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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/477 

Saksbehandler: Kjell Sverre Myrvoll 

Dato: 20.04.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Årsberetning og regnskap Nordavind Utvikling - 1.gangs behandling 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Styret i Nordavind Utvikling KF 6/18 26.04.2018 

 

Vedlegg 
1 Årsmelding 2017  
2 Årsregnskap 2017 

 

Saksopplysninger 
Daglig leder legger frem årsregnskap og årsmelding for 2017 til 1. gangs behandling i styret. Styret 
vil få regnskap og årsmelding tilbake til behandling etter at KomRev Nord IKS har foretatt 
revidering av regnskapet og årsmelding. 
 
Foretaket legger fram et årsregnskap for 2017 med et netto negativt driftsresultat på kr - 168 773, 
og et regnskapsmessig negativt resultat på kr – 171 612,- 
 
Det var ved inngangen av 2017 stor usikkerhet rundt inntektene i foretaket og det har derfor vært 
gjennomført budsjettreguleringer gjennom året. Det ble derfor gjennomført en budsjettregulering 
i regnskapsåret, for å ivareta dette. Styret vedtok budsjett med et brutto negativt driftsresultat, 
som er vedtatt inndekket med bruk av fondsmidler.  
 

Tabellen viser hovedtall for Nordavind Utvikling Dyrøy KF  

Hovedtall drift Regnskap 2017 Rev. Budsjett 2017  Regnskap 
2016 

Sum driftsinntekter -3 867 107 -3 530 230 -5 092 831 
Sum driftsutgifter 4 035 880 3 844 558 4 774 993 
Brutto driftsresultat -317 838 -314 328 -317 838 
Finansposter 2839 4 000 1 975 
Avsetning(-) Bruk av fond -160863 -318 328 -431 629  
Mer-/mindreforbruk -171 612 0 160 863 

 
Om foretakets økonomi i detalj, vises til framlagte regnskap m/noter 
 
Vedlagt følger forslag til årsmelding fra Nordavind Utvikling Dyrøy KF 
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Daglig leders forslag til vedtak: 
1. Årsregnskapet for 2017 med noter for Nordavind Utvikling Dyrøy KF godkjennes for 

oversendelse til KomRev Nord IKS til revisjon. 
 

2. Styret vedtar den fremlagte årsmeldingen for Nordavind Utvikling Dyrøy KF 2017. 
 

Styreleders innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 
styreleder daglig leder 
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Årsmelding 2017 
 

Nordavind Utvikling Dyrøy KF 
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Årsmelding 2017 
  
 
  
  

Virksomhetens art  
Nordavind Utvikling Dyrøy KF er et kommunalt foretak i Dyrøy kommune, etablert i 2003.  
 
Etableringen av foretaket er forankret i «Dyrøy den lærende kommune» og værebegrepene Faglig 
dyktig, Imøtekommende og Nyskapende er retningsgivende for arbeidet. Styret for Nordavind 
Utvikling Dyrøy KF er formannskapet, der ordfører Marit Alvig Espenes er styreleder.  
 
Hovedmålet for Nordavind Utvikling Dyrøy KF er å bidra til utvikling i Dyrøy. Foretaket er et 
internt utviklingsredskap og et eksternt samarbeidsverktøy. Vi er intern pådriver for igangsetting av 
utviklingsprosjekter for samhandling og læring i Dyrøy, og bruker prosjektmetodikken PLP i 
utviklingsarbeidet. Samtidig er foretaket en pådriver for økt kontakt og utviklingsrettet samarbeid 
mellom Dyrøysamfunnet og omgivelsene, for eksempel stat, fylkeskommune, FoU-miljøer og 
næringsliv. 
 
Organisasjon 
Nordavind Utvikling Dyrøy KF har i 2017 hatt 2,5 fast stilling (daglig leder, 
prosjektleder/adm.rådgiver i full stilling og en prosjektleder i 50 % stilling). I tillegg engasjeres 
prosjektledere enten med tidsbegrenset arbeidsavtale eller på timebasis. 
 
Arbeidsmiljø 
Styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende, og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette 
området i 2017. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2017. Det har ikke vært sykefravær i 
rapporteringsåret.  
  
Likestilling 
Selskapet har ved utgangen av året 5 ansatte hvorav 3 er menn og 2 kvinner. Styret besto ved 
utgangen av året av 5 medlemmer hvorav 2 er kvinner. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte 
og stillingskategori, ikke funnet det nødvendig å iverksette tiltak med hensyn til likestilling. Styret er 
bevisst på de samfunnsmessige forventninger om tiltak for å fremme likestilling i virksomhetens 
styre og vil selvfølgelig vurdere nødvendige tiltak på sikt for å innfri samfunnets forventninger for 
likestilling. 
  
Diskriminering 
Selskapet arbeider aktivt for å forhindre diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne, etnisitet, 
nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, 
lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. 
 
Etisk standard 
Alle ansatte plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens 
virksomhet. Ingen skal på vegne av foretaket foreta handlinger som er i strid med god etisk standard 
og forretningsskikk.  
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Nordavind Utvikling Dyrøy KF forvalter offentlige midler, og virksomhetens arbeid kan få stor 
betydning for selskaper og for samfunnet. God forretningsskikk og høy etisk standard er avgjørende 
for foretakets evne til å lykkes. 
 
Internkontroll 
Foretaket styrer etter internkontrollprinsippet gjennom samarbeid med Dyrøy kommune på en rekke 
områder, bl.a. økonomi, årsplan og styringssystem, HMS og beredskap. 
 
Ytre miljø 
Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 
  
Aktiviteter i foretaket 
Gjennom store prosjekter har en etablerte gode koblinger eksternt. Nettverkene viser seg viktige 
både i ovennevnte prosjekter, og vi erfarer at de får betydning i interne arbeidet, i tillegg til at det 
skapes potensielle framtidige satsinger, - både gjennom foretaket, men også ut fra Dyrøy 
kommunes behov.  
 
Eksterne prosjekter og oppdrag: 
 
Byregionprogrammet Midt-Troms 
Målet med byregionprogrammet er å styrke samspillet mellom byen og omlandet for i fremme 
økonomisk vekst i hele regionen. Ragnvald Storvoll er prosjektleder.  
 

o Nordavind Utvikling KF har vært pådriver i prosessen med Regional næringsplan for 
Midt-Troms. 

 
o Nordavind Utvikling KF v /Ragnvald Storvoll ledet arrangementet i Tromsø «Møt Midt-

Troms», der alle 8 kommuner møter studenter fra regionen på Pizzakveld på Driv13.09 og 
Arbeidslivsdagen på UiT 14.09. 

 
o 25.-26. oktober 2017 deltok styreleder og medlem av styringsgruppa for 

Byregionprogrammet Midt-Troms, i tillegg til 3 ansatte i Nordavind Utvikling på den 
nasjonale konferansen i Byregionprogrammet i Haugesund. 

 
o 3. november leder Nordavind Utvikling v/ Nina Jørgensen og Ragnvald Storvoll 

etarrangement på Finnsnes, rettet mot unge i aldersgruppa 23-25, kalt «HUT-DEG-UT». 
 

Helsesatsinger 
Nordavind Utvikling v/Karl Johan Olsen har vært sentral i arbeidet med oppfølging av 
kommuner gjennom prosjektet Dokumentasjon av helsetjenester i Troms, som er ledet av 
Undervisningssykehjemmet i Troms. 
 

o Har deltatt på tre samlinger i E-helsedirektoratet utover høsten for å være med å definere 
rammer rundt dokumentasjon av legemidler. 
 

o Invitert av Visma til å være aktør i en runde i de større byene i Norge; Oslo, Kristiansand, 
Bergen og Trondheim, der vår metodikk i Dok Helse skal presenteres.  
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o Løpende samarbeid med KomUt-nettverket, Løkta og aktører som har parallelle interesser 

i forhold til dokumentasjon av helsehjelp. - Deltakelse på satsningen 
«Velferdsteknologiens ABC» som er etablering av ei større nasjonal satsing innen 
velferdsteknologi. 

 
Samarbeidsprosjekt Villfisk – Oppdrettsnæring 
Prosjektet Samarbeid villaksenæring – havbruksnæring var planlagt som et treårig prosjekt i 
perioden fra april 2016 til mai 2019. 
 
Pr 1.10.2017 har oppdrettsnæringen gått inn og bekreftet sine tilsagn, og prosjektet startet opp 
mot slutten av 2017 med revidert prosjektsplan. Denne vil gå fra 1.oktober 2017 til 1.oktober 
2020, med en prosjektramme på rett i underkant av 2 millioner kroner pr år i perioden.  
 
Siden omfanget er såpass stort, virkeområdet strekker seg over hele fylket og det er satt av 1,3 
stilling til dette prosjektet i utgangen av året. 
 
Villmarksliv som en del av naturbruksutdanningen i Troms 
Senja videregående skole tok initiativet sammen med Byregionprogrammet Midt-Troms til 
gjennomføring av et forprosjekt i perioden 1. september 2017 – 4. oktober 2017. 
 
Målet med forprosjektet var å finne mulighetsrommet for en moderne og nyskapende 
reiselivsutdanning ved Senja videregående skole, avd Gibostad, gjennom bruk av læreplanen 
fornaturbruk. 
Nordavind Utvikling KF v/Kjell-Sverre Myrvoll har vært prosjektleder for forprosjektet. 
 
Kort sammendrag av gjennomføringen og anbefalingene: 
 
Senja videregående skole ønsker å tilby fra høsten 2018 en villmarkslivsutdanning 
medutgangspunkt i lærerplan for naturbruk. Utdanningen er over 3 år, med Vg1 Villmark, Vg2 
Villmarksliv, og Vg3 Naturbruk - påbygging. 
 
Behovet i næringen for villmarks - og naturguidingskompetanse er stor, og utdanningsvalget 
villmarksliv med utgangspunkt i læreplanen for naturbruk, vil komplementere utdanningstilbud i 
regionen.  
 
Elever som ønsker å velge denne linjen får muligheten til generell studiekompetanse,samt vil 
kunne gå direkte til videre utdanningsløp i samarbeid med UiT, Norges arktiske universitet/, 
Tromsø og Studiesenteret Finnsnes. 
 
Andre ekterne oppdrag 
Det har i tillegg vært solgt konsulentbistand til andre aktører i regionen som for eksempel 
utarbeiding av søknader etc. 
 

  
Interne prosjekter og oppdrag: 
 
Tjenestekjøpsavtalen Dyrøy kommune 2017  
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Alle tiltak som er gjennomført i tjenestekjøpsavtalen skal bidra til at vi er en lærende kommune. 
Det er et overordna mål for tjenestekjøpsavtalen å bidra til økt handlingskompetanse i hele 
organisasjonen der verdiene, Faglig dyktig, Imøtekommende og Nyskapende, skal være førende. 
 
Delmål: 

- Økt utvikling hos ledere og ansatte 
- Økt samhandling, internt og eksternt 
- Økt kvalitet på tjenestene 

 
 
Innsatsområde: HELSE og OMSORG  

o Support helse – meldingsutveksling / journalsystem    
o Opplæring  
o Gi bistand – feilsøk ved varsling 

 
Innsatsområde: Prosjektsøknad / Initiering / Bistand av tjenesteutvikling 

o Utarbeidelse av prosjektbeskrivelser / søknader / oppfølging 
o Intern- og ekstern møter i etablering av satsing 

 
Innsatsområde: Forskningsdagene 2017 

o Ansvar for kommunens bidrag 
 
Innsatsområde: Samarbeid  

o Samhandlingsmøter internt 
o Egen møteplan Dyrøy kommune/Nordavind Utvikling KF 
o Utarbeide til skisse til strategisk overordnet kompetanseplan 
o Strategisk arbeid 
o Ledermøter 

 
Fårikålfestivalen 2017  

 Ansvaret for gjennomføring av Fårikålfestivalen 2017 hadde Nordavind Utvikling.  
 Involvering av mange ansatte i Dyrøy kommune, samt lag og foreninger, og flere eksterne 

parter viser at dette bygger intern samhandling og eksternt omdømme.  
 
 
Aktivitet for alle 
Hovedmålet for prosjektet Aktivitet for alle var økt aktivitet for eldre og seniorer, samt 
samhandling på tvers av kulturer og generasjoner. 
 
Prosjektet har gjennomført mange tiltak med relativt små midler.  

 

Utbygging Dyrøy Utleiebygg AS 
Foretaket fikk før jul oppdrag fra Dyrøy Utleiebygg AS om å bistå selskapet med 
kostnadsanalyser og finansieringsmuligheter for Atrium og renovering av Dyrøy Utleiebygg i 
Tverrveien 14. 
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Oppdraget har utarbeidet følgende: 
 

 Analyse av kostnader knyttet til Dyrøy Utleiebygg. 
 Finansieringsplan for renovering/ombygging i samråd med Plan Evo AS. 
 Bistå Dyrøy Utleiebygg AS i samordning mellom leietakere og Plan Evo AS 

for å komme frem til best mulig prosjektering av utleiebygget. 
 Budsjett for de tre første driftsår. 

 

Omstillingsprogrammet i Dyrøy kommune 
Nordavind Utvikling KF har hatt sekretariatsfunksjonen for omstillingsprogrammet i 
Dyrøy kommune i strategi og forankringsfasen. Daglig leder i foretaket har vært prosjektleder. 
 

Foretakets økonomi og forutsetninger 
Foretaket legger fram årsregnskapet for 2017 med et netto negativt driftsresultat på kr - 168 773, og 
et regnskapsmessig negativt resultat på kr – 171 612,- 
 
Det var ved inngangen av 2017 stor usikkerhet rundt inntektene i foretaket og det har derfor vært 
gjennomført budsjettreguleringer gjennom året. Det ble derfor gjennomført en budsjettregulering 
i regnskapsåret, for å ivareta dette. Styret vedtok budsjett med et brutto negativt driftsresultat, 
som er vedtatt inndekket med bruk av fondsmidler.  
 

Tabellen viser hovedtall for Nordavind Utvikling Dyrøy KF  

Hovedtall drift Regnskap 2017 Rev. Budsjett 2017  Regnskap 
2016 

Sum driftsinntekter -3 867 107 -3 530 230 -5 092 831 
Sum driftsutgifter 4 035 880 3 844 558 4 774 993 
Brutto driftsresultat -317 838 -314 328 -317 838 
Finansposter 2 839 4 000 1 975 
Avsetning(-) Bruk av fond -160863 -318 328 -431 629  
Mer-/mindreforbruk -171 612 0 160 863 

 
Om foretakets økonomi i detalj, vises til framlagte regnskap m/noter 
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Brøstadbotn, 26.4.2018 

      
          
          

Marit Alvig Espenes   Trine Sørensen   Kjell-Jostein Lillegård 
styreleder   nestleder   styremedlem 

          
          
          

Knut Arne Johansen   Haavard Danielsen   Ragnvald Anton Storvoll 
ansatte valgt representant   styremedlem   daglig leder 
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