildelte rammer. Stilling som kulturleder har stått vakant i 2016.  
Dyrøy kommune har vedtatt en kulturplan. I kulturarbeidet fordeles tilskudd til lag, 
organisasjoner og arrangementer og det gis råd og veiledning til arrangører. Kultursektoren 
er involvert i utstillinger og arrangement og har ansvar for søknader om spillemidler og utleie 
av kommunens idrettshaller.  
Det generelle kulturarbeidet omfatter kommunal egenaktivitet, forvaltning og 
tilskuddsordninger. Innenfor disse tre områdene ligger Den Kulturelle Spaserstokken, Den 
Kulturelle Skolesekken, Ungdommens Kulturmønstring og mindre arrangementer. 
 
Forvaltningsområdene inkluderer planer og strategier innen idrett, kunstforvaltning og kultur. 
Utfordringen i 2016 har vært at stillingen som kulturleder ble satt vakant i forbindelse med 
budsjett prosessen i 2016, i fravær av kulturleder har næringsrådgiver bistått med søknader. 
 
Tilskudds områdene består av idrettstilskudd, kulturmidler, kulturaktiviteter og tros- og 
livssynstilskudd. I tillegg er det en del institusjoner som får faste tilskudd over 
kulturbudsjettet, som Buskerudmuseet, Ringerike Kultursenter og Buskerud Teater.  
I 2017 vil hovedfokus være å samordne og kvalitetssikre tjenesten. 
 
Dyrøy kulturskole 

Kulturskolen holder til på Elvetun skole og gir undervisning i musikk- og kunstfag.  
Kulturskolen er hjemlet i Opplæringsloven, der det heter at alle kommuner skal ha et musikk- 
og kulturskoletilbud til barn og unge. Hovedmålgruppe er barn og unge. 



I forbindelse med vårt integreringsarbeid er det tenkt brukt midler til å tilby 
musikkundervisning for våre nyankomne.   
Det har vært møter for å se på muligheten for å inngå et interkommunalt samarbeid. 
Arbeidsgruppa hvor kulturskolerektor har vært medlem, har oppsummert at det ikke var noen 
effektiviseringsgevinst økonomisk med et interkommunalt samarbeid, med det er inngått  
avtale om  faste møter. Utarbeidelse av rammeplan for kulturskolen som skal politisk 
behandling våren 2017 er under utarbeidsles. 
Dyrøy kommune har i dag en relativt liten andel elever i kulturskolen i forhold til 
sammenlignbare kommuner og statlige mål.  
 
Målt kvalitet 

• Andel av personalet med fagutdanning  
• Dekningsgrad: Andel elever i grunnskolealder i kommunens kulturskole   

 
Bibliotek 
Dyrøy folkebibliotek. I praksis er biblioteket åpent for bruk og utlån for alle på dagtid. Alle 
brukere med nasjonalt lånekort kan betjene utlånsmaskinen. Det er gjort innkjøp av 
spillemaskiner til TV-spill, sofaer og diverse sittemøbler til barneavdelingen. 
 
Dyrøy bibliotek skal være et sted for informasjon, kunnskap, livslang læring og deltakelse. 
Det skal også være et sted for opplevelse, kreativitet, trivsel og rekreasjon. Biblioteket er 
også en viktig arena for integrering. 
 
Biblioteket tilbyr også digitale bibliotektjenester. Biblioteket er hjemlet i Lov om 
folkebibliotek. På nasjonalt nivå har både tallene for utlån og besøk vist synkende kurver. 
Biblioteket ønsker å stimulere til økt bruk gjennom flere arrangementer og aktiviteter, og 
bedre markedsføring av bibliotekets tilbud og tjenester.   

Målt kvalitet  
• Antall utlån   
• Antall arrangementer   

 
Frivillighetssentralen 

Pr i dag er det ansatt ved frivillighetssentralen i Dyrøy kommune, hvorav stillingen også deles 
med Nordavindhagen utvikling. Den ene ansatte har et bredt spekter av oppgaver som følges 
opp.I fravær av kulturleder har det også medført ekstra oppgaver. Tildeling av midler til 
Frivillighetssentralen er endret form 2017. Endringen innbærer at overføring skjer via tildlig 
på ramme mot tidligere øremerket tilskudd. Det må gjøres en avklaring av styrets funksjon 
etter at den nå antas å være  100 % del av kommunen. 
 
Annet kulturarbeid 
Det er ansatt ny barne- og omsorgsarbeider som vil ha i oppgave å følge opp Ungdomsrådet i 
Dyrøy kommune, samt andre kulturrelaterte oppgaver.  
 

3.3 Helse- og omsorg 
Omfatter følgende tjenester:   
• Hjemmebaserte tjenester  



• Tjenester til de med funksjonsnedsettelse/sammensatte behov   
• Korttidsopphold, langtidsopphold og dagopphold  
• Avlastningstilbud for pårørende med særlig tyngende omsorgsbehov 
• Psykisk helse og rus 
 
I tillegg 
• Legetjenesten  
• Nav  
• Fysioterapi 
• Helsesøster 
• Krisesenter - egen avtale 
• Legevakt – egen avtale  
• Miljørettet helsevern og smittevern  
 
Dyrøy kommune har tilbud om ulike avlastningstjenester, omsorgslønn og brukerstyrt 
personlig assistanse for at kommunens innbyggere med pleie og omsorgsbehov skal kunne bo 
lengst mulig i eget hjem.   
Tjenester tildeles etter veileder til tildelingspraksis jf. Helse – og omsorgstjenesteloven, 
helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven, forvaltningsloven og 
verdighetsgarantien.  
 
Mulige nye tiltak: 

• Styrking av tjenesten for de med funksjonsnedsettelse 
• Lønns- og prisvekst interkommunalt samarbeid 
• Driftstilskudd leger 
• Utbetaling av lønn/feriepenger støttekontakter (lovpålagt) 
• Økte tjenester til flyktninger 
• Styrking av helsesøstertjenesten 50 % 
• Miljøarbeider 
• Økt andel timer tilsynslege  
• Gjennomgå 3-måneders kontrakter 

 
Helse og omsorg må i perioden 2017 – 2020 arbeide aktivt med arbeidet med effektivisering, 
kompetanseheving og strukturendring for å få en effektiv og god organisasjon innenfor 
budsjettrammen.  
 
Budsjettet for 2017 tar utgangspunkt i faktisk driftsnivå i 2017. Utfordringen i 2016 er å 
drive tjenestetilbudet slik at flere ressurser kan settes inn lenger ned i omsorgstrappen 
(forebyggende arbeid). Til dette vil det være behov for økt kompetanse. Det må aktivt søkes  
midler  fra Fylkesmannen; «Kompetanseløftet» og andre. 
Pågående arbeid med ny turnus skal ferdigstilles før utgangen av 2016 og her forventes det 
økt ressursutnyttelse. 
 
Legetilsynet på sykehjemmet er økt etter en gjennomgang har det blitt avdekket et større 
behov for tilsyn enn tidligere, - økning fra 4 til 7 t i uken. 
Et lovkrav om fast ansettelse av støttekontakter medfører økte utgifter bl.a. til utbetaling av 
feriepenger.  
 



Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er en lovpålagt oppgave som kommune må tilby. 
Antall timer den enkelte har krav på er ikke hjemlet i lov, her legges faglige vurderinger til 
grunn. Det er derfor usikkerhet knyttet til behovet og utgiftene.  
 
 Vi har unge brukere med sammensatte behov for koordinerte tjenester. Vi har hatt 
utfordringer med å bygge opp et godt tilbud som ivaretar denne brukergruppen. Med 
begrensede ressurser, kompetanse og opplæring, har oppstartsfasen vært veldig krevende. 
Det er et stort behov for individuelt tilpasset aktivitets/jobb-tilbud 
 
En fagansvarlig for gruppen med redusert funksjonsevne, sammensatte behov og psykisk 
utviklingshemmede, vil kunne være et tiltak som bidrar til kvalitetssikring overfor brukerne.  
Organisering og behovet for å styrke tjenesten med ressurser og kompetanse ble ikke 
spesifikt beskrevet i rapporten som ble utarbeidet med bakgrunn i en drifts og 
organisasjonsanalyse. Dette vil følges opp av rådmann i utarbeidelse av organisasjonskart 
som skal legges frem til politisk behandling i januar/februar 
. 
Tilbud til de som har behov for Krisesenter dekkes i dag ved et interkommunalt samarbeid. 
Legetjenesten og legevakten får økte utgifter  grunnet i lønns- og øvrige driftsutgifter.  
Innføring av plikt til øyeblikkelig hjelp døgntilbud for pasienter og brukere med psykiske 
lidelser og rusmiddelproblemer innføres fra januar 2017 som et  nytt tjenestetilbudet 
kommunen pålegges å tilby. Bakgrunnen er at ingen brukergruppe skal ikke diskrimineres. 
De skal sikres likeverdig tilgang til tjenester, også øyeblikkelig hjelp - døgnopphold. 
Hvordan dette skal løses er endelig ikke avklart og kostnadsberegnet, men rådmann er i 
dialog med omliggende kommuner, inkludert Lenvik som har ansvar for våre KAD senger i 
dag 
. 
Økte tjenester til flyktninger er i hovedsak grunnet økning i antall flyktninger som bosettes i 
kommunen i 2017. Det samme gjelder styrking av helsesøster og miljøarbeider. Her vil 
finansiering komme via statlige tilskudd.  
 
Kompetanseutvikling 
Dette stilles store krav til kompetanse i kommunen. Helse og omsorgtjenesten er i endring. 
Dette må sees i forhold til lovkrav og  brukernes behov og krav til tjenester.  
 
Enhetsleder for pleie- og omsorg (PLO) og fagansvarlig sykehjem og hjemmetjenesten har 
tatt moduler i helseledelse inneværende år. Dette vil videreføres. Det vil bli søkt midler av 
Kompetanseløftet på et program. 
 
God kompetanse på riktig nivå, rett sted og rett tid er en forutsetning for gode og effektive 
tjenester. Løkta tilbyr viktige og nyttige kompetansehevende kurs og samlinger, tilbud som 
gjør at vi er i stand til å følge opp nødvendige kompetanse-hevende tiltak 
 
Nordavind utvikling, vår eget kommunalt foretak (KF), - er en viktig og positiv bidragsyter 
som sørges for utvikling innen helse og omsorg.  
 
Kravet til dokumentasjon er svært viktig. Her må det satses på økt kompetanse. Vi er en liten 
kommune slik at sårbarheten er stor da det ofte kun er en person som har full kompetanse på 
området. Det å sørge for «tvilling – kompetanse» er viktig av hensyn til å fylle lovkrav. 



 
3.3.1 NAV 
De kommunale tjenestene i NAV er lovregulert i lov om sosiale tjenester i NAV og 
introduksjonslovgivningen. Formålet med lov om sosiale tjenester i NAV er å bedre 
levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte 
får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgangen til arbeid, sosial inkludering 
og aktiv deltagelse i samfunnet. Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier 
får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. 
  
NAV- kontoret skal ivareta brukerens helhetlige behov for bistand, og tilby en individuelt 
tilpasset oppfølging med de tjenester, tiltak og virkemidler kontoret rår over.  
NAV Dyrøy skal sikre at brukerne møter en helhetlig førstelinje og skal oppleves av brukerne 
som en samlet enhet hvor stat og kommune tar felles ansvar. Brukernes behov skal være 
styrende og NAV Dyrøy sørger for nødvendig koordinering både innad i arbeids og 
velferdsforvaltningen og mot andre relevante tjenester brukeren har behov for. Lov om 
arbeids og velferdsforvaltningen opprettholder en klar deling mellom statens og kommunens 
ansvarsområder. Fylkesdirektøren i NAV Troms og rådmannen i Dyrøy har to 
partnerskapsmøter i året der en gjennomgår samarbeidsavtalen, drifta av kontoret og andre 
aktuelle tema. 
NAV kontorene i Troms er organisert i tjenesteområder der NAV Dyrøy er en del av TO Midt 
sammen med Gratangen, Lavangen, Salangen, Bardu, Målselv, Sørreisa, Lenvik, Berg, 
Torsken og Tranøy. Samarbeidet fungerer godt både mht. felles kursing av medarbeiderne og 
felles holdninger til saker som kan være utfordrende. 
Formålet med introduksjonsordningen er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for 
deltagelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.   
I NAV Dyrøy er følgende kommunale tjenester samlet: økonomisk sosialhjelp og boligstøtte. 
Kvalifiseringsprogammet har ikke vært i bruk de siste årene i vår kommune  

Fra og med 2017 vil det være lovpålagt for mottakere av sosialhjelp, som er vurdert i stand til 
det, å yte kommunal arbeidsplikt. Hvordan dette skal kunne gjennomføres må avklares og 
politisk behandles. 
 
 
3.3.2 Pleie- og omsorg 
Ledelse  
PLO har de siste årene hatt utskiftninger på fagansvarlige. Rådmann er i dag også helse og 
omsorgssjef og det innebærer at strategisk styring og utvikling av tjenesten er en utfordring. I 
tiden fremover vil det være et økende behov for styring grunnet den demografiske utvikling i 
kommunen hvor vi får stadig flere eldre. Utvikling av helse- og omsorgstilbudet må skje i 
tråd med befolknings og sykdomsutvikling i kommunen. Og dette må også gjenspeile seg i 
budsjettet. 
 
Videreutvikling av omsorgstrappen med satsning på forebyggende tjenester  
Omsorgstrappen beskriver at jo høyere opp i trappen desto mer inngripende tjenester. Å 
jobbe forebyggende hvor hverdagsrehabilitering er fokus vil bidra til økt kvalitet og 
muligheter for mestring hos brukeren, samt reduserte kostnader for kommunen. Utbygging 
av omsorgsboliger fremfor sykehjemsplasser vil være et tiltak hvor man dreier ressursbruken. 
 



Dagtilbud, hverdagsrehabilitering og hjemmetjenester er tjenester nederst i trappen, hvor 
brukeren aktivt kan bidra til å beholde, gjenopprette, eller øke funksjonsnivå.  
  
Den demografiske utviklingen i Dyrøy kommune vil i tiden fremover gi en økning i andel 
eldre.  Forskning viser at forekomst av demens øker i tråd med økende alder. Denne gruppen 
pasienter er i dag utfordrende å ivareta i eget hjem og tilbud om omsorgsboliger bør være et 
alternativ til sykehjemsplass.   
 
Slik omsorgstrappen er organisert i dag mangler det viktige tilbud lengst nede i trappen. Her 
nevnes blant annet dagsenter som felles møteplass, forebyggende hjemmebesøk, og godt 
utbygd hverdagsrehabiliteringstilbud. Rådmannen anbefaler å videreutvikle omsorgstrappen 
ved å etablere tilbud lengre ned i trappen. Dette er mulig dersom man omprioriterer ressurser 
innenfor sektoren.   
 

  
 
 
F.o.m. 1 januar 2017 vil det være et lovpålagt krav å få sykehjemsplass. Det er ikke avklart 
hvilke konsekvenser dette vil får for Dyrøy kommune.  
Forebyggende hjemmebesøk satsningsområde 
Hjemmetjenestene kan forebygge, legge til rette for å redusere fare for funksjonssvikt og 
sykdomsutvikling. Det har vært et vellykket prosjekt innen helse hvor også fysioterapeuten 
har deltatt for å forebygge fall – skader. Rådmannen anbefaler at det arbeides med å 
videreutvikle omsorgstrappen ved å tilby forebyggende hjemmebesøk til eldre. Formålet er å 
kartlegge behov, skape en aktiv brukerrolle og større grad av trygghet for friske eldre. 
Besøkene skal fungere både som informasjonskanal og styrke de eldre sine ressurser og tro 
på egen evne til å ta vare på sin egen helse. Forebyggende hjemmebesøk knyttes til de øvrige 
helsetjenester og aktivitetstilbud.   
 



Hverdagsrehabilitering  
Det vil kreve ressurser og kompetanse til å arbeide målrettet med å gjøre brukeren mest 
mulig selvhjulpen. Hensikten med denne tilnærmingen vil være at behovet for langvarige og 
omfattende tjenester i mange tilfeller reduseres. Resultatet er at behov for institusjonsplass 
utsettes.  Brukeren vil tidlig motta et tverrfaglig tilbud med fokus på rehabilitering og 
mestring. Den enkelte vil få økt livskvalitet, lengre levetid og større mulighet for å mestre 
hverdagen i eget hjem.   
Nasjonalt læringsnettverk for helhetlig pasientforløp er en metode som kan benyttes. Dette er 
kompetansehevende tiltak, satsning på brukermedvirkning og pasientsikkerhet.  

Kommunikasjon og samhandling  
For å møte fremtidens utfordringer må helse- og omsorgstjenesten utvikle samspillet og gi 
større rom for de frivillige og pårørende. Frivillig arbeid krever oppfølging og systematisk 
arbeid innen sektoren.  
Årets Dyrøyseminar hadde tema « Grensesløs samhandling». På samme tid ble også 
Fårikålfestivalen arrangert.  I år ble de eldre på sykehjemmet involvert og engasjert sammen 
med blant annet barn i barnehagen. Dette var et svært vellykket tiltak som må videreføres. 
Livsglede, samhandling og kreativitet er et positivt helsefremmende tiltak for alle som bidrar.   
Dialog og samhandling med egne ansatte er viktig. Helse og omsorg er en omfattende sektor. 
For å ivareta informasjon og samhandling ser at det er viktig å sørge for samlinger i løpet av 
året.inger fire ganger i året. Dette videreføres.   
Målstyring  
 
Kommunen er gjennom helse- og omsorgstjenesteloven pålagt å drive systematisk 
kvalitetsforbedring. Dette arbeidet har ikke vært godt nok prioritert siste år. En mulighet er å 
utarbeide en kvalitetsplan i handlingsperioden. Det skal kunne defineres viktige 
kvalitetsindikatorer. I dag rapporteres det direkte til rådmann i forkant av OPOM møter. 
Rådmannen ønsker å utarbeide en egen rapporterings mal som legges inn i STRATSYS, et 
eget rapporteringsprogram for strategisk styring.     
 
Hjemmetjenester 
 
Hjemmetjenester omfatter hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet, samt brukere 
med nedsatt funksjonsevne og psykisk utviklingshemning. I tillegg til ansvar for 
trygghetsalarm og matombringing.  
Tjenesten er regulert i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om 
pasient og brukerrettigheter.  
Fokus i perioden er god og aktiv bruker og pårørende medvirkning med tett og kontinuerlig 
dialog. Det vil også være avgjørende med god struktur, veletablerte rutiner og økt faglig 
kvalitet i tjenesten.   
 
Tjenester til funksjonshemmede 
 
TPU (Tjeneste for psykisk utviklingshemmede) har 3 brukere som bor i egne boliger på tunet 
med døgnkontinuerlig tilsyn. De resterende bor i egne boliger med tilsyn av 
hjemmesykepleie. 
 3 brukere har VTA plass hos vekstbedriften Astafjord Vekst. Dette er en tjeneste kommunen 
kjøper. VTA plass= Varig tilrettelagt arbeid) Her ser vi et mye større behov. Vi skulle gjerne 
hatt flere i arbeid og et mye tettere samarbeid med vekstbedriften. Vi har ikke nok midler til 



BPA (brukerstyrt personlig assistent) inn i budsjett. Vi ser et stort behov for denne tjenesten. 
Med utvidet BPA kunne flere vært i jobb med en-til-en oppfølging. BPA er en lovpålagt 
tjeneste. 
  
Vi kjøper tjenester fra eksterne aktører for 2 brukere. Derav er den ene i budsjettet, mens den 
andre dekkes med midler fra andre poster i budsjettet.  
Fem brukere bor inne på institusjon (Dyrøytunet). Disse bor på omsorgshybler med 
døgnkontinuerlig tilsyn. Disse har sammensatte diagnoser, og alle kommer under kategorien 
«ressurskrevende brukere» Vi ser flere pasienter som kommer til å kreve denne typen omsorg 
i nær fremtid. Disse tilbys logoped og fysioterapi, utfordringen er å kunne tilby meningsfulle 
aktiviteter i hverdagen.  
 
Tjenesten er regulert i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om 
pasient og brukerrettigheter. Tjenester til funksjonshemmede vil ha samme satsningsområde 
som for hjemmetjenester.   
 
Sykehjemmet 
Tilbud gis til langtidsbrukere med stort pleiebehov, samt brukere med behov for korttid- og 
avlastningsopphold.  I tillegg gis det tilbud til pårørende med stort omsorgsbehov. Tjenesten 
er regulert i Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie.  
  
Arbeidet med å bedre internkontroll og innføre standardiserte prosedyrer fortsetter også i 
2017. Målsetningen er et veletablert og «levende» internkontrollsystem. Også her vil god 
struktur, veletablerte rutiner og økt faglighet være satsningsområder. Institusjonstjenestene 
vil arbeide med aktivitet tilpasset brukerens behov og ressurser. Dette for å skape en 
meningsfull hverdag.   
 
3.3.3 Legeavdelingen 
 
Dyrøy kommune har et interkommunalt samarbeid med Sørreisa kommune. Videre har vi et 
samarbeid angående øyeblikkelig hjelp-plasser og legevakt med Lenvik kommune. Pr i dag 
har kontoret i Dyrøy kommune åpent 3 dager pr uke. Sørreisa legeavdeling har investert i nytt 
personalssystem, noe som har medført høyere kommunal andel i 2016.  
For innbyggerne i kommunene våre skal endringene først og fremst vise seg ved: 

• Endring av åpningstid for kontorstedet i Dyrøy; fra 5 til 3 dager per uke. 
• Flere av fastlegene har kontordager ved begge legekontorstedene. 
• Økt tilgjengelighet på telefon og utvidet åpningstid av labratioriet ved kontorsted 

Sørreisa. 
• Omlegging i timebestillingsrutiner; SMS for timebestilling tones ned og det 

oppfordres til å ta telefonisk kontakt for timebestilling. 
• Redusert ventetid for å få legetime. 
• Redusert konsultasjonstid hos legen per legetime. 
• Det er kommet på plass kølappsystem ved kontorstedet i Sørreisa; skal sikre smidig 

avvikling av kø til resepsjon, labratorie og skadestue. 
Gjennom hele 2015 har flere leger vært ute i barselpermisjon. Bruk av vikarer har vært 
nødvendig for å sikre driften. Stadige fraværsperioder hos de faste legene er utfordrende for 
driften og har skapt etterslep og lange ventelister. Fra november og ut året var alle 



legestillinger i drift med enten fast ansatt eller vikar. Gjennom de siste årene har det også 
tilkommet økt arbeidsmengde på hjelpepersonellet i kontoret. Tjenesten så seg nødt til å 
praktisere innleie av ekstra personell gjennom hele 2015 for å kunne ivareta en forsvarlig 
drift. 
Det har ikke vært foretatt mål av kvalitet på tjenestene.  

3.3.4 Barnevern  
Barneverntjenesten organiseres i et samarbeid med Sørreisa. 
Barneverntjenesten skal bidra med ulike hjelpetiltak i familien og i de aller fleste tilfeller er 
hjelpetiltak tilstrekkelig. Utviklingen i Dyrøy kommune har vært økende utgifter knyttet opp 
til vedtak hjemlet i lov 
. 
I 2015 mottok Dyrøy og Sørreisa barnevernstjeneste 71 bekymringsmeldinger, noe som er en 
nedgang på 14% fra året før. Flere av meldingene har hatt et innhold som har fordret tett 
samarbeid med politiet. Dette har vært komplekse og arbeidskrevende saker for tjenesten. 
Utgifter til barnevern er uforutsigbare, behov for tiltak kommer fortløpende. En tidlig innsats, 
og samhandling er derfor viktig. Det har ikke vært målt kvalitet på tjenestene.  

3.3.5 Integrering 
Dyrøy kommune har vedtatt å ta imot 20 flyktninger i løpet av 2017. Dette vedtaket er blitt 
redusert til 15 flyktninger med bakgrunn i lavere flyktningestrøm til Norge. Det er ansatt en 
integreringskoordinator. Utfordringen er å få flyktningene integrert i kommunen, samt gi dem 
de tjenester som de har behov for og har krav på. Ny boliger er en annen utfordring. På sikt vil 
mulige arbeidsplasser være en utfordring.  
 
3.3.6 Annen helsetjeneste 
Dyrøy kommune har ansatt en helsesøster og en fysioterapeut. Også folkehelse-perspektivet 
blir ivaretatt av disse. Fysioterapeut er også vår folkehelsekoordinator og arbeider både 
forebyggende – klinisk – og bidrar på system nivå i planarbeid.  
 
 

Oppgavene til enheten er overveiende forebyggende og helsefremmende tjenester til barn, 
unge og deres familier. Tjenesten omfatter  

• helsestasjon 0-6 år  
• jordmortjeneste  kjøpes eksternt 
• skolehelsetjeneste i grunnskolen  
• helsestasjon generelt  
• fysioterapi til barn og unge  
• vaksinasjon  
• smittevern   
• frisklivsarbeid  
• folkehelse  

 
Forebyggende helsetjenester for barn og unge har et fokus på tverrfaglig samarbeid og 
psykisk helse. Helsesøster har et svært bredt spekter av oppgaver, og funksjonen tillegges 
stadig nye oppgaver enten fordi de er lovpålagte eller at det er får andre med hennes 
kompetanse til å utføre oppgaven. Ny oppgaver er blitt lagt til og vil øke, grunnet integrering 
av voksne flyktninger som krever mere ressurser av helsesøster eks. det skal gjennomføres 
Tuberkulosekontroll 



Det har vært iverksatt tiltak hvor helsesøster og folkehelsekoordinator har samarbeidet om 
egne tilbud rettet mot elever i grunnskolen.  
.  
 
 
Folkehelse  
Folkehelsekoordinator i samarbeid med blant annet kommuneoverlege ansvarlig for 
utarbeidelse av tiltak i henhold til folkehelseprofilen. Folkehelsekoordinatoren skal også 
arbeide med overordnede planer. Hun blir nå aktivt trukket med i blant annet kommunens 
arealplanlegging for å følge opp Folkehelseloven krav. 
 
Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over 
helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jamfør lov om 
folkehelsearbeid. Valgdeltakelsen som et område som  er lagt inn i Folkehelseprofilen. 
Valgdeltakelse kan si noe om samfunnsengasjementet i kommunen. I forbindelse med valg i 
2015 hvorvidt Dyrøy kommune skulle bestå som egen kommune eller ikke ble det 
aldersgrense for å avgi stemme satt til det året du fylte 16 år. 
Folkehelseprofilen beskrives status på mange områder.  
 
En av utfordringene er manglende kapasitet i egen organisasjon til å arbeide strategisk med 
informasjonen som fremkommer. Det iverksettes mange positive tiltak, - samarbeidsprosjekt 
folkehelsekoordinator og helsesøster rettet mot elever og foresatte. Kompetanse heving av de 
ansatte skjer ved å søke prosjektmidler.  
 
Fysioterapeuten har mange oppgaver som favner et stort område. 
 
3.4 Tekniske oppgaver 
Teknisk forvaltning omfatter forvaltningen av kommunens infrastruktur (herunder drift, 
vedlikehold, kjøp, salg) og utbygging av ny infrastruktur. Fagområdene som skal dekkes er:   
 

• planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg som vei, 
vann, avløp, renovasjon og slam 

• forvaltning og drift av parker og grøntanlegg, friluftsområder 
• oppgaver etter forurensingslov, utslippstillatelser, forurenset grunn 
• oppgaver på trafikkregulering og trafikksikkerhet, veglov 
• byggherrefunksjon på utbygging av anlegg på vei, vannforsyning, avløp mv. 
• beredskapstjeneste knyttet til 
• vannforsyning 
• avløpssystem og forurensning 
• vei/trafikk, snøbrøyting, strøing 

Enhet teknisk har i budsjettåret 2015 gjennomført en normal drift innenfor enhetens ansvars-/ 
funksjonsområder. 

Målt kvalitet   Status 2016 

Redusere vanntap på nettet med 
5 % årlig  

Dyrøy kommune har ved målinger indikasjon på at det er et 
vanntap i nåværende vannanlegg/rørsystem på ca 40 %. Ved 

gjennomføring av investeringen på nytt vannanlegg, forventes en 
betraktelig reduksjon i vanntap 



Forbedre vannkvaliteten.  Tilfredsstillende resultater på vannkvalitet. Se eget avsnitt.  

90 % av 
investeringsprosjektene skal 
følge oppsatt fremdriftsplan  

Ikke målt  

 
Miljø 
Andelen personer som får vann fra vannverk som både har tilfredsstillende resultater mht. E. 
coli og stabil drikkevannsleveranse ser ut til å være lavere enn landsnivået. Når man vurderer 
kommunens drikkevannsforsyning, må det tas hensyn til at statistikken omfatter den delen av 
befolkningen som får vann fra rapportpliktige vannverk, se indikatornummer 11, 
forsyningsgrad. Utbygging av vannverket er igangsatt og forventes ferdigstilt i 2017.  
 

3.4.1 Vann, avløp og rensing (VAR) 
VAR-tjenesten består av å produsere nok vann, godt vann og sikkert vann til abonnentene, 
samt innsamling og rensing av avløpsvann.   
 
Teknisk etat har flere selvkostområder. Selvkostområdene i dag er vann, avløp, slam/septikk, 
feiing, private reguleringsplaner, byggesak og oppmåling.  
Kommunale tjenester der selvkost setter den øvre rammen for brukerbetalingen er:  
Renovasjon  
(Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981, § 34). 
Innenfor avfallsområdet (renovasjon) er det et lovmessig krav om at selvkost skal danne 
grunnlag for innbyggernes brukerbetaling. Kommunene er altså pålagt å ha full 
kostnadsdekning. Miljødirektoratet har utarbeidet egne retningslinjer for blant annet hvordan 
kommunene kan differensiere avfallsgebyrene. Disse retningslinjer supplerer retningslinjene 
fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet på andre tema enn selvkost.  

  
Vannforsyning  
(Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12 og 
forurensningsforskriften av 1. juni 2004). Brukerne av tjenesten bør bære kostnadene 
forbundet med tjenestene. Kommunen er imidlertid ikke pålagt full kostnadsdekning.  
Byggetrinn 2 og 3 er gjennomført og november 2015 ble Dyrøya forsynt med vann fra Dyrøy 
nye vannverk. 
Prosjektet er utvidet ved vedtak i FS om forlengelse av overføringsledning fra Evertmoen til 
Brøstad kirke. Denne ledningen er bygget. Videre er det vedtatt å bygge ny 
overføringsledning fra Evertmoen og til Sæter. Denne er under bygging og vil være ferdig i 
lpt av mars/april 2016. Det er også vedtatt utarbeidelse av hovedplan vann. Arbeidet 
gjennomføres nå av Sweco. Det samme gjelder prosjektering av høyde-/utjamningsbasseng og 
sd-anlegg. 
Vannforbruket i kommunen er langt større (3-4 ganger større) enn normalt. Dette indikerer 
lekkasjer og evt. skjult forbruk. Det må settes i gang arbeid for å finne/utbedre 
lekkasjeproblematikken. Ny Drikkevannsforskrift er lagt ut til høring. Den nye forskriften vil 
ventelig stille krav til strengere håndtering av lekkasjer på offentlige vannforsyningsanlegg. I 
denne forbindelse vil Dyrøy kommune måtte utarbeide vedlikeholds-/saneringsplan. 

 
Avløpshåndtering  



(Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12 og 
forurensningsforskriften av 1. juni 2004). Brukerne av tjenesten bør bære kostnadene 
forbundet med tjenestene. Kommunen er imidlertid ikke pålagt full kostnadsdekning.   

 
Det er etter vedtak i FS foretatt utbedring av dreneringsanlegg i Stormyra boligfelt som følge 
av gjentatte vanninntrengninger i bolig og drenering i Brøstadbakkan boligfelt for å 
begrense/forhindre skade på nyoppført boligeiendom. I løpet av 2016 skal det bygges 1 ny 
pumpestasjon (den siste av 3 stk) 

 
Tømming fra slamavskillere (septiktanker), privat m.v.  
(Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981, § 26). 
Som for renovasjon er det et lovmessig krav om at selvkost skal danne grunnlag for 
innbyggernes brukerbetaling.   
 
Plan- og byggesaksbehandling  
(Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 33-1). Brukerbetaling kan maksimalt dekke 
selvkost, men det er ikke pålagt full kostnadsdekning.   

    
Oppmåling og matrikkelføring  
(Matrikkelloven av 17. juni 2005, § 32). Kommunen kan ta gebyr for oppmålingsforretning, 
matrikkelføring, utferding av matrikkelbrev og annet arbeid etter regulativ fastsatt av 
kommunestyret selv. Gebyrene kan i sum ikke være høyere enn nødvendige kostnader 
kommunen har med slikt arbeid.   
 
Feietjeneste  
(Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juli 2002, § 28). Brukerbetaling 
kan maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full kostnadsdekning.   
Selvkostområdene kommunen selv ivaretar er alle vedtatt av kommunestyret.   
Det følger av retningslinjer for beregning av selvkost at dersom gebyrinntekten er større enn 
kostnadene, må overskuddet settes av på et selvkostfond. Dette kan igjen føre til at gebyrer 
reduseres.   
Det er på de ovennevnte områdene jf. retningslinjer ikke pålagt full kostnadsdekning. Med 
andre ord er det anledning til at gebyrer settes lavere enn selvkostdekning.   
Rådmannen har høsten 2016 innleid ekstern konsulent til å gi en vurdering på Dyrøy 
kommunes VAR-område. Ved gjennomgang av siste 5 års beregninger av VAR-områdene 
foreligger en rapport som også nå er gjennomgått av revisor, som har avdekket 
feilberegninger av selvkost-området. Av selvkostfondene på over 5 millioner kroner, har 
kommunen mulighet til å overføre ca. 2.3 millioner kroner til disposisjonsfondet. 
  
Rådmannen jobber parallelt med effektivisering av tjenestene (for å redusere kostnader) og å 
sikre gode og forutsigbare leveranser. Etter gjennomgangen av VAR-området, legges det 
frem forslag om uendrede satser på kommunale gebyrer fra 2016, som ledd i ytterligere å få 
redusert gjenstående selvkostfond på over 2.6 millioner kroner.  

Bygg/anlegg/eiendom/planarbeid 

• Nytt taktekke Dyrøy omsorgssenter er gjennomført 
• Videreføring av planene for renovering/utbygging av omsorgssenteret igangsatt i 2015 

og videreføres og avsluttes i 2017 



• Vedlikehold av kommunale veier. Asfaltprogrammet er gjennomført.  
• Utbyggingen av Dyrøy nye vannverk. De 3 første byggetrinnene er gjennomført. I 

2016 gjennomføres byggetrinn 4 hvorav høydebassenget utgjør en vesentlig del. 
Planlagte framdrift holdes. 

• I 2015 ble det arbeidet for å etablere interkommunalt plankontor. Dette har så langt 
ikke ført fram. 

 

Planarbeid 
Det ble i løpet av 2014 lagt til rette for å etablere et felles plankontor for kommunene Berg, 
Torsken, Sørreisa, Dyrøy, Bardu og Målselv. Plankontoret skal påta seg planoppgaver på 
vegne av medlemskommunene. Det er i løpet av 2015 ikke etablert plankontor og det er 
usikkert hvorvidt dette kommer til å skje.  
 
Dyrøy kommune har de siste årene fått utarbeidet og vedtatt  

• Planstrategi 
• Planprogram 
• Kommuneplanens samfunnsdel 

 
Den gjenstående planen som er vedtatt gjennomført, er kommunens arealplan. Innleid 

ekstern konsulent gjennom WPS Norge er engasjert for å utarbeide denne planen, noe som er 
innarbeidet i budsjett 2017.  
 
Oppmålingstjenesten 
Det ble ansatt ny rådgiver i begynnelsen av 2016, med arbeidsområde både med opplæring og 
tildeling matrikkelfører. Dyrøy kommune har hatt et etterslep på dette området en tid, som nå 
i løpet av dette er år er betraktelig redusert. 
 

Framtidige utfordringer i teknisk etat:  
Enhet teknisk skal gjennomføre politiske vedtak i praksis. Ut fra dette har enheten ansvar for 
å tilrettelegge infrastruktur vedr. bl.a bosetting og næringsliv. Enheten har ansvar/er utøvende 
myndighet bla. ihht plan-og byggesaker, forurensingslovgivningen, drikkevannforsyningen 
m.m. 
 
  



De framtidige utfordringene vil være å: 

• Gjennomføre det forestående planarbeidet med kommuneplanen og øvrig planarbeid. 
Her er bla. plan for samfunnssikkerhet/beredskap med tilhørende ROS-analyser 
ganske omfattende. 

• Opparbeide kompetansen innenfor kart/oppmåling og plan-og byggesaksbehandling. 
• Gjennomføre utbyggingen av Dyrøy nye vannverk. 
• Få utarbeidet hoved-og sanering/vedlikeholdsplaner for drikkevannforsyningen 
• Renovering/ombygging av Dyrøy omsorgssenter 
• Gjennomføre vedlikehold av kommunale bygg slik at etterslep tas igjen 
• Gjennomføre utbygging av utleieboliger for flyktninger 
• Gjennomføre/intensivere vedlikeholdet og utbedringen av kommunale veier. 

Utarbeide langtidsplan for utbedring/asfaltering. 
• Gjennomføre vedtatte investeringer ( ihht . investeringsbudsjett) 

 
Det er ikke blitt foretatt måling av kundetilfredshet med tjenestene, noe som bør bli vurdert i 
nær fremtid.  

3.5 Fellesfinansiering 
Dette rammeområdet blir håndtert av økonomienheten i kommunen. Dyrøy kommunes 
statlige rammeoverføringer og andel skatteinntekter danner en stor del grunnlag, sammen med 
eventuelt andre offentlige overføringer, for driftsnivået i kommunen. Videre fremgår 
håndtering av utlån, renter, avdrag og andre finansielle føringer i dette kapittelet. Forslag til 
investeringsbudsjett vil, ved vedtak, medføre en betydelig merkostnad av renter og avdrag i de 
kommende årene.  

 
 
3.5.1 Økonomisk handlingsrom 
Dyrøy kommunes økonomiske handlingsrom er blitt redusert over tid.  
 
Garantiforpliktelser 
Dyrøy kommune hadde nær 7 millioner kroner i garantiforpliktelser ved inngangen til 2016. 
Et vedtak om kommunestyret gjeldende garanti for låneopptak til det interkommunale 
selskapet Astafjord Vekst AS med 2.5 millioner kroner, øker dette. Fylkesmannen i Troms er 
tilsendt vedtak og vurdering av denne garantien. Ideelt sett, jfr. god kommunal 



regnskapsskikk bør kommuner ha minimum 50 % av garantiforpliktelser på frie fond. Dette er 
ikke status i Dyrøy kommune pr i dag.  
 
Internkontroll 
Et satsningsområde i Dyrøy kommune er økt interkontroll. Det handler om å «holde orden i 
eget hus». En viktig og prioritert oppgave for rådmann. Utfordringer er manglende kapasitet i 
organisajonen til å følge dette opp.  Investering ressurser for å kan bidra  «Orden i eget hus» 
vil ha flere effekter; kvalitetssikring, mulig reduserte utgifter og sikre at lovpålagte oppgaver 
blir gjort i henhold til krav.  Arbeidet er startet og flere reglementer og rutiner er utarbeidet: 

• Finansieringsreglement 
• Rutine for finansiering 
• Økonomireglement 

Videre arbeides det med ny utgave av Lønnspolitisk plan. Et satsningsområde vil være 
utarbeidelse av flere skriftlige kontrollrutiner og veiledere m.m. i løpet av 2017.  
 
Utviklingen i frie fondsmidler 
Av årsoverskudd 2015 er det satt av 1.7 millioner kroner til å imøtekomme fremtidige økte 
pensjonsforpliktelser og økt rentebelastning. Ved inngangen til 2015 var frie fondsmidler i 
Dyrøy kommune på over 10 millioner kroner. Ved gjennomgang av disse midlene ble deler av 
dette satt av på bundne fondsmidler, hvorav resterende er brukt til finansiering av driftstiltak 
og andre kostnader. Det vil være et økonomisk mål å se til at frie fondsmidler økes ved 
avsetning de kommende årene.  

 
Fylkesmannen anbefaler at deler av driftsinntektene (1,75-3 %) videreføres til netto 
driftsresultat slik at kommunene kan oppnå økonomisk handlefrihet på sikt. 

 
 
 
Avsetninger, overføringer 
I tillegg til fordeling av økonomiske midler til hvert driftsområde settes det av midler sentralt 
til å dekke spesielle pensjonstransaksjoner inkludert reguleringspremien fra KLP (pensjon) og 
lønnsjusteringer for 2017.  Dette budsjettområdet inneholder også avsetninger til tilskudd 



Kirkelig Fellesråd og driftsavtale inngått med Nordavind utvikling på kr 250.000.  Også 
budsjettering av statlige overføringer knyttet til flyktninger. Dette er lagt inn i budsjett 2017.  

 
  



4 INTERKOMMUNALE SAMARBEID 
Dyrøy er en liten kommune med negativ befolkningsutvikling. Kommunen har over flere år 
inngått flere interkommunale samarbeid med nabokommuner. De tre mest aktuelle 
interkommunale samarbeidene er: 
 

1. Skogbruk  
(50/50) med Sørreisa, hvorav Sørreisa nå har sagt opp 25 % av sin andel. Det er lagt 
inn som driftstiltak i forslag til driftsbudsjett i Dyrøy kommune oppsigelse på 25 % 
stilling, basert på vurdering av arbeidsmengde i denne stillingen. 
 

2. Legetjenesten  
Med Sørreisa kommune – eget kapittel 3.3.3 

 
3. Barnevern  

Med Sørreisa kommune – eget kapittel 3.3.4. 
 

4. Brannvern 
Med Sørreisa kommune. I budsjett for 2017 er det tatt hensyn økt behov på utskifting 
av bekledning og kompetansehevning gjennom kurs.  

 
5. Interkommunalt arkiv 

I løpet av 2016 har Dyrøy kommune sendt videre til det interkommunale arkivet i 
Tromsø en stor mengde arkivmaterialet. Dette betyr en betydelig kostnad for Dyrøy 
kommune i de kommende årene. 

 
6. Midt-Troms Regionråd 

Dyrøy kommune har vedtak på deltakelse i dette interkommunale samarbeidet i Midt-
Troms. Andel er innarbeidet i budsjett 2017. 

 
7. Midt-Troms friluftsråd 

Som medlem av friluftsrådet er medlemsandelen innarbeidet i budsjett 2017.  
 

8. SMISO (Senter mot incest og seksuelle overgrep) 
Formannskapet har vedtatt og inngått en 3 årig avtale om støtte til senteret fra og med 
2016. Andel er innarbeidet i budsjett 2017. 
 

9. Destinasjon Senja 
Formannskapet har vedtatt og inngått medlemskap om støtte til reiselivsbedriften i sak 
90/16 fra og med 2016. Andel er innarbeidet i budsjett 2017. 

 
10. Midt-Troms landsbruksforum 

Et forum for Landbrukspersonell i kommunene i regionen. En positiv bidragsyter til 
faglig samarbeid i Midt-Troms regionen.  

 
 
  



DEL 2 – BUDSJETT 2017 
5 BUDSJETT 2017 
Med bakgrunn i beregnede frie inntekter, jfr. statsbudsjett og skatteinngang, samt påvirkbare 
egeninntekter, danner dette i all hovedsak rammen for budsjettert driftsnivå i Dyrøy 
kommune. I tillegg til dette danner også følgende kommunale vedtak føringer for 
budsjettprosessen i Dyrøy kommune:  

• Saksnr   4/16: Bosetninger flyktninger 
• Saksnr 12/16: Forvaltningsrevisjon 
• Saksnr 14/16: Kontorhotellet 
• Saksnr 17/16: Boliger for mottak av flyktninger 
• Saksnr 41/16: Arealplan for Dyrøy kommune 
• Saksnr 46/16: Driftsanalyse og organisasjonsgjennomgang i Dyrøy kommune 

5.1 Utvikling i viktige økonomiske parametere 
 
Dyrøy kommune har i flere år driftet med mindreforbruk som har bidratt til store frie 
fondsavsetninger. Med bakgrunn i merforbruk i 2015 og utover i 2016, er forslag til 
driftsbudsjett blitt planlagt ut i fra nøktern og realistisk drift. Fokus har vært å få et realistisk 
budsjett som samtidig gir handlingsrom i form av et budsjettert overskudd. Dyrøy kommune 
har hatt mindreforbruk i forhold til driftsbudsjett de siste 5 årene: 
 

 
 

 
Utvikling i likviditet 



 
Likviditetsgrad 1 
Omløpsmidlene inkluderer akkumulert premieavvik. Premieavviket er ikke "mest likvid" slik 
det vurderes. Likviditetsgrad 1 er med bakgrunn i dette beregnet med totale omløpsmidler 
med fratrekk av kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 1 blir 1,64 i 2015 når premieavviket utelates 
fra beregningen. En så lav likviditetsgrad betyr at kommunen tidvis er på grensen til måtte 
trekke på kassakreditten i banken. 
Likviditetsgrad 2 
Likviditetsgrad 2 viser forholdet mellom mest likvide omløpsmidler (kasse, bank) og 
kortsiktig gjeld bør være større enn 1, dvs. at den kortsiktige gjelden i sin helhet bør være 
finansiert med midler som raskt kan gjøres likvide. Kommunens likviditetsgrad 2 er på 0,78 i 
2015, noe som er under anbefalt grense. Dette nøkkeltallet forteller at bankinnskudd er mindre 
enn kortsiktig gjeld pr 31. desember 2015. 

 

 
 

 
 
Dyrøy kommune har I 2014 innvilget kassakreditt på 3. Millioner kroner.  Denne har ikke 
vært benyttet. Nye lån for investeringer i 2016 er tatt opp med 13. millioner kroner. Det er 
ingen store utestående fordringer i innvilget tilskudd. Dyrøy kommune har innvilget et 
kortsiktig lån kr 200.000 til Dyrøy utleiebygg ved vedtak, til dekning av løpende kostnader, 
på 2 år. Første år med rente og avdragsfrihet. Dyrøyseminaret KF har mottatt forskuttering på 
reise- og lønnskostnader i 2016, med henvisning til driftsavtale. Det kommunale foretaket har 
nå fått utskilt eget budsjett-modul i Arena budsjett-modulen. Tidspunkt for låneopptak på 
investeringene vil til enhver tid være avhengig av kommunens tilgjengelige likviditet og 
vurderes fortløpende i forhold til start og fremdrift av prosjektene.  
 

Lønns- og prisvekst 

EGENKAPITAL OG GJELD 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Egenkapital  -93 166 321        -76 420 598        -73 303 622        -69 136 458        -71 064 111        -82 765 751        
Pensjonsforpliktelser -143 650 727      -165 389 765      -184 466 298      -200 442 663      -213 012 558      -216 830 613      
Langsiktig gjeld -84 531 596        -102 510 389      -103 804 929      -108 050 049      -115 551 996      -120 215 062      
Kortsiktig gjeld -8 937 890          -13 240 335        -14 106 286        -11 294 133        -15 521 131        -14 544 859        
SUM EGENKAPITAL OG GJEL -330 286 533      -357 561 087      -375 681 135      -388 923 303      -415 149 796      -434 356 285      



Dyrøy kommune har lagt til grunn deflatorer som er fremlagt i forslag til statsbudsjett; 
• Forventet lønnsvekst 2017: på 2,5 % datolønnsvekst fra 1. mai 2017.  
• Forventet prisvekst/konsumindeks: 2,5 %  

 

Egenbetaling for kommunale tjenester 

Dyrøy kommune har vurdert påvirkbare egeninntekter og velger i stor grad å øke disse opp 
til maksimale nasjonale satser eller følge statsbudsjettets forventede deflator på 2,5 % økning 
fra 2016-satser:  
• Satsene foreslås økt med 2,5 % (deflator)  
• Kommunale avgifter foreslås holdt på 2016-satser, dvs. ingen økning i 2017. Dette 

på bakgrunn av at en over år har bygd opp fond, og i henhold til gjeldende lovverk 
vil vi nå justere avgiftene slik at fondene kan bygges ned. 

• Andre tekniske tjenester – økning med deflator 2,5 % 
• Barnehagesatsene økes opp til maksimal pris jfr. reglement. 
• SFO satser – økning med deflator 2,5 % 
• Dyrøy kulturskole – økning med defaltor 2,5 % 
• Ulike betalingsatser innen hjemmetjenesten forbeholdes uendret inntil nytt regelverk 

blir offentliggjort med nye satser.  
 

 
 
5.2 Budsjett-skjemaer 
I den videre fortsettelse vil følgende 
Tabeller: 

• Budsjettskjema 1A: For hele kommunen 
• Budsjettskjema 1A: Pr rammeområde 
• Budsjettskjema 1B: For hele kommunen 
• Hovedoversikt driftsbudsjettet 
• Budsjettskjema 2A: Investeringsbudsjettet 
• Budsjettskjema 2B: Investeringsbudsjettet 
• Rådmannens prioriterte driftstiltak 
• Rådmannens prioriterte investeringstiltak 
• Driftstiltak som ikke er prioritert 

 

  



5.2.1 Budsjettskjema 1 A:  
 
For hele kommunen 

 
 
 
  

BUDSJETT-SKJEMA 1 A Regnskap
2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Skatt på inntekt og formue      -21 772 910      -22 883 000      -23 257 000 
Ordinært rammetilskudd      -65 931 268      -66 732 000      -72 019 000 
Skatt på eiendom                      -                        -                        -   
Andre direkte eller indirekte skatter                      -                 -8 000               -8 000 
Andre generelle statstilskudd        -2 095 507        -2 058 545        -6 820 265 
Sum frie disponible inntekter      -89 799 685      -91 681 545    -102 104 265 
Renteinntekter og utbytte           -556 157           -995 000        -1 005 900 
Gevinst på finansielle instrumenter                      -                        -                        -   
Renteutgifter provisjoner og andre 
finansutgifter

        2 651 246         4 038 218         4 008 145 

Tap på finansielle instrumenter                      -                        -                        -   
Avdrag på lån         5 057 179         6 070 000         5 580 000 
Netto finansinntekter/-utgifter         7 152 268         9 113 218         8 582 245 
Dekning av tidl års regnskm merforbruk                      -                        -                        -   
Til bundne avsetninger         2 622 776              22 000              22 000 
Til ubundne avsetninger         1 646 447                      -                        -   
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk           -184 008                      -                        -   
Bruk av ubundne avsetninger        -2 352 455           -587 725               -5 000 
Bruk av bundne avsetninger           -772 504           -974 000        -1 566 618 
Netto avsetninger            960 256        -1 539 725        -1 549 618 
Overført til investeringsbudsjettet                      -                        -                        -   
Til fordeling drift      -81 687 161      -84 108 052      -95 071 638 
Sum fordelt til drift fra skjema 1B       78 060 776       84 108 052       95 071 638 
Merforbruk/mindreforbruk        -3 626 385                      -                        -   

Dyrøy



Pr rammeområde 

 
 

 
 

 

BUDSJETTSKJEMA 1 A                                                      
Fordelt pr rammeområde

Regnskap
2015

Budsjett 2016 Budsjett 2017

Andre generelle statstilskudd -42 000 0 0
Sum frie disponible inntekter -42 000 0 0
Renteinntekter og utbytte -57 092 0 0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 1 969 0 0
Netto finansinntekter/-utgifter -55 123 0 0
Til bundne avsetninger 86 262 0 0
Til ubundne avsetninger 1 179 695 0 0
Bruk av ubundne avsetninger -886 246 0 0
Bruk av bundne avsetninger -156 294 -120 000 -50 000
Netto avsetninger 223 417 -120 000 -50 000
Til fordeling drift 126 294 -120 000 -50 000
Sum fordelt til drift fra skjema 1B 15 201 114 14 876 236 15 523 544
Merforbruk/mindreforbruk 15 327 408 14 756 236 15 473 544

Ramme 1: Sentraladm. og fellesdrift

Andre generelle statstilskudd -422 500 -450 000 -550 000
Sum frie disponible inntekter -422 500 -450 000 -550 000
Renteinntekter og utbytte -499 0 0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 382 0 0
Netto finansinntekter/-utgifter -117 0 0
Til bundne avsetninger 150 000 0 0
Til ubundne avsetninger 10 278 0 0
Bruk av ubundne avsetninger -184 896 -397 725 -5 000
Bruk av bundne avsetninger -226 274 -125 000 -871 618
Netto avsetninger -250 892 -522 725 -876 618
Til fordeling drift -673 509 -972 725 -1 426 618
Sum fordelt til drift fra skjema 1B 18 369 865 20 314 626 22 724 519
Merforbruk/mindreforbruk 17 696 356 19 341 901 21 297 901

Ramme 2: Undervisning, barnehage og kultur

Andre direkte eller indirekte skatter 0 -8 000 -8 000
Andre generelle statstilskudd -1 235 870 -1 318 545 -6 120 265
Sum frie disponible inntekter -1 235 870 -1 326 545 -6 128 265
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 55 0 0
Netto finansinntekter/-utgifter 55 0 0
Til bundne avsetninger 300 000 0 0
Til ubundne avsetninger 272 466 0 0
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk 0 0 0
Bruk av ubundne avsetninger -293 563 -190 000 0
Bruk av bundne avsetninger -360 971 -234 000 -620 000
Netto avsetninger -82 068 -424 000 -620 000
Til fordeling drift -1 317 883 -1 750 545 -6 748 265
Sum fordelt til drift fra skjema 1B 39 870 468 42 584 559 44 361 233
Merforbruk/mindreforbruk 38 552 585 40 834 014 37 612 968

Ramme 3: Helse- og sosial



 

 
 

 
 
 
5.2.2 Driftsrammer - hovedansvarsområder 
 

Andre generelle statstilskudd -45 420 -40 000 -50 000
Sum frie disponible inntekter -45 420 -40 000 -50 000
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 1 075 545 000 545 000
Netto finansinntekter/-utgifter 1 075 545 000 545 000
Til bundne avsetninger 2 086 514 22 000 22 000
Bruk av ubundne avsetninger -987 750 0 0
Bruk av bundne avsetninger -28 965 -495 000 -25 000
Netto avsetninger 1 069 799 -473 000 -3 000
Til fordeling drift 1 025 454 32 000 492 000
Sum fordelt til drift fra skjema 1B 8 972 337 10 842 631 13 541 767
Merforbruk/mindreforbruk 9 997 791 10 874 631 14 033 767

Ramme 4: Tekniske oppgaver

Skatt på inntekt og formue -21 772 910 -22 883 000 -23 257 000
Ordinært rammetilskudd -65 931 268 -66 732 000 -72 019 000
Andre generelle statstilskudd -349 717 -250 000 -100 000
Sum frie disponible inntekter -88 053 895 -89 865 000 -95 376 000
Renteinntekter og utbytte -498 566 -995 000 -1 005 900
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 2 647 765 3 493 218 3 463 145
Avdrag på lån 5 057 179 6 070 000 5 580 000
Netto finansinntekter/-utgifter 7 206 378 8 568 218 8 037 245
Til ubundne avsetninger 184 008 0 0
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk -184 008 0 0
Til fordeling drift -80 847 517 -81 296 782 -87 338 755
Sum fordelt til drift fra skjema 1B -4 353 008 -4 510 000 -1 079 425
Merforbruk/mindreforbruk -85 200 525 -85 806 782 -88 418 180

Ramme 9: Fellesfinansiering



 
 
 
5.2.3 Budsjettskjema 1B 
 

 
  

Beskrivelse Regnskap
2015

Budsjett 2016 Budsjett 2017

Inntekter -8 255 829 -4 618 000 -2 123 000
Utgifter 23 583 237 19 374 236 17 596 544
Netto utgift - ramme 1 15 327 408 14 756 236 15 473 544

Inntekter -8 048 292 -5 186 759 -5 394 619
Utgifter 25 744 648 24 528 660 26 692 520
Netto utgift - ramme 2 17 696 356 19 341 901 21 297 901

Inntekter -10 770 816 -9 636 545 -17 604 265
Utgifter 49 323 401 50 470 559 55 217 233
Netto utgift - ramme 3 38 552 585 40 834 014 37 612 968

Inntekter -16 898 305 -15 892 000 -12 224 000
Utgifter 26 896 096 26 990 631 26 257 767
Netto utgift - ramme 4 9 997 791 11 098 631 14 033 767

Inntekter -101 527 285 -106 985 000 -109 314 900
Utgifter 19 953 151 20 954 218 20 896 720
Netto utgift - ramme 9 -81 574 134 -86 030 782 -88 418 180

Ramme 4: Tekniske oppgaver

Ramme 9: Fellesfinansiering

Ramme 1: Sentraladm. og fellesdrift

Ramme 2: Undervisning, barnehage og kultur

Ramme 3: Helse- og sosial

BUDSJETT-SKJEMA 1 B 
Hele kommunen

Regnskap
2015

Budsjett 2016 Budsjett 2017

Sum utgifter 129 896 494 132 188 086 137 045 639
Sum inntekter -73 608 628 -70 963 034 -65 231 001
Netto utgift 78 060 776 84 108 052 95 071 638

Dyrøy



5.2.4 Hovedoversikt driftsbudsjett 
 

 
 

Beskrivelse Regnskap
2015

Budsjett 2016 Budsjett 2017

Brukerbetalinger -5 208 977 -5 484 434 -5 397 001
Andre salgs- og leieinntekter -13 349 152 -12 867 000 -13 047 000
Overføringer med krav til motytelse -21 019 534 -15 270 000 -13 022 000
Rammetilskudd -65 931 268 -66 732 000 -72 019 000
Andre statlige overføringer -2 095 507 -2 058 545 -6 820 265
Andre overføringer -2 855 431 -1 020 000 -1 000 000
Skatt på inntekt og formue -21 772 910 -22 883 000 -23 257 000
Eiendomsskatt 0 0 0
Andre direkte og indirekte skatter 0 -8 000 -8 000
SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -132 232 779 -126 322 979 -134 570 266
Lønnsutgifter 65 373 270 61 263 982 66 649 179
Sosiale utgifter 12 756 436 14 475 047 14 127 801
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm 
tjenesteprod

20 799 677 19 597 650 23 101 755

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm 
tjprod

12 411 539 13 343 800 13 911 020

Overføringer 9 123 575 10 309 007 9 907 684
Avskrivninger 8 421 902 9 040 000 9 278 200
Fordelte utgifter 0 -240 000 -160 000
SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 128 886 399 127 789 486 136 815 639
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) -3 346 380 1 466 507 2 245 373
Renteinntekter, utbytte og eieruttak -556 157 -995 000 -1 005 900
Gevinst på finansielle instrumenter 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån -8 252 -75 000 -75 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -564 409 -1 070 000 -1 080 900
Renteutgifter, provisjoner og andre 
finansutgifter

2 651 246 4 038 218 4 008 145

Tap på finansielle instrumenter 0 0 0
Avdrag på lån 5 057 179 6 070 000 5 580 000
Utlån 37 624 75 000 75 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 7 746 049 10 183 218 9 663 145
RESULTAT EKSTERNE 
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

7 181 640 9 113 218 8 582 245

Motpost avskrivninger -8 421 901 -9 040 000 -9 278 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I) -4 586 641 1 539 725 1 549 618
Bruk av tidligere års regnskapsmessig 
mindreforbruk

-184 008 0 0

Bruk av disposisjonsfond -2 352 455 -587 725 -5 000
Bruk av bundne fond -772 504 -974 000 -1 566 618
Bruk av likviditesreserve 0 0 0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -3 308 967 -1 561 725 -1 571 618
Overført til investeringsregnskapet 0 0 0
Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0
Avsetninger til disposisjonsfond 1 646 447 0 0
Avsetninger til bundne fond 2 622 776 22 000 22 000
Avsetninger til likviditetsreserven 0 0 0
SUM AVSETNINGER (K) 4 269 223 22 000 22 000
REGNSKAPSMESSIG MER- 
MINDREFORBRUK (L = I+J-K)

-3 626 385 0 0

DYRØY KOMMUNE - DRIFTSREGNSKAP



DEL 3 – ØKONOMIPLAN  
6 ØKONOMIPLAN 2017-2020 
 
Følgende oversikt viser et samlet bilde av kommunens drift for 2017 og frem til og med år 
2020 – i faste 2017-priser. 
Hele kommunen 

 
 

 
 
Kommentar: 
Som tidligere nevnt medfører vedtak av store investeringskostnader, økte renter- og 
avdragskostnader. I økonomiplanen er dette tatt hensyn til som %-vis nedtrekk pr 
rammeområde, ut ifra andel av totalbudsjettet. Disse nedtrekkene må innarbeides i større grad 
i kommende budsjetter på detaljnivå.  
  

Driftsbudsjett - 4 år Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
Lønn og sosiale utgifter       80 284 057         81 082 881          81 082 881          81 082 881 
Kjøp av varer og tj egenprod       23 594 678         23 594 678          23 594 678          23 594 678 
Kjøp av varer og tj erstatter egenprod       13 911 020         13 911 020          13 911 020          13 911 020 

Overføringer         9 907 684            9 907 684             9 907 684             9 907 684 
Finansutg og finanstrans       18 963 345         20 098 697          20 514 047          20 710 647 
Sum utgifter    146 660 784       148 594 960        149 010 310        149 206 910 
Salgsinntekter     -18 604 001        -20 538 177         -20 953 527         -21 150 127 
Refusjoner     -13 022 000        -13 022 000         -13 022 000         -13 022 000 
Overføringer   -103 104 265      -103 104 265       -103 104 265       -103 104 265 
Finansinntekter og finanser     -11 930 518        -11 930 518         -11 930 518         -11 930 518 
Sum inntekter   -146 660 784      -148 594 960       -149 010 310       -149 206 910 

Inntekt -146 660 784 -148 594 960 -149 010 310 -149 206 910
Utgift 146 660 784 148 594 960 149 010 310 149 206 910
Mer-/mindreforbruk 0 0 0 0

Økonomiplan 2017-2020 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020

Sum driftsinntekter   -134 570 266   -134 570 266   -134 570 266   -134 570 266 
Sum driftsutgifter    136 815 639    135 680 287    135 264 937    135 068 337 
Brutto driftsresultat       2 245 373       1 110 021          694 671          498 071 
Netto finanstransaksjoner       8 582 245       9 717 597     10 132 947     10 329 547 
Motpost avskrivninger      -9 278 000      -9 278 000      -9 278 000      -9 278 000 
Netto driftsresultat       1 549 618       1 549 618       1 549 618       1 549 618 
Andre finanstransasjoner, netto      -1 549 618      -1 549 618      -1 549 618      -1 549 618 
Mer- /mindreforbruk                  -                    -                    -                    -   

-
Dyrøy



7 INVESTERINGER 
 
Som investeringsbudsjettet viser, legges det opp til vedtak av store investeringer i 2017 og 
delvis i 2018.  
 
7.1 Budsjettskjema 2A 
 

 
 
7.2 Budsjett - investering 
 

 
 
  

Økonomiplan investering 2017-2020 Budsjett 
2017

Budsjett 
2018

Budsjett 
2019

Budsjett 
2020

Planlagte investeringer   39 150 000   26 000 000   4 000 000   4 000 000 
Overføringer med krav til motytelse  -10 360 000    -9 000 000              -                -   
Bruk av lån  -28 790 000  -17 000 000  -4 000 000  -4 000 000 
Sum udekket/udisponert                -                  -                -                -   

INVESTERING Regnskap
2015

Budsjett 2016 Budsjett 2017

Salg av driftsmidler og fast eiendom -535 000 0 0
Overføringer med krav til motytelse -4 362 819 -2 350 000 -10 360 000
Kompensasjon for merverdiavgift -1 260 145 0 0
SUM INNTEKTER (L) -6 157 964 -2 350 000 -10 360 000
Lønnsutgifter 559 900 0 0
Sosiale utgifter 144 002 0 0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. 22 461 873 16 160 000 39 150 000
Overføringer 1 260 145 0 0
Renteutg, provisjoner og andre finansutg 0 0 0
Fordelte utgifter 0 0 0
SUM UTGIFTER (M) 24 425 920 16 160 000 39 150 000
Avdragsutgifter 2 780 352 670 000 0
Utlån 160 000 500 000 0
Kjøp av aksjer og andeler 442 593 0 0
Avsetninger til bundne fond 120 132 0 0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) 3 503 077 1 170 000 0
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L) 21 771 033 14 980 000 28 790 000
Bruk av lån -12 500 000 -14 310 000 -28 790 000
Salg av aksjer og andeler -650 000 0 0
Mottatte avdrag på utlån -2 892 710 -670 000 0
Bruk av disposisjonsfond -5 300 000 0 0
SUM FINANSIERING (R) -21 342 710 -14 980 000 -28 790 000
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R) 428 323 0 0



8 DRIFTSTILTAK 
 
Rådmannen har vurdert forslag til driftstiltak ut i fra Dyrøy kommunes behov og økonomiske 
muligheter.  
 
8.1 Valgte driftstiltak 

 

DRIFTSTILTAK 2017 
Årene 2017 2018 2019 2020
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett -1 278 618 -1 278 618 -1 278 618 -1 278 618
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 952 927 2 088 279 2 503 629 2 700 229

Valgte driftstiltak 325 691 -809 661 -1 225 011 -1 421 611
Over-/underskudd budsjettversjon 0 0 0 0

Totale driftskostnader fra 
investeringsbudsjett

952 927 2 088 279 2 503 629 2 700 229

Investeringstiltak 2017 - 22.11.16 952 927 2 088 279 2 503 629 2 700 229

Sentraladm. og fellesdrift 837 650 489 499 414 736 379 348
Ansvar 111 - Ansettelse en kommunalsjef 
2017

826 150 826 150 826 150 826 150

Rådmannskontoret (111) 826 150 826 150 826 150 826 150
Ansvar 132 - Ungt entreprenørskap 11 500 11 500 11 500 11 500

Næringsarbeid (132) 11 500 11 500 11 500 11 500
Ansvar 199 - Reduksjon ramme 1 0 -348 151 -422 914 -458 302

Felles fordeling ramme 1 (199) 0 -348 151 -422 914 -458 302

Undervisning, barnehage og kultur -655 836 -425 519 -516 896 -560 148
Ansvar 271 - Vakant kulturleder - Ny - 2017 -655 836 0 0 0

Kulturkontor (271) -655 836 0 0 0
Ansvar 299 - Reduksjon ramme 2 0 -425 519 -516 896 -560 148

Felles fordeling ramme 2 (299) 0 -425 519 -516 896 -560 148

Helse- og sosial 286 865 -602 856 -793 917 -884 353
Ansvar 321 - Økt antall timer tilsynslege 286 865 286 865 286 865 286 865

Legekontoret - drift (321) 286 865 286 865 286 865 286 865
Ansvar 399 - Nedtrekk ramme 3 0 -889 721 -1 080 782 -1 171 218

Felles fordeling ramme 3 (399) 0 -889 721 -1 080 782 -1 171 218

Tekniske oppgaver -142 988 -270 785 -328 934 -356 458
Ansvar 452 - Reduksjon av 25 % av 
skogbrukstjeneste

-142 988 0 0 0

Interkomm skogbrukstjeneste (452) -142 988 0 0 0
Ansvar 499 - Nedtrekk ramme 4 0 -270 785 -328 934 -356 458

Felles fordeling ramme 4 (499) 0 -270 785 -328 934 -356 458

Valgte tiltak



8.2 Driftstiltak som ikke er blitt valgt 

 
 
 

Sentraladm. og fellesdrift 2017 2018 2019 2020
Ansvar alle - Premieavvik 2016 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000

Fellesutgifter (122) -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000
Ansvar 111 - Ansettelse to kommunalsjefer 2016 1 652 300 1 652 300 1 652 300 1 652 300

Rådmannskontoret (111) 1 652 300 1 652 300 1 652 300 1 652 300
Ansvar 122 - Kompetanseheving 2016 51 250 51 250 0 0

Fellesutgifter (122) 51 250 51 250 0 0
Ansvar 132 - Næringsmessig omstilling 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Næringsarbeid (132) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Ansvar 195 - Finansiering tjenestekjøp 
Dyrøyseminarsenteret 2016

0 0 0 0

Dyrøyseminarsenteret (195) 0 0 0 0

Undervisning, barnehage og kultur
Ansvar 231 - Elev-pc 102 500 0 0 0

Elvetun skole (231) 102 500 0 0 0
Ansvar 231 - Uteområde 102 500 0 51 250 0

Elvetun skole (231) 102 500 0 51 250 0
Ansvar 231 - Økning undervisningsstilling 300 000 0 650 000 650 000

Elvetun skole (231) 300 000 0 650 000 650 000
Ansvar 251 - Skapende skriving og lokal historier 19 250 0 0 0

Dyrøy kulturskole (251) 19 250 0 0 0
Ansvar 251- Økt stilling til bandlærer Geir-Ove 

Mortensen
0 0 0 0

Dyrøy kulturskole (251) 0 0 0 0
Ansvar 271 - Vakant stilling som kulturleder KS 2016 -746 891 -373 445 -373 445 -373 445

Kulturkontor (271) -746 891 -373 445 -373 445 -373 445
Ansvar 271 - Vakant stilling som kulturleder KS 2017 -746 891 -373 445 -373 445 -373 445

Kulturkontor (271) -746 891 -373 445 -373 445 -373 445
Ansvar 272 - Hoveddør Bibliotek 0 0 0 0

Bibliotek (272) 0 0 0 0
Ansvar 272 - Solavskjerming Bibliotek 0 0 0 0

Bibliotek (272) 0 0 0 0

Helse- og sosial
Ansvar 311 - Styrking helsesøstertjenesten 2016 -6 750 -6 750 -6 750 -6 750

Helsesøstertjeneste (311) -6 750 -6 750 -6 750 -6 750
Ansvar 371 - Innkjøp av stekeovner på alle avdelingene 
og bedre belysning på pasientrommene

102 500 0 0 0

Sykehjemmet (371) 102 500 0 0 0
Ansvar 371 - Nytt låsesystem 102 500 0 0 0

Sykehjemmet (371) 102 500 0 0 0
Ansvar 371 - Renovering av kontorer, bestestue og 
kantine på omsorgssenteret

256 250 0 0 0

Sykehjemmet (371) 256 250 0 0 0
Ansvar 371:Belysning utenfor omsorgssenteret 205 000 0 0 0

Sykehjemmet (371) 205 000 0 0 0
Ansvar 391 - Tiltak aktivitet unge brukere med ulike 

behov
844 313 844 313 0 0

Avdeling Rehabilitering (391) 844 313 844 313 0 0

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen



 
 

Administrasjonens vurdering 
Dyrøy kommunes handlingsrom er blitt redusert over tid. Rådmannen legger i sitt forslag til 
budsjett med føringer om et nøkternt forbruk. Handlingsrommet for å håndtere uforutsette 
forhold er begrenset. Som det fremgår av økonomiplanen vil kommunen har en stram og 
sårbar økonomi som vil kreve store krav til styring i årene fremover.  
 
Rådmann foreslår at det iverksettes en prosess fra og med 2017 hvor de ulike 
rammeområdene starter en prosess med nedstyring av sine budsjett med kr 2. millioner 
kroner, jfr. manglende inndekning av økte renter og avdrag jfr. investeringsbudsjettet.  
 
Rådmann tilrår at budsjett for 2017 blir vedtatt jfr. budsjettskjema 1A og 1B, med netto kr 
95.071.638. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
I  Budsjett for Dyrøy kommune 2017 

1. Handlingsprogrammet 2017-2020, Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 vedtas 
slik det foreligger med tillegg for formannskapets eventuelle forslag til endringer, med 
budsjettskjema 1A og 1B, med netto kr 95.071.638. 

2. Kommuneskatt utskrives etter høyeste sats iht. Stortingets vedtak 

Tekniske oppgaver
Ansvar 432 - Selvkost justering Alt.1 2016 460 359 228 050 228 050 219 050

Fellesutgifter (122) -860 000 -860 000 -860 000 -860 000
Administrasjon (400) -1 135 000 -1 135 000 -1 135 000 -1 135 000
Vedlikeholdstjenesten (402) -1 100 000 -1 100 000 -1 100 000 -1 100 000
Vannanlegg (432) 3 156 650 3 154 225 3 154 225 3 154 225
Avløpsanlegg (433) 777 800 777 800 777 800 777 800
Slambehandling (434) 210 425 210 425 210 425 210 425
Renovasjon (435) 965 859 960 975 960 975 952 975
Feiing (482) 53 625 53 625 53 625 53 625
Renter m.v. (931) -545 000 -569 000 -568 000 -568 000
Avskrivninger (940) -840 000 -1 035 000 -1 030 000 -1 025 000
Tidl.års under-/overskudd (945) -224 000 -230 000 -236 000 -242 000

Ansvar 432 - Selvkost justering Alt.3 2016 -50 641 -486 950 -480 950 -483 950
Fellesutgifter (122) -860 000 -860 000 -860 000 -860 000

Administrasjon (400) -1 135 000 -1 135 000 -1 135 000 -1 135 000
Vedlikeholdstjenesten (402) -1 100 000 -1 100 000 -1 100 000 -1 100 000
Vannanlegg (432) 2 851 650 2 639 225 2 639 225 2 639 225
Avløpsanlegg (433) 761 800 767 800 773 800 779 800
Slambehandling (434) 210 425 210 425 210 425 210 425
Renovasjon (435) 775 859 770 975 770 975 762 975
Feiing (482) 53 625 53 625 53 625 53 625
Renter m.v. (931) -545 000 -569 000 -568 000 -568 000
Avskrivninger (940) -840 000 -1 035 000 -1 030 000 -1 025 000
Tidl.års under-/overskudd (945) -224 000 -230 000 -236 000 -242 000

Fellesfinansiering
Ansvar 923 - Innføring eiendomsskatt 2017 -493 750 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000

Eiendomsskatt (923) -493 750 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000



3. Godtgjørelse til folkevalgte iht reglement vedtatt i kommunestyre den 17. februar 
2014 

4. Investeringsbudsjettet med unntak av ansvar 930 formidlingslån, vedtas med 
utgifter/finansiering på kr 39.150.000. Låneopptak vedtas iht investeringsbudsjett med 
kr 28.790.000.  

5. Opptak av formidlingslån i Husbanken avventes i forhold til nye søknader, da 
balansen viser pr i dag ubrukte lånemidler på kr 1.213.000.  

6. Ramme for driftskreditt settes til kr 3.000.000.  
7. Kommunestyret ber rådmann iverksette en prosess fra og med 2017 hvor de ulike 

rammeområdene starter en prosess med nedstyring av sine budsjett med totalt kr 2. 
millioner kroner, jfr. manglende inndekning av økte renter og avdrag jfr. 
investeringsbudsjettet.  

8. Rådmann gis fullmakt til justering av lønnspostene mot belastning av avsatte 
lønnsmidlet ansvar 179 etter godkjent forhandlingsresultat iht økonomireglement 

9. Foreslått bruk av disposisjonsfondet reserveres ved regnskapsavslutning dersom 
resultatet viser mindre netto forbruk enn forutsatt. 

10. Budsjettrammer og budsjettposter disponeres i hht gjeldende lover og forskrifter, 
kommunens reglement, godkjente delegeringer og enkeltvedtak. Overskridelse må 
ikke skje uten samtykke på forhånd er gitt organet med bevilgningsmyndighet. 
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