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Saksopplysninger 
Rådmannen legger med dette fram Årsrapport og Årsregnskap for 2017. 
 
Avleggelse av årsregnskap med forskriftsbestemte og Kommunal regnskapsstandard nr. 6 
bestemte noteopplysninger skal ferdigstilles 15.02, slik at oversendelse årsregnskap, årsberetning 
og revisjonsberetning til departementet innen frist den 31.7. 
 
Avleggelse av årsregnskapet og Årsrapport 2017 ble ikke ferdigstilt innen frist. 
Administrasjonen leverte årsregnskap 2017 pr 21.03.18, og årsmelding den 15.05.18.  

Administrasjonens vurdering 
Administrasjonen har ble anbefalt av revisjonen om å åpne årsregnskap 2017, og inntektsføre to 
bundne fond den 01.06.18.  
 
Kvalifiseringsprogram-fondet på kr 443.000 var i sin tid gitt som øremerkede midler, og satt av 
på bundne fond. Midlene til dette formålet er etter 2011 gitt inkludert i statlig rammeoverskudd.  
 
Voksenopplæringen har hatt et bundet fond, som også oppstod for mange år siden som 
overføring av øremerkede midler. Også dette formålet har de senere år fått tilført statlig 
rammeoverskudd i kommunens totale rammeoverskudd.  
 
Administrasjonen fikk aksept av revisjonen til å foreta to andre korrigeringer som var blitt 
oppdaget årsregnskap 2017, gjeldende arbeidsgiverkontroll og pensjon. Betalt kostnad for 
arbeidsgiverkontroll 2017, ble korrigert inn på året 2017. Korrigering av pensjon tilknyttet 
Statens pensjonskasse ble foretatt. Totalt har dette medført et økt regnskapsmessig 
mindreforbruk for 2017. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Dyrøy formannskap tar framlagte Årsrapport og Årsregnskap 2017 for Dyrøy kommune til 
orientering. 
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2 UTTALELSE FRA LEDELSEN 
 
VEDRØRENDE DYRØY KOMMUNES REGNSKAPSAVLEGGELSE FOR 
2017 
 
Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Dyrøy 
kommune for året som ble avsluttet den 31. desember 2017 med det formål å 
kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentl ige gir en dekkende 
fremstil l ing i samsvar med lov, forskrif t og god kommunal regnskapsskikk. 
 
Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at:  
 
Regnskap og budsjett 
 

• Vi har oppfylt vårt ansvar for å sørge for at kommunens regnskap og 
økonomiforvaltning er gjenstand for betryggende kontrol l , herunder sl ik intern 
kontroll som vi f inner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et 
regnskap som ikke inneholder vesentlig feil informasjon, verken som følge av 
misl igheter eller fei l. Vi har videre oppfylt vårt ansvar vedrørende 
utarbeidelsen av regnskapet i samsvar med kommuneloven og forskrif t om 
årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner), og mener 
regnskapet gir en dekkende fremstil l ing i samsvar med lov, forskrif t og god 
regnskapsskikk. 
 

• Vikt ige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av 
regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt t i l  virkel ig verdi, er 
rimelige. 
 

• Vi har tatt t i lstrekkelig hensyn ti l og opplyst om forhold t i l nærstående parter 
og transaksjoner med disse. 
 

• Alle hendelser etter datoen for regnskapet og som ifølge god kommunal 
regnskapsskikk medfører korrigering eller omtale, er korrigert el ler omtalt.  
 

• Vi mener at virkningen av ikke-korrigert feil informasjon er uvesentlig, både 
enkeltvis og samlet for regnskapet sett  som helhet. En liste over eventuelt 
ikke korrigert feil informasjon følger som vedlegg.  
 

• Alle budsjettendringer gjennom året er registrert og inkludert i regulert 
budsjett.  
 

• De disposisjoner som ligger t i l grunn for årsregnskapet, er i samsvar med 
budsjettvedtak. 
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Bokføring 
• Vi har oppfylt vår plikt t i l  å sørge for ordentl ig og oversikt l ig registrering og 

dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og 
god bokføringsskikk i Norge.  

 
Opplysninger som er gitt  

• Vi har gitt revisor: 
o Tilgang ti l al le opplysninger vi har kjennskap ti l,  som er relevante for 

utarbeidelsen av regnskapet, herunder regnskapsregistreringer, 
dokumentasjon og andre saker. 

o Til leggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for 
revisjonsformål, og  

o Ubegrenset t i lgang ti l personer i kommunen som det etter revisors 
vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra. 
 

• Alle transaksjoner er registrert og ref lektert i regnskapet. 
 

• Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av våre vurderinger av 
risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentl ig feil informasjon som følge 
av misl ighold.  
 

• Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle mistanker om misligheter 
som vi er kjent med og som involverer: 
 

 Ledelsen, 
 Ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller 
 Andre 

 
• Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misl igheter 

eller mistanke om misl igheter som er kommunisert av ansatte, t idligere 
ansatte, folkevalgte, t i lsynsmyndigheter el ler andre. 
 

• Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente t i lfel ler av manglende 
overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og 
forskrif ter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet. 
 

• Vi har gitt revisor alle opplysninger om identiteten ti l kommunens nåværende 
parter og alle forhold t i l nærstående parter og transaksjoner med disse som 
vi er kjent med. 
 

• Vi har regnskapsført el ler opplyst om alle forpl iktelser, både aktuelle og 
latente, og har i note ti l  regnskapet git t opplysninger om kommunens 
garantiansvar.  
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Eventuelle kommentarer i kulepunktene over (ev. henvisning ti l kommentarer i 
særski lt vedlegg): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brøstadbotn, 14.06.2018 
 

 
 
UNDERSKRIFTER: 
 
 
Brøstadbotn, 14.06. 2017 
 
 
 
 

 
 
Tore Uthaug 
Rådmann 

 
 
 

 
 
 
 
Unn-Tove Bakkevoll  
Økonomileder 
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3 INNLEDNING 
 
Regnskapet og årsmeldingen for 2017 ble formeldt oversendt KomRevNord AS den 
27. mars 2018. Revisjonen har før dette gjennomført en detaljert gjennomgang av 
årsregnskapet og hatt løpende dialog med administrasjonen under dette arbeidet. 
 
Regnskapet inneholder obligatoriske regnskapsopplysninger og noteopplysninger. 
Regnskapsoversiktene er på ti lsvarende nivå som budsjett for 2017. 
 
Med bakgrunn i kommunikasjon og de funn revisjonen fant i kommunens avlagte 
regnskap, ble kommunen oppfordret t i l gjenåpne årsregnskapet pr begynnelsen av 
juni 2018. Dyrøy kommune, ved administrasjon, har i dialog med revisjonen 
korrigert avlagt årsregnskap 2017.  
 
Drif tsregnskapet viser, etter de siste regnskapsmessige korrigeringer, et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 5.654.145,-. Som i al l hovedsak er t i lknyttet 
inntektsførte fondsmidler. 
 
Investeringsregnskapet viser et totalt f inansieringsbehov på kr 21.683.137,-,  mot 
et investeringsbudsjett på kr 13.245201.  
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4 REGNSKAPSSKJEMAER 
Budsjettet for 2017 ble vedtatt på ansvarsnivå. Av den grunn presenteres også følgende 
regnskapsskjemaer på totalt, men også på ramme- og ansvarsnivå tilknyttet regnskapsskjema 1B 
og ansvars- og prosjektnivå på regnskapsskjema 2B.  

• Regnskapsskjema 1A 
• Regnskapsskjema 1B 
• Regnskapsskjema 2A 
• Regnskapsskjema 2B 
• Økonomisk oversikt drift 
• Økonomisk oversikt investering 
• Økonomisk oversikt balanse 

 
UNDERSKRIFTER: 
 
 
Brøstadbotn, 14.06 2017 
 
 
 

 
 
 
Tore Uthaug 
Rådmann 

 
 
 
 

 
 
 
Unn-Tove Bakkevoll  
Økonomileder 
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4.1 Regnskapsskjema 1 A 
 

TOTALT FOR DYRØY KOMMUNE 

Driftsbudsjett 

Budsjettskjema 1A viser inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger som ikke knytter seg til 
bestemte formål. Videre vises renteutgifter, avdrag på kommunens innlån, avsetninger som ikke 
knytter seg til bestemte formål og overføringer til finansiering av årets investeringer. 
Budsjettskjema 1A viser også dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk og 
anvendelse av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk. Nettoen av postene i 
regnskapsskjema 1A betegnes «Til fordeling drift» og angir det beløp som står til disposisjon for 
drift av tjenesteområdene i kommunen. 
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4.2 Regnskapsskjema 1 B 
Budsjettskjema 1B viser hvor mye som er disponert til drift av tjenesteområdene i kommunen 
spesifisert på samme måte som kommunestyret har spesifisert budsjettet. Kommunen avgjør selv 
om tjenesteområdene skal gis netto- eller bruttobevilgninger. Er det i budsjettet gitt en nettoramme 
til et formål, skal også regnskapet rapportere nettoutgiftene til tjenesteområdet. Differansen 
mellom «Til fordeling drift» i budsjettskjema 1A og «Sum fordelt til drift» fra budsjettskjema 1B 
utgjør årets regnskapsmessige merforbruk eller mindreforbruk. 

TOTALT FOR DYRØY KOMMUNE 

 

PR RAMME 

 

På de neste siden fremkommer økonomiskjema 1B pr ansvar. Jfr. årsberetningen s. 31, viser 
brutto driftsresultat pr rammeområde som følgende, da statlige rammeoverføringer, skatt m.m. jfr. 
ramme 9, ikke er fordelt i regnskapet: 
 

  
 
Dette er hva administrasjonen i Dyrøy kommune styrer etter.   
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4.3 Regnskapsskjema 2 A 
 

Budsjettskjema 2A viser den samlede finansieringsbehovet i økonomiplanperioden fordelt på de 
ulike typer utgifter (investeringer i anleggsmidler og kjøp av aksjer og andeler), utbetalinger (utlån 
og forskotteringer, og avdrag på lån) og avsetninger, samt årets samlede finansiering fordelt på de 
ulike typer finansieringskilder.  

 

 

4.4 Regnskapsskjema 2 B 
 

 

Dette tilsvarer sum investeringsutgifter i driftsregnskapet.  
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Dyrøy kommune har pr 2017 ikke budsjettert på prosjektnivå. Kommunen har imidlertid 
regnskapsført følgende på prosjektnivå av kr 18.916.895,-: 
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4.5 Økonomisk oversikt drift 
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4.6 Økonomisk oversikt investering 

 

 

 

 

 

  

32



     Dyrøy kommune  
 
 

29 
Årsregnskap 2017 
 

4.7 Økonomisk oversikt balanse 
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5 NOTER TIL REGNSKAPET 
 
Hovedreferanser: 
Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) (FKR) §§ 5, 
12 nr. 3 og 13. Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og 
fylkeskommunale foretak (FKFR) § 10 Kommunal regnskapsstandard (KRS) nr. 6 Noter og 
årsberetning 
              

 
             

 
             
 
 

  

34



     Dyrøy kommune  
 
 

31 
Årsregnskap 2017 
 

5.1 Note 0 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler 
 

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er 
tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det 
året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, 
utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal 
fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. 

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale 
regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). 

Omløpsmidler 
Omløpsmidlene er vurdert til verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Dette er i samsvar med 
anbefaling i KRS nr.2. Dvs at eks mottatte tilskudd ikke er fratrukket i anskaffelseskost 
 
Anskaffelseskost:  
Kommunens anleggsmidler er aktivert til brutto anskaffelseskost. 
 
Ved lånefinansiering av investeringer er/er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar 
med anbefalt løsning i KRS nr. 2. 
 
Organisering av kommunens virksomhet (regnskapsenheter) 
 
Den samlede virksomheten til kommunen er i hovedsak organisert innenfor kommunens ordinære 
organisasjon, men noe virksomhet er lagt til enheter som avlegger eget særregnskap eller andre 
rettssubjekter. Kommunen har eiendeler i interkommunalselskaper som er knyttet til revisjon og 
renovasjon. Videre har kommunen et samarbeid etter vertskommunemodellen vedr. legevakt, 
brann- og feietjeneste, barnevern, skogtjeneste og PPT. 
 
Enheter som avlegger 
særregnskap 

Type 
virksomhet 

Type enhet Kontor- 
/vertskommune 

Dyrøyseminarsenteret KF Konsulent 
 

Kommunalt foretak Dyrøy kommune 

 
 
Dyrøyseminarsenteret KF avlegger selvstendige regnskaper som ikke inngår i kommunens 
bevilgningsregnskap. Særregnskapene behandles av Dyrøy kommunestyre. 
 
Dyrøy kommune har videre organisert to selvstendige virksomheter. Dyrøy Boligstiftelse og Dyrøy 
Utleiebygg AS. Kommunen er også hovedeier i Dyrøy Energi AS (61,85 % pr 31.12.2017).  
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5.2 Note 1  Endring i arbeidskapital 
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5.3 Note 2  Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor 
 

 

5.4 Note 3   Pensjoner 
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5.5 Note 4   Anleggsmidler 
 

 
 
Ved nedskrivning av anleggsmidler skal det opplyses om forutsetningene som er lagt til grunn for 
nedskrivningen, herunder årsak til nedskrivning og hvordan virkelig verdi er fastsatt. 
 
  

39



     Dyrøy kommune  
 
 

36 
Årsregnskap 2017 
 

5.6 Note 5   Aksjer og andeler i varig eie 
 

 
 
Kommunen hefter ubegrenset for en andel av forpliktelsene til interkommunale selskap tilsvarende 
kommunens eierandel i selskapet, jfr IKS-loven § 3. 
Det skal opplyses om kommunens ansvar for gjeld i IKS dersom det er sannsynlig at kommunen 
må dekke selskapets forpliktelser. 
 
Eventuelt tilleggsopplysninger dersom det er vesentlige endringer gjennom året i for eksempel 
selskapsstruktur, eierandel, omdanning, fusjon/fisjon, kjøp/salg av eierandeler mv. 
 
Dersom bokført verdi er nedskrevet i løpet av året, gis opplysninger i samsvar med KRS nr. 9, jf. 
punkt 3.1.2 nr. 4. 
 
 
5.7 Note 6   Salg av finansielle anleggsmidler  
 
Ved salg av kommunens aksjer klassifisert som anleggsmidler er en andel av salgsinntekten 
regnet som avkastning på innskutt kapital og inntektsført som løpende inntekt i driftsregnskapet. 
 Avkastningen er beregnet som det kommunen iht. aksjeloven § 8-1 kunne fått i utbytte i 
salgsåret basert på selskapets avlagte regnskap for foregående år.  
 
Det er ikke solgt anleggsmidler i løpet av 2017. 
 
 
 
 

Henvisning Balanseført Balanseført 
Selskapets navn balansen 31.12.2017 31.12.2016
INKO (5) 2211504 1 250                 1 250                 
Dyrøy Utleiebygg AS 2211505 50 000               50 000              
Troms Adventure AS 2211506 21 000               21 000              
Kveøyforbindelsen AS (4) 2211507 1 000                 1 000                 
Biblioteksentralen AS (2) 2211508 600                     600                    
Senja Avfallselskap 2211510 157 850             146 600            
Nord-Norsk Hestesenter (3) 2211512 1 500                 1 500                 
Dyrøyhallen (60) 2211513 6 000                 6 000                 
Arvid Hansens Minnest 2211515 35 000               35 000              
Egenkapitalinnskudd - KLP 2211516 4 965 257         4 430 618         
Dyrøy Energi AS 2211517 859 000             759 000            
Studiesentret Finnsnes AS 2211520 6 909                 6 909                 
Senja Næringshage AS 2211522 50 209               50 209              
Astafjord Vekst AS 2211523 125 000             125 000            
Komrev Nord 2211524 35 000               35 000              
Sum 6 315 575         5 669 686         
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5.8 Note 7   Langsiktig gjeld 
 

  

 

5.9 Note 8   Avdrag på lån 
 
Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler 
Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) § 50 nr. 7, ved å beregne 
minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel. Avskrivningene beregnes som sum langsiktig 
gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf. koml § 50 nr. 1 og 2) mulitplisert med årets avskrivninger i 
driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer 
avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler. 
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5.10    Note 9   Kommunens garantiansvar 
 

 
 
 
5.11    Note 10  Andre vesentlige forpliktelser 
 
Dyrøy kommune har ingen langsiktige forpliktelser utover langsiktig gjeld som har vesentlig 
betydning for kommunens driftsregnskap fremover. Dette gjelder eksempelvis leasingavtaler, 
langsiktige leieavtaler og avtaler om drift av kommunale tjenester. 
 
 
5.12    Note 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi 
 
Det skal gis informasjon om finansielle eiendeler og forpliktelser som siden første gangs 
balanseføring har vært gjenstand for to eller flere endringer i avtalevilkår, hvor hver enkelt endring 
ikke har vært vurdert å utgjøre en vesentlig endring av avtalevilkårene. 
 
Dyrøy kommune har ingen slike eiendeler eller forpliktelser pr 31.12.2017. 
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5.13   Note 12   Fond 
 

 
 
    
5.14    Note 13   Strykninger 
 

 
 
 
5.15   Note 14  Endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsmessig merforbruk 
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5.16    Note 15   Kapitalkonto 
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5.17 Note 16 Investeringsprosjekter 
 

 
 
 
5.18    Note 17   Selvkostområder 
 
Dyrøy kommune har siden 2013 opparbeidet fondsavsetning på selvkostområdene. Høsten 2016 
ble ekstern konsulent leid inn for å se på beregningene på selvkostområdene og mulige 
regnskapsmessige feilføringer gjeldende kostnader, på disse områdene. Beregninger konkluderte 
med at det i årene 2011-2015 kunne påvises for lite kostnadsføring på selvkostområdene. Dette 
medførte at Dyrøy kommune kunne tilbakeføre en del av de avsatte, bundne fondsmidlene, tilbake 
til frie fondsmidler i 2016. Videre har Dyrøy kommune fremførbare «underskudd» på 
selvkostfondene avløp og slam.  
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5.19    Note 18 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter    

balansedagen 
 
Ingen kjente forpliktelser, betingede eiendeler eller kjente hendelser etter balansedagen. 
 
 
5.20    Note 19 Spesifikasjon av vesentlige poster og transaksjoner 
 

 
 
5.21    Note 20 Virkning av endring av regnskapsprinsipper m.m. 
 
Virkning av endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere 
års feil. 
 
Virkningen av endring i regnskapsprinsipp og vesentlige estimatendringer skal opplyses om i note. 
Det samme gjelder dersom korreksjon av tidligere års feil er av vesentlig betydning for å 
bedømme kommunens resultat eller stilling. 

47



     Dyrøy kommune  
 
 

44 
Årsregnskap 2017 
 

5.22     Note 21 Etablering/avvikling av KF 
 
Dyrøy kommune har verken etablert eller avviklet kommunale foretak i 2017. 
 
 
5.23    Note 22  Fordringer og gjeld til kommunale foretak, samarbeid 
 

 
 
Gjennomgang av regnskapet mellom kommunalt KF og Dyrøy kommune, ble gjennomført i 2017, 
for årene 2015 og 2016. Dette medførte en reduksjon i fordringene med kr 4.383.797. Samtidig ble 
det gjennomført et oppgjør tilknyttet gjeld fra 2012, 2015 og 2016, med totalt kr 989.525. Den nye 
fordringen gjelder i hovedsak oppgjør av pensjon.  
 
 
5.24    Note 23    Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 
 
Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven (koml) § 27 skal inngå i 
årsregnskapet til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Årsregnskapet omfatter 
regnskap for slike samarbeid jf. regnskapsforskriften § 12 nr. 3, og utgjør følgende beløp: 
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1 Rådmannens kommentar 
Aller først, takk til alle ansatte! 
2017 har vært et utfordrende år for kommunens organisasjon. På tross av den 
organisatoriske uro som eksisterte i store deler av 2017, så har de ansatte leverert, 
bidratt og strukket seg langt hver dag. Vi er en liten organisasjon som skal løse mange 
oppgaver som krever kompetanse og erfaring. Det er de ansatte som er det viktigste 
verktøyet for at vi lykkes med å levere gode tjenester. 
Grenseløs samhandling var tema på et vellykkede Dyrøy seminar 2017, og dette har 
også vært fokus i organisasjonen. Det blir viktig å skape endringsdyktig organisasjon 
som har gjennomføringskraft. Dialog og medvirkning internt og eksternt er viktig for 
finne gode løsninger. En drifts- og organisasjons gjennomgang fase 1 ble iverksatt men 
endelig organisering er ikke vedtatt. Behovet for en funksjonell organisering i henhold 
til alle de komplekse oppgaver en kommune er ansvarlig for å løse, er klart tilstede. 
Utfordringen vil i 2018 være å finne en hensiktsmessig organisering innenfor de gitte 
stramme økonomiske rammer som vi har 

Likevel har, vil og må Dyrøy endres! 
Vi har i 2017 fått nye medborgere som skal integreres og bosettes. Det bidro til vedtak 
om nye boligprosjekter. 
Det har vært behov for renovering av deler av omsorgssenteret, og et gledelig vedtak for 
beboere og de ansatte ble fattet. Deler av bygget skal rives og erstattes med ny fløy. I 
tillegg skal det settes opp omsorgsboliger. 
Vi registrere at nye krav til tjenesteleveransen og oppgaver innebærer endringer og 
omstillinger som vil omfatte hele kommunen – samfunnsområdet, velferdstjenestene og 
kommuneorganisasjon. Planverket er viktige styringsverktøy for både politikere og 
administrasjonen. Arbeidet med areal plan pågår, og vil bli sluttført i 2018. 
Digitalisering vil kreve mye av oss som organisasjon, men som vil være en forutsetning 
i den videre drift. Interkommunale prosesser innenfor dette felt er dratt i gang, og vil 
fortsette i 2018. 
Fremtidens kommuneøkonomi forventes å bli strammere som følge av endringer i 
økonomien, flere eldre og færre i yrkesaktiv alder.  For å ha det nødvendige 
økonomiske handlingsrom, samt en bærekraftig økonomi, vil dette stille store krav til 
oppfølging av rutiner, lederskap og prioriteringer. Dette gjelder alle ansatte og politikere 
i tiden fremover. 
Rådmannen levere et positivt resultat også i 2017 med kr 5.654.145,-. 
Totalt utgjør disposisjonsfondet kr 2,8 millioner pr. 31.12.17, før avsetning fra 
regnskapsmessig mindreforbruk 2017. Selvkostområdet vann, avløp, slam og 
renovasjon ble valg ut og kontrollert 5 år tilbake i tid, noe som resulterte i overføringer 
fra bundne fond over til frie fondsmidler. Rådmannen ser at økt fokus på internkontroll 
er viktig og nødvendig. 
Ut fra SSB`s prognoser så vil innbyggertallet i Dyrøy går ned de neste 10-15 årene, og 
vi blir stadig flere eldre og færre i arbeidsfør alder. En økende gjeldsbelastning 
reduserer vårt økonomiske handlingsrom. Kommunens økonomiske situasjon vil 
framover være krevende og det er derfor ikke grunn til å dempe kravet til oppfølging, 
effektivisering og innovasjon i årene som kommer. 
Hovedmålene er: gode og likeverdige, helhetlig og samordnede tjenester, samt 
tilstrekkelig kapasitet, relevant kompetanse, tilstrekkelig distanse og effektiv 
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tjenesteproduksjon. 
  

2 Innledning 

 
Børingsvatnet 
Dyrøy kommune ligger i Troms fylke og har 1165 innbyggere. Kommunen består av 
Dyrøya og fastlandet innenfor og strekker seg over 288,61 km2. Per i dag er det ca 1200 
innbyggere i kommunen. Hele regionen bestående av 30 000 innbyggere i en times 
omkrets, er et potensielt arbeidsmarked. Det eksisterer et godt regionalt samarbeid, bl.a. 
tilbyr kommunen interkommunale tjenester. 
En av de største utfordringen for kommunen er folketallsutviklingen. Stabilisering av 
folketallet er sterkt i fokus, noe arealplanen vil kunne være med å påvirke i framtiden. 
Prognosene på befolkningsfremskrivning er hentet fra normal prognose i Statistisk 
sentralbyrå. 
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Etter en jevn tilbakegang, svinger folketilveksten styrt av nettoflytting i aldersgruppen 
20-29 år. 

 
Mye tyder på at Dyrøy har et boligtilbud som ikke tilfredsstiller boligsøkernes ønsker 
og behov i tilfredsstillende grad, selv om det finnes mange regulerte boligtomter. Dyrøy 
er en attraktiv hytte-kommune, og deltidsinnbyggere (hyttefolk) har fått sin plass i 
eksisterende utbyggingsmønster. Prosjekt 2017 har stimulert bolyst og trivsel, og flere 
arrangement sammen med bedrifter og Frivillighetssentralen har bidratt til et bedre 
sentrum og mer lokal handel. 
Fylkesplan for Troms 2014-2025 som ble vedtatt i fylkestinget i sak 57/14 ligger til 
grunn for fylkeskommunal virksomhet og er retningsgivende for både kommunal og 
statlig planlegging og virksomhet i fylket. 
Særlig tre innsatsområder vil det være viktig å vie spesiell oppmerksomhet: 

• Oppfølging av nordområdepolitikken 
• Utvikling av nærings- og kompetanseklynger 
• Satsing på regionale sentra 

Fokus på folkehelse er et gjennomgående tema i fylkesplanen, og vil være viktig for 
utviklingen av fylket. Folkehelsearbeid er tverrsektorielt og griper inn i de fleste 
områder av samfunnet. 
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God kommunikasjon og infrastruktur er avgjørende for alle innsatsområdene. 

 
Samfunnsplan for Dyrøy kommune vedtatt KS 20.4.2015 
Hovedmål 

• Snu en negativ befolkningsutvikling 
• I Dyrøy skal vi satse på kultur for å skape trivsel og god folkehelse 
• Dyrøy kommune skal være en kommune der barn og unge føler trygghet og 

trivsel slik at hver og en har mulighet til å utvikle og utfordre seg 
• Dyrøy skal være et trygt og velfungerende samfunn 
• Bedre fremkommelighet 
• Dyrøy skal være attraktiv gjennom stedsutvikling, næringsutvikling, trivsel og 

bærekraftig forvaltning av naturressurser 
• Dyrøy skal skape et livskraftig lokalsamfunn gjennom aktive innbyggere som 

har medinnflytelse og engasjerer seg, 
• Kommunen skal være proaktiv i organiseringen av tjenestetilbud, både med 

fokus på intern oppgaveløsning og interkommunalt samarbeid. 

Dyrøy kommune – viktige satsningsområder 

Område Kort sikt Lang sikt 

Renovering av omsorgssenteret og 
utbygging av omsorgsboliger Gjennomføring og bygging i 2017 

Økt fokus på mestring og 
hverdagsrehabilitering i hjemmet. 
Tilpasse kostnadene innen pleie- og 
omsorg. Velferdsteknologi. 

Vannanlegg Forbedring av vannkvalitet Utbedring av lekasjer i 
hovedledning 
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Dyrøy kommune – viktige satsningsområder 

Drift- og organisasjonsutvikling Endret kommunestrukturTilpasse 
tjeneste-tilbud iht lovkrav. 

Økt økonomisk kontroll og mer klar 
ansvarsstruktur. Effektivisering, 
delegering og digitalisering 

Mottak av flyktninger 
Etablering av boliger. Tilpasse areal 
voksenopplæring. Øke ressursene 
med riktig kompetanse. Integrering. 

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 
til Elements 

Gjennomgå behov for økt 
digitalisering 

Strategisk kompetansestyring På alle nivå - sikre rekruttering med 
rett kompetanse 

Tilpasse tjenestetilbudet og 
kompetanse i hht gjeldende krav og 
føringer 

  
  

Dyrøy kommune – viktige utfordringer 

Område Kort sikt Lang sikt 

Drifts- og tjenestetilbud 

Tilpasse dette iht lovkrav, behov og 
økonomi. 3 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 

Bærekraftig økonomi i hht 
oppgaver 

NAV – sosialhjelpsmottakere Fra 2017: Innføring av arbeidsplikt Opprettholdelse av lokalt NAV-
kontor 

Astafjord Vekst AS Økt samarbeid Etablering av Miljøstasjon 
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3 Politisk sektor 

 
I løpet av 2017 er det blitt avholdt følgende antall møter og behandlet saker i utvalg: 

Utvalg Ant. møter Ant. saker 

Kommunestyret 6 76 

Formannskapet 15 130 

Plan og natur 7 46 

Oppvekst og omsorg 4 23 

 
 
Kontrollutvalget og eldrerådet legger fram egen årsmelding. 
 
 
 
Andre råd og utvalg: 
 

• Administrasjonsutvalget 
• Arbeidsmiljøutvalget 
• Klientutvalg - ikke aktivt 
• Viltutvalget  
• Eldrerådet 
• Rådet for de med nedsatt funksjonsevne - felles råd med Sørreisa kommune 
• Ungdomsråd 

Utfordring: 
Kvalitessikre; samordne  og effektivisere saksbehandlingen i administrasjon før og etter 
vedtak. 
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Mål 
Tjenesten skal tilrettelegge for politiske styringsprosesser og sikre at de folkevalgte har 
gode arbeidsvilkår og gode beslutningsgrunnlag. Vedta nytt delegasjons- og 
hovedreglement som bidrar til organisatorisk effektivitet, rask saksbehandling og 
hensiktsmessig delegering basert på tillit. Det har vært kjørt en prosess i 2017, med bred 
høring og folkevalgtsopplæring. 
 
 

4 Innbyggere og folketall 
Troms fylke hadde 166 499 innbyggere ved utgangen av 2017. Dette var en økning på 
867 innbyggere fra 2016, eller 0,52 %, noe som er lavere enn året før. Til 
sammenlikning utgjorde veksten på landsbasis siste år 0,71 %. 
Fylkesmannen har utarbeidet en kort rapport som viser folketallsutviklingen. I Troms 
har Torsken kommune hatt høyest prosentvis befolkningsvekst med 2,39 % siste år, 
fulgt av Dyrøy med 2,37 % og Tromsø med 1,47 %. Alle disse 3 kommunene hadde 
større befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet (0,71 %). Størst prosentvis nedgang i 
folketall i 2017 var det i Kvæfjord (-1,94 %), Storfjord (-1,80 %) og Skånland (-1,77 
%). 

 
Følgende oversikt gir mer informasjon om hvordan denne økningen har gitt seg utslag i 
Dyrøy kommune: 

 
Når man ser på alderssamensetningen i befolkningen ut i fra disse tallene, viser dette 
følgende, hvor man nå ser økningen av antall eldre i Dyrøy kommune, passerer den 
unge befolkningen i en oppadgående kurve: 
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Tabellen under viser folketallet i kommunene i Troms ved inngangen til 2017, pr 
utgangen av hvert kvartal i 2017, og endringen i 2017 sett under ett. Grønn farge 
indikerer vekst, mens rød farge illustererer nedgang. 
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I Troms fylke viser tabellen nedenfor hvordan befolkningsutviklingen pr kommune har 
vært sammensatt i 2017. Når man ser på befolkningsutviklingen i vårt område viser 
tallene som følgende: 

 
En av de største utfordringen for kommunen er folketallsutviklingen. Stabilisering av 
folketallet er sterkt i fokus, noe arealplanen vil kunne være med å påvirke i framtiden. 
  
Prognosene på befolkningsfremskrivning er hentet fra normal prognose i Statistisk 
sentralbyrå. 
Etter en jevn tilbakegang, svinger folketilveksten styrt av nettoflytting i aldersgruppen 
20-29 år. 
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5 Næringsutvikling 
Mål 
Dyrøy skal være attraktiv gjennom stedsutvikling, næringsutvikling, trivsel og 
bærekraftig forvaltning av naturressurser. 
Retningslinjer for praktisering av «kommunalt utviklingsfond i Dyrøy kommune» ble 
vedtatt i Kommunestyremøte 05.10.04. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av 
retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms, vedtatt i fylkeskommunens plan- 
og næringsutvalg 7.4 2003. All bruk av næringsfondsmidler registreres i eget program, 
og rapporteres til kommunal- og Regionaldepartementet innen utgangen av januar hvert 
år. De fører dermed tilsyn for at bruk av fondet skjer ihht. vedtekter. 
I 2017 fikk Dyrøy kommune ikke bevilgning til kommunalt næringsfond. Overføringer 
til Regionalt næringsfond forfalt fom. 2016. 
 

 
 
 

Fondsbeholdning 
Tilskudd føres løpende ihht. framdrift i prosjektene. Av innvilgede tilskudd i 2017 (kr. 
1.369.658,-) er kr. 701.190,- utgiftsført i -17. Kr. 668.468,- er bevilget i 2017 men ikke 
utbetalt pr. 31.12.17. Saldo - disponibelt beløp pr. 1.1.18 er ca. kr. 786.000,-. Da er 
imidlertid ikke renteinntekter på fondet 2017 godskrevet. 
Likeledes vil prosjekter som ikke er gjennomført eller gjennomført i et mindre omfang 
enn først antatt, bli avsluttet og innvilget beløp/gjenstående midler tilbakeført fondet 
som disponible midler. 
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Noen kommuner har valgt å kunngjøre midler over næringsfondet med frister for å 
fremme søknader, og der vedtak skjer 1 – 2 ganger pr. år. Dyrøy kommune har valgt en 
fortløpende behandling av næringsfondssøknadene uten søknadsfrister. Med dette 
oppnår vi en rask behandling i tråd med næringslivets behov for raske avklaringer. 
 
 

6 Kommunen som arbeidsgiver 
Mål 
Jfr. hovedreglementet har Dyrøy kommune følgende målsettinger: 

• God service til befolkningen 
• Gjøre administrasjonen rasjonell og resultatorientert 
• Gjøre politisk arbeid interessant og stimulere til økt interesse for kommunale 

spørsmål 
• Sterk og synlig politisk styring 
• Legge til rette for et godt samspill mellom folkevalgte og administrasjonen 
• God informasjon til befolkningen 

I henhold til Samfunnsplanen til Dyrøy kommune for 2014-2026 er kommunens mål 
som tjenesteyter å være proaktiv i organiseringen av tjenestetilbudet, både med fokus på 
intern oppgaveløsning og interkommunalt samarbeid. Til sammenligning mellom 
fordeling av årsverk i Dyrøy kommune og gjennomsnittlig for resten av Norge, viser en 
differanse i andel årsverk innen ulike sektorer i kommunen. 

 
Arbeidsgiverpolitikk 
Et godt arbeidsmiljø er en avgjørende faktor for helsefremmende arbeidsplasser. Partene 
er enige om å ha fokus på å ivareta og videreutvikle arbeidsmiljøet. Det gjennomføres 
årlige vernerunder på alle verneområder. Sosiale sammenkomster gjennomføres på 
enhetene. Det skal gjennomføres årlige medarbeidersamtaler på den enkelte enhet. 
Rådmannen ser for seg følgende fokusområder i årene fremover: 

• Organisasjonsutvikling og lederutvikling. Målsetting: Etterleve våre 
værebegreper:" Faglig dyktig, Imøtekommende og Nyskapende". 

• Helsefremmende arbeidsplasser Målsetting: Høyt nærvær 
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• Helsefremmende dialog. Målsetting: Forebygge og tilrettelegge for å forebygge 
fravær 

• Datateknologi som verktøy. Målsetting: Kvalitetssikring og effektivisering 
• Redusere ufrivillig deltid (HTA). Målsetting: sikre rekruttering og levere gode 

tjenester til beste for brukerne 
• Rekruttering 
• Arbeidstidsordninger 
• Kontinuerlig vurdering av organisasjonsstruktur 

  

Organisasjonen 
Dyrøy kommune har formelt to beslutningsnivå som består av rådmannen og 8 
enhetsledere. Kommunestyret vedtok høsten 2017 ny organisering, hvor 3 
kommunalsjefer for 3 rammeområder inngår på rådmannens beslutningsnivå. 
Organisasjonskartet arbeides videre med i 2019. Enhetene er tjenesteytende enheter som 
har fått delegert selvstendig ansvar og myndighet innenfor eget budsjett for å drifte 
enheten så effektiv som mulig, samt gi best mulig service. Rådmannen ivaretar fortsatt 
enhet helse, hvor også interkommunale tjenester som bl.a. barnevern, 
legetjenester/legevakt og DMS er underlagt. 
Enhetslederne for enhetene har i stor grad handlefrihet når det gjelder drift, personal og 
økonomi. Enhetslederne for enhetene rapporterer direkte til rådmannen. Det kreves stor 
grad av samarbeid og direkte dialog. 
For å bistå både rådmannen og enhetslederne er organisasjonen knyttet sammen med 
stab/støtteenheter (fellestjenester) som personal, økonomi og fellesenheter. 
Personal/servicetorg/IKT og økonomi er også enheter. Det kreves stor grad av 
samarbeid og direkte. 
Enhetsleder for kultur og fritid ble valgt til ordfører i 2015. Stillingen var delvis besatt i 
2017, men arbeidsforholdet opphørte høsten 2017.  Rådmannen har pr 2017 ivaretatt 
denne stillingen. Kommunen hadde totalt 101,8 årsverk fordelt på 132 faste stillinger. 
Det er ansatt to nye kommunalsjefer, men disse stillingene er ikke med i denne 
oversikten, da disse begynte pr 01.01.18 i sine stillinger. 

 
Kommunen har en godt voksen alderssammensetning, og vil om noen få år få 
rekrutteringsutfordringer. Dyrøy kommune har siste år økt antall stillingshjemler med 
stillingsstørrelse 100 % stilling. Brannmenn ble i 2016 ansatt i 15 faste, små 
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stillingsstørrelser. 
De fleste deltidsstillinger finnes i pleie- og omsorgstjenesten (PLO) og skole- og 
fritidsordningen (SFO), samt 12 stillinger innen brannvern i 0,5 % stillinger. I PLO 
jobbes det med å øke deltidsstillingene i forbindelse med turnus og gjennom prosjektet 
«På bedringens vei». Rådmannen vil sammen med de tillitsvalgte ha et økende fokus på 
heltidskultur. 

HMS 
Handlingsplan for IA 2015-2018 ble behandlet og vedtatt i AMU i 2015. Innholdet gir 
føringer på satsningsområder i kommunen. Utvikling og implementering av en 
helsefremmende arbeidsplass, økt nærvær, forebygging og dialog. I tillegg ble det 
utarbeidet nye rutiner: Oppfølging av ansatte med helseplager. En tydelig ledelse, 
nærhet til ansatte og en god dialog med organisasjonene og vernetjenesten er viktige 
forutsetninger i dette arbeidet. Prosjektet «Sammen om en bedre kommune» hadde 
fokus på økt nærvær og bedre arbeidsmiljø. Prosjektet ble avsluttet i 2015. Rådmannen 
har faste møter med de hovedtillitsvalgte og hovedvernombud. 

 
Arbeidsmiljøutvalget 
Arbeidsmiljøutvalget gjennomførte 4 møter og behandlet 22 saker i 2017. Utvalget 
består av 10 medlemmer. Fra arbeidsgiversiden 5 politikere og fra arbeidstakersiden 4 
tillitsvalgte samt hovedverneombud. Arbeidsgiversiden hadde leder i 2017. Kommentar 
fra arbeidstilsynet vedrørende sammensetning av arbeidsmiljøutvalget: Det er ikke et 
forbud mot at politikere kan sitte i et AMU, men det antas forutsetningsvis at aktuelle 
politikere har et ansettelsesforhold i virksomheten. 
Det er innsendt 13 avviksmeldinger som har vært innmeldt til AMU i 2017, og 
behandlet under faste saker.Det har vært 7 varslingssaker behandlet i varslingsgruppa i 
2017. Disse er av gruppa definert som avvik eller klage på ledere. 
Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn i april 2016 ved teknisk enhet, brann, som resulterte 
i 5 pålegg. Arbeidstilsynet ba kommunen om å gjennomføre tiltak for å redusere risiko 
og for å hindre/redusere kjemisk eksponering, lage planer for tiltak og bistand, i 
forbindelse med kjemisk helsefare og personlig verneutstyr - brannenheten. Videre er 
det gitt varsel om 2 pålegg tilknyttet kartlegging og risikovurdering av verneombudets 
rådgivning. Et pålegg gjeldende handlingsplan for etablering av garderobeanlegg med 
ren og skitten sone, ble lukket i 2016. 
Det planlegges bygging av nytt oppholdsrom som tilfredsstiller kravene i 2017 med 
iverksettelse i 2018. 

 
Bedriftshelsetjenesten 
Kommunen har et samarbeid med Bedriftshelse Nord på Finnsnes. Det har vært planlagt 
14 hendelser og utført 93,95 tjenester fra BHT på vegne av Dyrøy kommune. Alle 
lovpålagte arbeidstakere er innmeldt i bedriftshelsetjenesten. I 2017 ble det kjøpt 
tjenester fra BHT helseundersøkelse for brannmenn og uteseksjon, årlige 
helseundersøkelse for røykdykkereog vernerunde. BHT har deltatt på 2 
arbeidsmiljøutvalgsmøter. 4 personer har deltatt på 40 t HMS kurs våren 2017. Videre 
er det gitt ca. 6 tilbud bistand fra BHT i forbindelse vernerunder, kurs og møter. Det 
utarbeides årsrapport til AMU over HMS arbeidet i kommunen som ble behandlet i 
AMU 15.02.18. 
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Arbeidslivssenteret NAV (IA) 
Dyrøy kommune mottok IA-prisen for 2016. Midler fra IA prisen ble brukt til felleskurs 
med Fagforbundet «Enda bedre sammen» for alle ansatte i Nordavindshagen. 
Det har vært gitt bistand i ulike enkeltsaker. Det er avholdt 4 møter i tillegg til møter på 
enhetene. Videre er det gikk råd- og veiledning, tilrettelegging, forebygging og gitt 
orientering om tilskuddsordninger i NAV. Også tilbud om kurs innen IA-arbeid er gitt. 

 
Nærvær 2013 - 2017 
I våre dokumenter og handlingsplaner er det nå vedtatt å bruke nærvær i stedet for 
begrepet fravær. Hensikten er økt fokus på forebygging og tilrettelegging, samt tidlig 
dialog mellom leder og ansatt. Et virkemiddel har vært å utarbeide helsefremmede 
handlingsplaner. Hensikten med økt nærvær er at vi som organisasjon skal kunne levere 
gode tjenester, skape et godt og sunt arbeidsmiljø og ha effektiv drift. Kommunen har 
som målsetting å øke nærværet til 94,5%, noe som ikke er oppnådd i 2017. 
Sykefraværstatistikk viser 7,95 % totalt sykefravær i 2017, noe som er en økning på 
1,25 % fra 2016. 

Nærvær 2011-2016 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 

Egenmelding 1,2 % 1,1 % 1,9 % 0,9 % 1,4 % 

Sykemeldt 0-16 dgr 0,8 % 1,7 % 1,7 % 0,8 % 0,9 % 

Sykemeldt over 16 dager 9,3 % 10,5 % 5,6 % 5,0 % 5,7 % 

Totalt sykefravær 11,3 % 13,3 % 9,2 % 6,7 % 7,95 % 

 

Kompetanseutvikling 
Nordavind Utvikling har på vegne av Dyrøy kommune utarbeidet en grovskisse for 
strategisk kompetanseplan for Dyrøy kommune som må jobbes videre med på 
kommunalsjefnivå/enhetsnivå. Arbeidet omfatter også revidering av kommunens 
vedtatte opplæringsplan. Det skal utarbeides kompetanseplaner for hver enkelt enhet, 
hvor behovet for kompetanseheving/utvikling kommer fram. PLO har utarbeidet 
kompetanseplan for perioden 2012-2017. 
Lokale lønnsforhandlinger i 2017 ble gjennomført i henhold til vedtatt lokal 
lønnspolitikk for lokale forhandlinger for Dyrøy kommune. Sentralt lønnsoppgjør i 
h.h.t. gjeldende HTA. 
Opplæringstiltak 2017: 

• Lederutviklingsprogrammet - helsefremmede ledelse 
• IA-samling «Enda bedre sammen»  

 
Seniorpolitiske tiltak 
Dyrøy kommune skal ha et livsfaseperspektiv som skal inngå som en del av Dyrøy 
kommunes personalpolitikk og i det systematisk forebyggende arbeidet. 
Medarbeidersamtaler skal benyttes for å følge opp livsfaseperspektivet, samt oppfølge 
delmål 3 i IA-avtalen. 
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Rekrutteringsarbeid 
Dyrøy kommune har hatt økt fokus på rekruttering og rekrutteringsprosessen i 2017. 
Det har vært 19 utlysninger som omfatter et større antall stillinger. Det ble tatt inn 2 
lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget i 2017. 

 
Sommerjobb for ungdom 
Sommerjobber i Dyrøy kommune lyses ut eksternt. Skoleelever hjemmehørende i 
Dyrøy prioriteres forutsatt at disse innehar de nødvendige kvalifikasjoner. Det foretas 
ansettelse i h.h.t. vedtatte retningslinjer. Antall ferievikarer tas inn i h.h.t. enhetenes 
budsjett. Det var ansatt 6 ferievikarer på teknisk uteseksjon/renhold og 26 i pleie- og 
omsorg enheten. 

 
Æresbevisninger 2017 

• Ansatte som har sluttet etter 10 år (glassrev): 1 person 
• Ansatte som har jobbet i 30 år (bankremisse 2.500,-): 2 personer 
• Ansatte som har jobbet i 15 år (glassrev): 2 personer 
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7 Årsberetning 
I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning og GKRS (God 
KommunalRegnskapsSkikk) nr. 6 skal rådmannen utarbeide årsberetning og fremme 
denne for formannskapet eller annet organ etter kommunestyrets bestemmelse. 
Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at 
årsregnskapet legges fram. Årsberetningen er rådmannens redegjørelse for kommunens 
virksomhet det siste året. Det skal redegjøres for kommunens utvikling, spesielt de 
faktorer som påvirker resultat og finansiell stilling. 
Årsberetningen er pliktig informasjon etter lov og forskrift og er ment å være utfyllende 
i forhold til den informasjon som gis i årsregnskapet. 
Årsberetningen skal gi opplysninger om faktorer som påvirker kommunens resultat og 
finansielle stilling, samt likestilling. 

 
Driftsregnskap 
Årsbudsjettet ble vedtatt med kr 1.4 millioner i forventet brutto driftsresultat 
(merkostnad), hvorav regnskapet viser kr 2.1 millioner i brutto driftsresultat 
(merkostnad). Driftskostnadene oversteg driftsinntektene i 2017. Driftsregnskapet er 
gjort opp med et negativt netto driftsresultat. 
Kommunestyret vedtok i 2016 å opprette 3 kommunalsjef-stillinger. Kommunen vedtok 
å nedstyre med kr 1.8 millioner fordelt på kommunens ansvar. I tillegg ble ulike andre 
korrigeringer foretatt, slik at kommunen hadde en forventning om å kunne sette av kr 
840.782,- til ubundet driftsfond. Nedstyringskravet anses ikke å være oppnådd. 

 
Etter pliktige og vedtatte avsetninger, samt inntektsføring av bundne fond, gjøres 
regnskapet opp med regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 5.6 millioner 
kroner. 
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Samlede driftsinntekter var på kr 141 millioner kroner. Av samlede driftsinntekter 
mottar kommunen 26 % gjennom tjenesterammene, mens resterende mottas via statlige 
overføringer og skatt. Dette er en nedgang på 5 % i forhold til 2016. Frie disponible 
inntekter var på kr 104 millioner, noe som er en økning på nær kr 8. millioner mer enn i 
2016, hvorav statlige overføringer økte med 4 % i samme periode. Skatteinngangen 
økte med  kr 1.2 millioner fra 2016 til 2017.  
Samlede driftskostnader var på 143 millioner kroner, hvorav 68 % er fordelt drift. 
Forbruket til lønnskostnader og de mest vanlige driftskostnadene (kontoserie 10-12) 
tilsvarer 78 % av de totale driftskostnadene, og utgjør et overforbruk i forhold til vedtatt 
budsjett for samme kontoserie på nær kr 870.000. 

 
Regnskapsmessig mindreforbruk 2017 
Kommunens negative brutto driftsresultat er på kr 2.1 millioner, noe som er et 
merforbruk på 46 % i forhold til vedtatt årsbudsjett. Av dette kan kr 1.1 million 
henvises til merforbruk tilknyttet tjenesterammeområdene. Kommunen har mottatt kr 
5.7 millioner mer i driftsinntekter enn forventet, hvorav kr 3.6 millioner er tilknyttet 
refusjoner. Kommunen har brukt kr 5.7 millioner mer i lønnskostnader og kr 2.6 
millioner mer i kjøp av varer og tjenester, enn budsjettert. Derimot har kommunen brukt 
mindre enn budsjettert når det gjelder kjøp av varer og tjenester fra eksterne. 
De eksterne finansposter viser totalt et mindreforbruk på kr 800.000, som fordeler seg 
hovedsakelig som følgende i forhold til budsjett for 2017: 

• Renter og omkostninger lån; mindreforbruk kr 1.4 millioner 
• Utlån; mindre utlån kr 133.000 
• Renteinntekter; mindreinntekter på kr 559.000 

Det negative driftsresultatet blir inndekket med bruk av kommunens fondsmidler 
(interne finansposter). Kommunen avsatte kr 4.7 millioner til fond, men har i 2017 
brukt kr 10.9 millioner, noe som medførte en tilførsel av totalt kr 6.3 millioner til driften 
i kommunen. Med andre ord kan hele kommunens mindreforbruk forklares med 
inntektsføring av fondsmidler til driftsregnskapet.  
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7.1 Likestilling 
Dyrøy kommune har ikke opprettet særskilt likestillingsutvalg. Dyrøy kommune har en 
kvinneandel som kjennetegner kommunen generelt. Hovedmengden av kvinnelige 
ansatte jobber i omsorgstjenesten, barnehage og renhold, men også undervisning og 
administrasjon. De fleste menn jobber i teknisk enhet, undervisning og administrasjon. 
Av kommunens 132 ansatte er 75 % kvinner, hvorav 42 kvinner har 100 % stillinger. 
Av 25 ansatte menn var 19 i 100 % stillinger. Kommunens strategiske ledelse bestod i 
2017 av 3 kvinner og 1 mann. Hovedutfordringen i et likestillingsperspektiv er at det 
fremdeles er mange kvinner som arbeider i deltidsstillinger. 

7.2 KOSTRA - KOmmunal STatlig RApportering 
Kostra-gruppe inndeling 
Dyrøy kommune er gruppert i kostragruppe 6, som inneholder 58 kommuner. Disse 
kommunene anses som små kommuner med høye bundne kostnader pr innbygger og 
høye frie disponible inntekter. 

Netto driftsutgifter i prosent pr innbygger 
Følgende kostra-tall presenteres i forhold til KOSTRA-gruppen og landet for øvrig når 
det gjelder netto driftsutgifter pr innbygger på ulike deler av kommunen: 

 
Følgende kostra-tall presenteres i forhold til KOSTRA-gruppen og landet for øvrig når 
det gjelder netto driftsutgifter pr innbygger på ulike deler av kommunen: 
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Som tabellen viser har Dyrøy kommune, varierer utviklingen i netto driftsutgifter i 
kroner pr innbyggere pr år innenfor de ulike tjenesteområdene. 

Finansielle nøkkeltall - KOSTRA 

 
Disse nøkkeltallene viser utviklingen i Dyrøy kommune over tid og viser kommunens 
handlingsrom. Tallene viser at kommunen i de fleste tilfeller har høyere tall enn både 
kostragruppen og gjennomsnittet for landet. 
   

7.3 Investeringsregnskapet 
Finansiering av investeringer 
Finansiering av investeringer bør skje i større grad ved opptak av lånemidler, og i 
mindre grad ved bruk av fondsmidler. Ved bruk av fondsmidler, reduseres 
renteinntektene som dermed gir en mindre finansinntekt til kommunen. Dyrøy 
kommune har et merforbruk på 8.4 millioner i forhold til regulert årsbudsjett i 2017, når 
man også tar hensyn til finanstranser. 
Dyrøy kommune har et finansieringsbehov i forhold til investeringer på 
tjenesterammene på kr 18.3 millioner i 2017. Det har vært foretatt to 
budsjettreguleringer, hvorav den første budsjettreguleringen gjaldt hovedsakelig to ny, 
ekstra vannledning på over kr 4. millioner som ikke var budsjettert i 2016. Årsbudsjettet 
er oversteget med kr 5. millioner. Hovedsakelig gjelder dette effektuering av et 
kommunestyrevedtak fra 2014, som gjelder kr 5.5. millioner tilknyttet utbygging av 
utleieboliger. 
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Hovedoversikt over investeringsregnskapet 

 
De største investeringene i 2017 har vært følgende: 

• Videreføring utbygging av Dyrøy vannverk, 4. byggetrinn 
• Ny pumpestasjon 
• Miljøstasjon 
• Kommunale veier 

Det er det kjøpt andeler i KLP med 534.639. Kommunen dekket inn tidligere års 
udekket investeringsregnskap fra 2014 med kr 438.042. Fjorårets mindreforbruk er satt 
av til ubundne investeringsfond med kr 1. million, og overføringer fra Lindorff på 
ekstraordinær innbetaling på formidlingslån, er satt av til bundne fondsmidler på kr 
819.253. Av avdrag som er mottatt i 2017, gjelder kr 190.717, innbetaling på utlån 
gjeldende Kunstgressbanen. Resterende gjelder kommunens betalte avdrag på 
kommunale lån på kr 728.878. 
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7.4 Balansen 
Balansen viser forholdet mellom kommunens bokførte eiendeler på den ene siden og 
summen av gjeld og egenkapital på den andre siden. Balansen gir bl.a. grunnlag for å 
vurdere utviklingen i kommunens likvide stilling og finansielle balanse. 

 
Eiendeler  
Endringer i anleggsmidler skyldes i hovedsak investeringen i vannutbyggingen foretatt i 
2017 og økningen av pensjonsmidler. Dyrøy kommune har pr 31.12.17 en mest likvid 
beholdning (kontanter, bankkonti) omløpsmidler på kr 18.5 millioner plassert 
hovedsakelig i bank, noe som er en nedgang på kr 2.8 millioner fra året før. Andelen av 
kortsiktige fordringer gikk ned med kr 4.5 millioner i løpet året. Økningen i 
pensjonsmidler er på litt over kr 14. millioner i 2017. 
 

Premieavvik 
Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til 
pensjonsordningen. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet 
pensjonskostnad betegnes som premieavvik. Premieavviket skal inntekts- og 
utgiftsføres i driftsregnskapet. Dyrøy kommune har i 2017 regnskapsførte 
pensjonsutgifter på kr 542.872 lavere enn faktisk betalte pensjonspremier. Akkumulerte 
premieaavik er opparbeidet siden ordningen med 15 års amortisering (utgiftsføring) ble 
innført i 2003. Med bakgrunn i reglene for dette skal dette beløpet tilbakeføres i  
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driftsregnskapet med 1/7 del pr år. 

 
Dyrøy kommune har i 2017 et bokført premieavvik på kr 13.1 millioner kroner, som er 
en reduksjon fra 2016 med kr 325.441. Akkumulerte premieavvik er opparbeidet siden 
ordningen med 15 års amortisering (utgiftsføring) ble innført i 2003. Premieavviket 
føres som en inntekt i driftsregnskapet og er følgelig med på å bedre resultatet. Det 
betyr at resultatet i denne perioden akkumulert er kr 13.1 millioner for godt. 
   

7.5 Likviditet og arbeidskapital 
Likviditetsgradene 1 og 2 benyttes ofte som indikatorer på virksomhetens likviditet. 
Likviditetsgrad 1, som viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, bør 
være større enn 2, dvs. at minst halvparten av omløpsmidlene skal være finansiert med 
langsiktig kapital. 

Likviditetsstyring 
Ved at Dyrøy kommune foretar budsjettering av kontantstrømmene, vil dette kunne gi 
en forbedret likviditetstyring. I tillegg vil en med å optimalisere kortsiktige plasseringer 
gi finansielle forbedringer regnskapet. 
Likviditetsgrad 1 og 2 benyttes ofte som indikatorer på virksomhetens likviditet. 
Likvidetsgrad 1, som viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, bør være 
større enn 2, dvs. at minst halvparten av omløpsmidlene skal være finansiert med 
langsiktig kapital. 
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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 1,53 i 2017 når 
premieavviket utelates fra beregningen. En nedgang fra 2016 som viser at Dyrøy 
kommune tidvis i 2017 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 for første gang på flere år over den anbefalt grense. Dette nøkkeltallet forteller at 
bankinnskudd er mer enn kortsiktig gjeld pr 31. desember 2017. 

 
Arbeidskapital 
Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Negativ 
arbeidskapital er normalt en indikasjon på svekket likviditet. Arbeidskapitalen er økt 
med ca. 1 millioner fra 2016 til 2017. 
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7.6 Gjeld 
Utvikling av lånegjeld 
Med bakgrunn i flere års store investeringer, fortsetter lånegjelden i Dyrøy kommune å 
øke. Totalt økte gjelden siste år med kr 9.2 millioner. Kommunen har kr 4.5 millioner 
mindre i kortsiktig gjeld, men både langsiktig gjeld og pensjonsforpliktelser øker med 
totalt kr 6.9 millioner kroner, noe som medfører større gjeldsbelasning i kommunen. 

 

 
Netto lånegjeld i kroner pr innbygger 
Som tabellen viser har Dyrøy kommune høyere netto lånegjeld i kr pr innbyggere enn 
både gjennomsnittet av kommunene som er i kostragruppe 6, som er sammenlignbar 
med Dyrøy kommune, samt landsgjennomsnittet. 
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Gjeldsgrad 
Gjeldsgrad er forholdet mellom gjeld (kortsiktig og langsiktig gjeld) og egenkapital og 
er et uttrykk for i hvilken grad en virksomhet er rustet til å tåle tap før det går utover 
forpliktelsene til lånegivere. 

 
Gjeldsgrad 1: Total gjeld, inkludert pensjonsforpliktelser, (kr 386.538.281) sett i forhold 
til egenkapitalen (kr 81.238.792) i Dyrøy kommune, har økt fra 2016 til 2017 med 
26,3%. Dette skyldes at egenkapitalen er svekket med kr 2.7 millioner, mens gjelden har 
økt med kr 9.2 millioner. 
Gjeldsgrad 2: Kortsiktig gjeld i forhold til egenkapitalen viser en nedgang på 4,7 %. 
Dyrøy kommune vil pr 31.12.17 kunne dekke kortsiktig gjeld (kr 18.019.241) med bruk 
av totale omløpsmidler (kr 40.302.959), samt også ved bruk av mest likvide 
omløpsmidler som kontanter og bankinnskudd (kr 18.496.804). 

Renter og avdrag 
Samlet utgjorde rente- og avdragsutgifters andel av brutto driftsinntekter 5,07 % i 2017, 
mens i 2016 utgjorde dette 3,11%. Det betyr at gjelden har blitt mer belastende for 
økonomien. Utviklingen i gjennomsnittlig fast rente har blitt redusert fra 3 % til 1,95 % 
i perioden 2016-2017, mens gjennomsnittlig flytende rente har blitt lavere i samme 
periode fra 2,8 % til 1,6 %. 
Avdrag er bokført innenfor minste tillatte avdrag jfr. kommuneloven § 50 nr. 7. 

 

7.7 Utvikling i egenkapital og frie inntekter 
Egenkapital 
Bundne og ubundne fond er redusert med 3.7 millioner totalt siste år. Avsatte midler til 
pensjonsfond er fjernet, mens det er avsatt til integreringsfond og omstillingsfond. 
Bundne drifts- og investeringsfondsmidler har blitt redusert med kr 1.2 millioner, mens 
ubundne drifts- og investeringsfondsmidler har blitt redusert med kr 2.4 millioner.  
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Utviklingen i kommunale fond 

 

 
 
Utviklingen i frie driftsfond 
 
 
Utviklingen i frie fondsmidler/ ubunden driftsfond er som følgende: 
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Avsetninger 
Av årsoverskuddet for 2016 ble kr 3.1 millioner fordelt på disposisjonsfond, 
omstillingsfond, pensjonsfond og et rentefond. Omstillingsfondet er Dyrøy kommunes 
egenandel i forbindelse med omstillingsprosjektet på 3 år, i samarbeid med Troms 
fylkeskommune. I forbindelse med kommunens utbetaling av kr 5.5 millioner jfr. 
vedtak om kommunens anleggsbidrag til Dyrøy boligstiftelse, ble kr 1.7 millioner 
finansiert ved bruk av ubundne investeringsfond, og kr 1.2 millioner ved bruk av frie 
fondsmidler. Udekket investeringsregnskap kr 2.4 millioner, tilsvarer manglende vedtak 
på finansiering. Bruk av disposisjonsfondet i 2017 har vært på kr 1. million. Pr 31.12.17 
er det en fondsbeholdning, som gjelder både drift og investeringer, på kr 13.9 millioner i 
fondsmidler. Disposisjonsfondet er på kr 1.2 millioner ved utgangen av 2017, før 
fordeling av årsoverskudd. 

Skatteinngang 
Dyrøy fikk en økning i skatteinntektene fra 2016 til 2017 på 5,7 %. På landsbasis var 
økningen 4,4 %. Dyrøy kommunes prognose og budsjett fikk et avvik/økt inngang enn 
forventet i budsjett på kr 729.223. Dyrøy kommune har en økning på 1.2 millioner mer i 
skatteinngang fra 2016 til 2017, men har allikevel nestlavest skatteinngangsøkning 
sammenlignet åtte kommunene i denne regionen, jfr. tall innrapportert til KOSTRA. 
Skatteinngangen utgjør for 2017 17,1 % av kommunens brutto driftsinntekter, noe som 
er en økning med 0,5 % fra 2016. 

Statlige rammeoverføringer 
Dyrøy kommune har mottatt kr 3 millioner mer i statlige rammeoverføringer fra 2016 til 
2017, med totalbeløp på kr 71.3 millioner . Med bakgrunn kommunereformen må 
kommunen forvente lavere statlige rammeoverføringer i årene som kommer enn mottatt 
i 2017. 
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7.8 Pr rammeområde 
Driftsregnskapet for 2017 er vedtatt på ansvarsnivå. Dersom man ser på avviket mellom 
regulert årsbudsjett mot driftsregnskap 2017 på rammenivå,  viser følgende tabell at 
tjenesterammene totalt har gått med et mindreforbruk på kr 4,7. millioner. Som 
oversikten viser er det merforbruk på ramme 1, mens øvrige tjenesterammer går med 
mindreforbruk i forhold til årsbudsjett.  

 
Dyrøy kommune har i 2017 forbrukt Forbruket på kr 83. millioner fordelt på 4 
tjenesterammene slik i prosent: 

 
Befolkningsutviklingen i Dyrøy kommune vil få konsekvenser av fordelingen innenfor 
de økonomiske rammene i fremtiden. 

 
Brutto driftsresultat på rammenivå 
Samtlige tjenesterammer 1-4 har mottatt totalt 24,2 % mer driftsinntekter enn 
budsjettert i 2017. Svikten er på ramme 9, Fellesfinansiering, med 3 % i forhold til 
budsjett. Totalt merinntekt på kr 5.7 millioner, dvs. 4,3 % merinntekt enn vedtatt 
budsjett.  
Tjenesterammene 1-4 har et merforbruk på driftskostnader på kr 9.3 millioner i forhold 
til budsjett, noe som tilsvarer 7,5 %. Det er ramme 1, Sentraladministrasjon og 
fellesutgifter, med 39.3 % merforbruk, dvs. kr 6.4 millioner som medfører det største 
merforbruket. Ramme 4 holder sitt budsjett, mens ramme 9, Fellesfinansiering, har 
mindreforbruk i forhold til vedtatt budsjett med kr 2.8 millioner, noe som tilsvarer 
merforbruk på 24,3%. 
Ser man dette totalt pr ramme, så viser tabellen at det er hovedsakelig ramme 1, 
Sentraladministrasjon og fellesutgifter, som har høyest merforbruk med 39.8 %, dvs. kr 
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5.5 millioner. Mindreforbrukene er å finne i ramme 2, Oppvekst og kompetanse, samt 
ramme 4, Samfunnsutvikling og infrastruktur. 
 

 
 
Netto driftsresultat pr ramme 
Dette er samme bildet av ser man videre når man ser på netto driftsresultat, men hvor 
ramme 9, Fellesfinansiering bidrar til å redusere brutto driftsresultatet ned til netto 
driftsresultat på kr 741.290, ved hjelp av mindreforbruk totalt av eksterne finansposter 
og motpost avskrivninger. Rammene 3, Helse og omsorg og ramme 9, fellesfinansiering 
viser til balanse mellom regnskap og vedtatt budsjett. Følgende avvik i forhold til 
regnskap i forhold til vedtatt budsjett: 

• Merforbruk - Ramme 1, Sentraladministrasjon, med kr 5.6 millioner (41 %) 
• Mindreforbruk - Ramme 2, Oppvekst og kompetanse, med kr 1.8 millioner (9 

%) 
• Mindreforbruk - Ramme 4, Samfunnsutvikling og infrastruktur, med kr 3.7 

millioner (23 %) 

 
Bruk og avsetning av fondsmidler pr ramme 
Kommunen har både mottatt og avsatt flere små tilskudd og tildelinger, samt brukt av 
både bundne og ubunde fond i 2017. Det gis kun beretning av de største slike føringer i 
den videre forsettelse. 

 
Innenfor ramme 1, Sentraladministrasjon og fellesutgifter, har bruk av 
disposisjonsfond/frie fond hovedsakelig gått til dekning prosjekt 
"Omstillingskommune", samt kommunestyrevedtak vedrørende mobildekning 
Skøvatnet og lån til Dyrøy utleiebygg. Av bundne fond har midlene blitt brukt til 
dekning vedtatte utdelinger av utviklingsfond med kr 1.3 millioner, samt restanse mot 
kommunalt KF fra 2012. 
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Innenfor ramme 2, Oppvekst og kompetanse, gjelder bruk av bundne fond prosjektet 
"Språkkommune", samt avsetning tilknyttet voksenopplæringen. Avsetninger overstiger 
her forventet bruk av fond med kr 430.059,-. 
Innenfor ramme 3, Helse og omsorg, har helsesøster brukt avsatte bundne fondsmidler 
fra 2016 med kr 478.679. Videre er det avsatt mottatte tildelinger til prosjektene 
"Samsnakk" og Foreldrerettede tiltak" med kr 234.460, for bruk i 2018. 
Integreringsenheten har brukt kr 80.000 av bundne fondsmidler, samt avsatt kr 470.000 
til fremtidige kostnader tilknyttet integrering.  Avsatte bundne fondsmidler tilknyttet 
ruskonsulent fra 2016, ble tilført driften på ansvar 391, Rehabilitering. Videre er 
mottatt kr 146.967 avsatt til bundne fondsmidler tilknyttet prosjekt "Velferdsteknologi". 
For styrkning av ramme 4, Sentraladministrasjon og infrastruktur, er kr 381.239 
overført fra bundne fondsmidler til drift tilknyttet vannanlegg og renovasjon. Mottatte 
tilskudd tilknyttet prosjektene "Barnefattigdom" og "Friluftsskole" i 2016, ble avsatt for 
videre bruk i 2017 og ble tilført drift av frivillighetssentralen med kr 73.692,-. 
Kommunen tildelte og utbetalte kr 127.500 til ulike kulturtiltak i 2016. Kommunen 
mottok tilskudd fra Salmar for 2016 og  2017 med kr 300.000, hvorav forskuttert 
utbetaling i 2016 er med bakgrunn i dette korrigert. 

 
VESENTLIGE AVVIK OG MERKNADER PÅ ANSVARSNIVÅ 
Følgende avvik vurderes som vesentlige jfr. tildelt årsbudsjett i forhold til forbruket 
forbruket pr ramme- og ansvarsnivå: 

Ramme 1 - Sentraladministrasjon og fellesdrift 
Ramme 1 har et merforbruk på kr 3.139.902,- i forhold regulert årsbudsjett. 

• Ansvar 111, Rådmannskontoret, har nær kr 1. million i avvik i forhold til 
årsbudsjett. Dette skyldes hovedsakelig et sluttvederlag tilkjent avgått rådmann 
med kr 1.651.722. 

• Ansvar 122, Fellesutgifter, har en overskridelse på kr 2.5 millioner, noe som 
skyldes hovedsakelig manglende budsjettering tilknyttet amortiserte 
premieavvik som ble kostnadsført i driftsåret ved årsavslutning. 

 
Ramme 2 - Oppvekst og kompetanse 
Ramme 2 har et mindreforbruk på kr 3.8 millioner i forhold til årsbudsjett. I løpet av 
budsjettåret 2017 er ansvarene tilknyttet kultur, samt Dyrøy kulturskole flyttet over til 
ramme 4, jfr. kommunevedtak om nytt organisasjonskart. 

• Ansvar 231, Elvetun skole, har nær kr 1. million i mindreforbruk i forhold til 
årsbudsjett. Skolen har mottatt kr 893.797 i statlig overføring fra 
Utdanningsdirektoratet blant annet til dekning av økte vikarutgifter i forbindelse 
med videreutdanning av lærerer, stipend og økt innsats 1.-4. trinn. Dette må ses i 
sammenheng med merforbruk skolen har hatt på lønnsutgifter på kr 1.165.289,- 
på ulike lønnsposter. Dette tilsvarer kr 615.017,- som forklaring av ansvarets 
mindreforbruk. 

• Ansvar 261, Voksenopplæring på grunnskolens område, har fått inntektsført 
bundne fondsmidler på kr 3.1 millioner, fra avsetninger av øremerkede midler til 
dette formålet som ble avsatt i tidligere år.  
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Ramme 3 - Helse- og omsorg 
Ramme 3 har et avvik på totalt merforbruk på kr 429.822 i forhold til årsbudsjett. 
Følgende fremheves gjeldende denne rammen: 

• Ansvar 353, Kvalifiseringsprogram, ble inntektsført med kr 443.000, tilknyttet 
øremerkede midler som ble satt av i årene 2008-2010.  

Pleie- og omsorg har et stort merforbruk i 2017 med kr 1.440.549, noe som tilsvarer 
4,7 % merforbruk i forhold til tildelt årsbudsjett. Hovedsakelig er dette medforbruket 
tilknyttet: 

• Ansvar 391, Avdeling Rehabilitering, med kr 2.060.743. Hovedsakelig kan 
dette merforbruket tilknyttes lønnskostnader. Enheten har forbrukt kr 993.351,- 
mer en tildelt årsbudsjett på fast lønn. Den har videre forbrukt kr 1.364.045,- 
mer enn regulert årsbudsjett for vikarer, ekstrahjelp, overtid m.m. med bakgrunn 
i bl.a. høyt sykefravær. 

 
Ramme 4 - Samfunnsutvikling og infrastruktur 
Ramme 4 Samfunnsutvikling og infrastruktur har et mindreforbruk på kr 4. millioner. I 
hovedsak skylder mindreforbruk sektor tekniske tjenester. Dyrøy kulturskole har et 
mindreforbruk i forhold til årsbudsjett 2017. Sektoren Tekniske tjenester har et 
mindreforbruk på over 4. millioner i forhold til tildelt årsbudsjett. Dette tilsvarer et 
forbruk på 69 %. Grunnen til dette er sammensatt, siden det er mange ansvar med 
mindreforbruk, men følgende ansvar gis følgende merknad: 

• Ansvar 432, Vannanlegg, har en merinntekt på kr 1.976.160,-. Dette skyldes i 
hovedak at lønnskostnader tilknyttet vannanlegg er kostnadsført på funskjon, og 
ikke på ansvar, noe som gir utslag i mindreforbruk på lønnskostnader på kr 
581.319,- i forhold til årsbudsjett. Videre er det ikke regnskapsført 
kalkultatoriske avskrivninger i 2017, hvorav det var budsjettert kr 600.000. 
Mindreforbruket på øvrige driftskostnader, utover lønnskostnader, er kr 761.700 
i forhold til tildelt årsbudsjett. 

 

Ramme 9 - Fellesfinansiering 
Dyrøy kommune har mottatt kr 501.946 i økte skatteinntekter og statlige 
rammeoverføringer, enn forventet jfr. årsbudsjett. Kommunestyret la inn en forventning 
om et årsoverskudd på kr 840.785, hvorav det endelige resultatet ble kr 5.6 millioner.  
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7.9 Økonomisk handlingsrom 
Økonomiske anbefalinger 
Kommunesektorens organisasjon, KS, mener at kommuner har begrenset (svært 
begrenset) økonomisk handlingsrom når følgende er oppfylt, jfr. "Kommunerevisoren nr 
1, s. 9 i 2016": 

1. Korrigert netto lånegjeld på over 75 % av inntektene 
2. Netto driftsresultat etter avsetning for bundne fond på under 1 (0) % av 

inntektene 
3. Disposisjonsfond justert for regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på under 5 

(2) % av inntektene. 
En kommunes økonomiske handlingsrom varierer over tid. Med bakgrunn i 
retningslinjer fra "God kommunal regnskapsskikk", gis det rådgivning i forhold den 
økonomiske handlingsrommet både nå og fremover. Fylkesmannen anbefaler at deler av 
driftsinntektene (1,75-3 %) videreføres til netto driftsresultat slik at kommunene kan 
oppnå økonomisk handlefrihet på sikt. 
Konklusjon: 

1. Dyrøy kommune har netto lånegjeld, inklusiv pensjonsforpliktelser, på kr 386. 
millioner. Driftsinntektene er for 2016 på kr 141. millioner. Men er i realteten 
kun kr 136.6. millioner, når trekker fra merverdiavgiftskompensasjon. 
Lånegjelden overstiger driftsinntektene. 

2. Avsetningen av bundne fond var i 2017 var 4.9 millioner, og gir en utgående 
beholdning av bundne fondsmidler på 8. millioner. Dyrøy kommune har et 
negativt netto driftsresultat på kr 627.832, noe som utgjør -0,5 % av 
driftsinntektene. 

3. Disposisjonsfondet med tillegg av regnskapsmessig mindreforbruk, gir kr 10.9 
millioner, noe som tilsvarer 7,76 % av driftsinntektene. 

4. Dersom fylkesmannens anbefaling skulle vært fulgt for 2017, skulle  2.4-4.2 
millioner vært oppnådd som netto driftsresultat. Netto driftsresultatet for 2017 
var på et merforbruk på kr 627.832 og under denne anbefalingen. 

Premieavviket 
Dyrøy kommune har i 2017 et bokført premieavvik på 13.1 millioner kroner, noe som er 
en reduksjon på kr 35.441,- fra 2016. Premieavviket er "kunstige" penger som 
kommunen egentlig ikke har på "bok", men er regnskapsmessige føringer som gjør 
regnskapsbildet bedre enn hva det egentlig er. Dette er med på å redusere den 
økonomiske handlefriheten, noe som gjenspeiler seg også i likviditetsgradene for 
kommunen. Kommunens plan på tilbakeføring av dette avviket, medfører 
tilbakeføringer. Ved endring av nåværende regnskapsrutiner tilknyttet premieavviket, 
vil kommunen anslagsvis kunne redusere rentetap på ca 250.000,-, ved å ta opp lån for å 
finansiere slikt premieavvik. 

Garantiforpliktelser 
Dyrøy kommune har pr 31.12.17 kr 9.167.706,- i kommunale garantier. 
Kommunelovens § 51 regulerer kommunale garantier og pantsettelser for andres 
økonomiske forpliktelser. Kommuner og fylkeskommuner kan stille kausjon eller annen 
økonomisk garanti for virksomheter som drives av andre enn kommunen eller 
fylkeskommunen selv. 
Vedtak om å stille kausjon/økonomisk garanti skal godkjennes av Kommunal- og 
regionaldepartementet, dersom maksimumsansvaret er større enn kr 500.000 (delegert 
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til fylkesmannen). Det kan ikke stilles garanti knyttet til næringsvirksomhet som ikke 
drives av kommunen selv. Å stille kausjon for andre innebærer en risiko. Kommunen 
bør både vurdere risikoen for at garantien må innfris og om man i så fall har tilstrekkelig 
økonomisk bæreevne. 
Om en garanti må innfris, må den finansieres i driftsregnskapet. Det er således ikke 
mulig å låne penger til utgiften. Av garantiforskriftens § 3 fremgår det at vedtak om 
garantistillelse skal alltid angi garantiens varighet. Det synes derfor som den eneste 
reelle finansierings-formen er bruk av disposisjonsfond. En «gylden regel» er at en 
kommune bør minimum kunne innfri ca 50 % av sine garantier ved bruk av frie 
fondsmidler til enhver tid. Dyrøy kommune kan pr 31.12.17 innfri 58 % av sine 
garantier på kr 9.1 millioner, ved bruk av frie fondsmidler. Kommunen oppnår dermed 
den kommunale anbefalingen. 

 
Hovedkonklusjon på Dyrøy kommunes økonomiske handlingsrom 
Dyrøy kommune oppnår to av anbefalingene god, økonomisk handlingsrom, dvs. at 
disposisjonsfondet med tillegg av årets regnskapsmessige mindreforbruk tilsvarer 
mellom 3-5 % av kommunens inntekter, samt inndekning av 58 % av 
garantiforpliktelsene ved av disponible frie driftsfond. Alle øvrige 3 anbefalingene som 
tilsier en sunn og robust kommunal økonomi, oppnås ikke. Dyrøy kommune har med 
andre ord, økonomiske utfordringer for å oppnå en sunn og robust kommunal økonomi 
som gir god økonomisk handlerom. 
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8 Sektorer og enheter 
I dette kapittelet vil sektorer og enheter presentere sine årsberetninger. 
  

8.1 Sentraladministrasjon 
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 
formål. 
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. Kommunen har ikke egen 
kommuneadvokat, eller ansatte med tilsvarende kompteanse men behovet for juridisk 
bistand synes økende. 
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. 

8.2 Oppvekst 

8.2.1 Barnehage 

Dyrøy barnehage har over mange år hatt en lav andel barnehagelærere. Like før jul i 
2016 sa daværende enhetsleder barnehage opp stillingen sin og det ble ansatt ny 
enhetsleder fra mai 2017. Et bytte av enhetsleder fører som regel med seg en del 
utfordringer i forhold til å holde tråden det første året. Det har derfor gått med en del tid 
på å sette seg godt inn i driften, både når det gjelder det administrative og det 
pedagogiske utviklingsarbeidet som skal foregå i barnehagen. Styring av de 
menneskelige ressursene er en viktig oppgave. 
Høsten 2017 startet med at det ble ansatt en tredje barnehagelærer i pedagogisk 
lederstilling og den som hadde foreldrepermisjon kom tilbake. Fra august 2017 hadde 
altså Dyrøy barnehage full dekning av barnehagelærere, noe vi er utrolig godt fornøyde 
med. 
Hovedopptaket våren 2017 viste oss at det var flere som søkte da som ønsket annen 
oppstart enn august. Det er positivt at det så tidlig som til hovedopptaket signaliseres at 
en ønsker plass men gjerne litt senere. På den måten vil barnehagen kunne planlegge de 
ulike oppstartene på en bedre måte enn om de dukket opp i løpet av året. 
Langtidsplanlegging skaper ro og eventuelle endringer i barnegruppen og annen 
fordeling av personalressurser vil kunne planlegges i god tid. 
På grunn av dette visste vi at måtte ansette en barnehagelærer til fra nyttår, siden 
forskrift for pedagogisk bemanning definerer antall barn pr pedagog, og fra nyttår hadde 
vi flere enn at det var nok med 3. Dvs for barn under 3 år skulle det være maks 9 barn pr 
pedagogisk leder og for barn over 3 år skulle det være maks 18 barn pr pedagogisk 
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leder. Vi var utrolig heldige og fikk ansatt en barnehagelærer som da fikk stilling ut 
barnehageåret. 
Kommunen har et ønske om å satse på oppvekstvilkår og da ville det være utrolig 
proaktivt å fastsette en bemanningsnorm som er bedre enn foreslått norm og det vil 
være til det beste for barna. Forslag om hvordan en slik forbedring ville se ut vil kunne 
legges fram av enhetsleder i løpet av kort tid. 

Positive faktorer 

• Barnehagen hadde fra august 2017 ingen dispensasjoner fra forskrift om 
pedagogisk bemanning. 

• ICDP-foreldreveiledning via prosjekt S@mspill, assistentkurs med tanke på 
fagbrev begge i regi av fylkesmannen ble de 4 ansatte det gjaldt ferdige med 
våren 2017. Den ene av de to ansatte som startet på fagskoleutdanning over to år 
med, "Barn med særskilte behov" valgte høsten 2017 å hoppe av 
fagskoleutdanningen, mens den siste fullfører våren 2018. 

• Sykefraværet har vært stabilt i 2017. Fokus på å holde sykefraværet nede, dvs. 
på forebygging og tett oppfølging. 

• Løpende opptak er positivt for foreldre ved at de får barnehageplass når de har 
behov. 

• Språkkommunesatsing og samarbeid med nettverket(Dyrøy, Bardu, Målselv, 
Lavangen,Salangen) gir faglig påfyll og støtte.  

  

Utfordringer i framtida: 

• Barnehagemyndighetsrollen: Fylkesmannen foretok i 2016 et tilsyn som i all 
hovedsak pekte på flere utfordringer med myndighetsrollene mellom kommunen 
som barnehageeier og barnehagetjenesten. Avviket ble ikke lukket i 2017, og 
arbeides videre med.  

• Vikarer: Det har vært tilstrekkelig med vikarer i 2017. Det er viktig å ta vare på 
de vikarer kommunen har, samt gi disse tilstrekkelig opplæring/veiledning. 

• Løpende opptak kan skape uforutsigbarhet i forhold til bemanning. 
Oppfordringen om at alle som ønsker plass i løpet av neste år bør søke til 
hovedopptaket i mars er sterk, men man ser at det varierer fra år til år.  

8.2.2 Skole 

Elvetun skole 
Pr 31.12.17 var det 124 elever på Elvetun fordelt med 85 elever på barnetrinnet og 39 
elever på ungdomstrinnet. Det er totalt 18,7 årsverk, fordelt på 14,8 pedagogårsverk, 
rektor i 100 % stilling, inspektør i 80 % stilling, samt 2,1 årsverk barne- og 
ungdomsarbeider. Rådgiverfunksjon er tillagt inspektørstillinga. 8,5% av elevene mottar 
spesialundervisning, noe som er under snittet for Troms og landet for øvrig. 
Utviklingsgruppa, som består av teamledere, ressurslærer, inspektør, PPT og 
enhetsleder, leder utviklingsarbeidet ved skolen. Vi har arbeidet mye med språk og det 
helhetlige læringsmiljøet, både det faglige og sosiale miljøet. 
Som ei videreføring av UIU har Dyrøy, sammen med Bardu, Målselv, Lavangen og 
Salangen, deltatt i språkkommunesatsinga. Målet i denne satsinga var å være bevist på 
språkopplæring og bruk av språk. Det ble utarbeidet en strategi for arbeidet i barnehage 
og skole. Det utarbeides nå en plan for overgang mellom barnehage og skole. Det skal 
også utarbeides en plan for helhetlig språkopplæring. Kommunen har hatt to ansatte, en 
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i barnehagen og en fra skolen, frikjøpt i 10% stilling hver for å lede arbeidet. 
Arbeidet med elevenes psykososiale miljø har hatt stort fokus, og skolen har hatt en 
prosess hvor vi har utarbeidet en pedagogisk plattform ut fra verdiene trivsel, respekt og 
kompetanse. Vi har utarbeidet et nytt system for arbeidet med elevenes psykososiale 
miljø, som nå er godkjent av kommunestyret. 
Skolen fikk i høst 4 elever som var direktebosatt fra flyktningeleir. Elevene er godt 
integrert i sine klasser, og er godt ivaretatt av alle. Vi har nå 8 elever med særskilt 
norskopplæring. 

 
Skolefritidsordninga(SFO) 
SFO ved Elvetun hadde pr 31.12.17 totalt 23 barn innmeldt. Av disse hadde to barn hel 
plass. Det er 5 ansatte, leder i 50 % stilling i tillegg til 140 % assistentstillinger. 
Åpningstida er fra 07.00-09.00 og fra 12.50-16.30. Sfo er et frivillig omsorgstilbud for 
elever på 1.-4. trinn, og skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter. SFO 
samarbeider tett med skolen, og de satsingene vi har i skolen er også i SFO. 

 
Voksenopplæringa 
Dette skoleåret kjøper vi skoleplasser hos Sjøvegan videregående skole. 

8.3 NAV - sosiale tjenester 
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. 
NAV Dyrøy har i 2017 hatt 2 medarbeidere, 1 statlig stilling og 1 kommunalt stilling 
som er NAV leder. NAV Dyrøy har på kommunal side disse ansvarsoppgavene: 

• Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen• Tvangsvedtak 
overfor rusmiddelavhengige etter kap. 10 i helse og omsorgstjenesteloven 

• Bostøtte fra Husbanken, startlån og byggetilskudd samt parkeringskort for 
funksjonshemmede. 

I 2017 var det 19 personer som mottok økonomisk sosialhjelp i Dyrøy mot 20 året før. 
Av disse var 7 personer under 30 år. Av sosialhjelpsmottakerne var det 3 personer som 
har barn under 18 år. 7 av 19 hadde trygd/pensjon som hovedinntektskilde. Utgiftene til 
økonomisk sosialhjelp var på kr 442.474,- . 
Fra 2017 ble sosialtjenesteloven endret og det ble innført aktivitetsplikt (ikke 
arbeidsplikt) for sosialhjelpsmottakere under 30 år. NAV Dyrøy skulle ønske at Dyrøy 
kommune hadde hatt mulighet til å ta imot flere ungdommer som av forskjellige årsaker 
ar falt ut av arbeidslivet eller utdannings-systemet. For NAV er «Arbeid først» og 
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«Aktive brukere» en del av virksomhetsstrategien for å styrke den enkeltes mulighet til 
selvforsørgelse, og vi er helt avhengig av samarbeid med offentlige og private bedrifter 
slik at personer utenfor arbeidslivet får mulighet til å komme i arbeid/aktivitet via 
tiltaksplasser. NAV Dyrøy har i 2017 forsøkt å bruke statlige tiltaksplasser for de unge i 
stedet for økonomisk sosialhjelp og 6 av de 19 hadde statlig tiltak i 2017. I 2017 har en 
også startet opp prosessen med å endre kontorstrukturen i Troms der færre og større 
NAV kontor er et av målene, noe som på sikt vil bety at det neppe vil være et fullverdig 
NAV kontor i Dyrøy om et par år. 

8.4 Helse og omsorg 
Pleie og omsorg 
Pleie og omsorg er den største enheten i Dyrøy kommune med 61 årsverk.Tjenesten 
skal gi et variert pleie- og omsorgstilbud av høy kvalitet innenfor rammen av gjeldende 
lovverk, tilpasset den enkelte pasients sykdom og livssituasjon, med fokus på 
livskvalitet, aktivitet, trivsel, respekt og medbestemmelse. 

Organisering og drift 
Et godt utbygd tilbud for heldøgns pleie og omsorg til Dyrøy kommunes innbyggere, 
med hoved mål å levere gode trygge tjenester til innbyggerne i kommunen. 

Sykehjemmet: 
3 avdelinger: 1 dementavdeling med 8 plasser, 2 somatiske avdelinger med til sammen 
16 plasser, den ene avdelingen er tilknyttet 5 omsorgshybler. 2 rom brukes til 
avlastnings-rom/korttidsopphold. Vi har hatt fullt belegg mesteparten av året. 

Hjemmetjenesten: 
Vi server ca. 80 brukere i kommunen totalt. Ser gradvis økning antall siden 2013. Økt 
belastning i hjemmetjenesten da brukere som skrives ut fra sykehuset har behov for 
flere og sammensatte tjenester som krever høy kompetanse som følge av bla. 
samhandlingsreformen. Hjemmetjenesten har per i dag ingen nattjeneste, vi ser et 
økende behov for det i fremtiden. 

Samhandlingsreformen 

• Vi ser at tjenestebehovet gradvis de siste 3 årene, har endret seg etter innføring 
av samhandlingsreformen. Pasientene skrives tidligere ut enn før og vi har 
måttet tilpasse oss disse endringene. 

• Elektronisk meldingsutveksling har vært et nyttig verktøy i gjennomføring av 
samhandling med spesialisthelsetjenesten og fungerer godt. 

• Det interkommunale samarbeidet, har ført til at våre pasienter ikke trenger å dra 
lange distanser til sykehuset for å få utredning, en del avansert behandling og 
oppfølging. 

• PLO har klart å ta imot sine utskrivningsklare pasienter på en tilfredsstillende 
måte. 

• Vi har ikke hatt utgifter til overliggende/utskrivningsklare pasienter. De har fått 
tilbud i kommunen. Vi har et godt etablert samarbeid med 5 kommuner i forhold 
til intermediære/ø-hjelps senger hvor Lenvik kommune er vertskommune for 
dette samarbeidet. 

Positive resultater 

• Lederutdanning: Oppstart med lederutdanning hvor hver modul har omhandlet: 
Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige ferdigheter. 
Strategisk kompetanse planlegging, virksomhetens økonomistyring og 

87



Dyrøy, Årsrapport 2017 40(51) 

kvalitetsutvikling, samhandling, kommunikasjon og forhandlings kompetanse. 
Dette har bidratt til økt kompetanse blant ledelsen og gitt oss gode verktøy til å 
kunne lede på en god og trygg måte.  

• Pleie- og omsorg har hatt flere prosjektet via midler fra Fylkesmannen. 
Kompetansemidler til økt kompetanse til ansatte, rus/psykiatri prosjekt med 
oppstart av kafe/treffpunkt, samt prosjekt sikker senior. Sist nevnte har munnet 
ut i en handlingplan generell forebygging og satsning av hverdagsrehabilitering. 
Det ønskes forankret politisk og vil jobbes videre fremover. 

• Nærværsarbeidet: Har hatt fokus på nærværsarbeid, oppfølging tettere med 
tilrettelegging så langt det har vært mulig. 

• Ressurskrevende brukere fikk mer tilskudd enn forvententet slik at det viste et 
mindre forbruk og vi driftet innenfor budsjettet. En god og krevende vel 
gjennom ført jobb som har bidratt til økt kompetanse og læring. 

Det foreligger vedtak om nytt bygg ved omsorgssenteret. 

Utfordringer 

• Rekruttere og beholde fag kompetansen i kommunen slik at vi kan levere gode 
tjenester. 

• Enheten har en del utfordringer i forhold til lavere nærvær i perioder. Spesielt 
trekkes arbeidet med egenmeldt fravær frem som mest utfordrende. Det koster i 
form av økt vikarbruk, overtid etc. Det er videre krevende å gi god nok 
oppfølging til alle ansatte som er ønskelig. 

• Kommunen skal kunne gi et godt nok aktivitetstilbud til brukere med 
sammensatte behov for oppfølging under 67 år.  

• Økt fokus på forebygging, mestring og rehabilitering. 
• Tjenesten skal bidra til at kommunens innbyggere kan bo hjemme så lenge som 

mulig til tross for sykdom, funksjonshemming eller alderdomssvekkelse, faglig 
vil begrepet hverdagsrehabilitering kreve nye krav til samhandling og 
kompetanse. 

Fysioterapitjenesten og folkehelse 
Kommunens fysioterapitilbud består av en hel kommunal stilling spesialfysioterapeut i 
tillegg til fysioterapeut ved Dyrøy fysikalske institutt som har 100% driftstilskudd fra 
kommunen. Privatpraktiserende fysioterapeut har i tillegg 4t/uke fysioterapi på 
sykehjem. 
Den kommunale fysioterapitjenesten omfatter bla. 

• Fast tilbud om motorisk kontroll på 4 månederskonsultasjoner på helsestasjon, i 
tillegg til henvisning fra helsesøster evt etter ønske fra foreldre. 

• Kartlegging og veiledning i barnehagen eller skolen, av barnegrupper 
• Undersøkelse, vurdering og behandling/oppfølging av barn i skole og barnehage, 

veiledning av personale og foresatte. 
• Undersøkelse, vurdering og behandling av beboere i sykehjem og brukere av 

hjemmetjenesten, samarbeid med og veiledning av personale og pårørende. 
Tilbud både i sykehjem og i hjemmet. 

• Poliklinisk behandling etter henvisning fra lege. Dette innebærer undersøkelse 
og vurdering, tiltak og behandling, i tillegg til samarbeid med andre instanser 
som legetjeneste, spesialisthelsetjeneste, NAV mv. Ventetid for poliklinisk 
behandling har variert mellom 0-5 uker. Frisklivssentralen var i drift våren med 
tilbud om bassengtrening, noe som var populært og mye brukt. 
Frisklivssentralen tilbyd i samarbeid med skolehelsetjenesten mestringskurs for 
ungdom, et forebyggende tilbud innen psykisk helse. 
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Fysioterapeut har også deltatt i arbeidsgruppe for Sikker senior, som bl.a. har utarbeidet 
forslag til handlingsplan for eldresikkerhet. 

3 områder tjenesten har lyktes med 

• Et bredt poliklinisk tilbud – mange ulike pasientgrupper får tilbud. 
• Etablert gode samarbeidsrutiner med andre faggrupper, eks barnehage og pleie 

og omsorg. 
• Bidratt i tverrfaglige og forebyggende samarbeider. 

Utfordringer fremover vil være økning i administrasjonsoppgaver knyttet til fysioterapi 
– økte krav til rapportering bla til Helfo. Det er også en utfordring å holde seg faglig 
oppdatert med tanke på et bredt pasientspekter, i tillegg til kapasitet til å yte på mange 
andre områder, bl.a. planarbeid og i et generelt forebyggende arbeid. 

Helsesøstertjeneste 
Helsesøstertjenesten har i 2017 bestått av en hel stilling. Helsesøster har deler av året 
vært sykemeldt i 50 % stilling. Det har medført at alle arbeidsoppgaver ikke er utført. 
Det ble utlyst og en 50% stilling i september. Denne har stått vakant . Nærmeste 
samarbeidspartner har vært fysioterapitjenesten og ansatte på skolen. 
Utover de vanlige oppgavene i henhold til nasjonale veiledere på helsestasjon og i 
skole/barnehage har tjenesten iverksatt noen ekstra tiltak, noe finansiert gjennom 
prosjektmidler og noe i gjennom vanlig drift. I 2017 kom det ny veileder for 
helsesøstertjenesten. Denne er oppstartet med implementeringen, men fortsatt en del 
som gjenstår ift dette. 

• Jentesnakk/Guttesnakk: 2 x 7 samlinger a 1.5 time med forberedelser tilsvarende 
ca 2-3 timer. 

• Mestringsgruppe for 9.klassinger: 8 samlinger a 2 t. med forberedelser på ca 3-4 
timer. 

• Deltatt i , og ansvarlig for tverrfaglige søkeprosesser med tilhørende 
økonomiansvar, koordinering og rapportering 

• Undervisning bl.a. i 3. klasse om vold/overgrep pluss andre tema i andre klasser. 
• Sukkerskolen for 5-6-7 klasse en hel dag, med forberedelser. 
• Gir også tilbud om reisevaksinering, selv om dette ikke er en oppgave 

kommunen skal løse. 

8.5 Integrering 
2017 var første hele driftsår for integreringstjenesten etter at den ble etablert i 2016. 
Tjenesten er lokalisert i kontorfellesskap med NAV Dyrøy. 
Etter vedtak skulle Dyrøy bosette 15 personer i 2017, en økning på 5 personer fra 2016. 
Dette måltallet ble nådd helt på slutten av året, da de to siste ble bosatt. Før det ble det 
bosatt to store barnefamilier i august, tilsammen 13 personer. I tillegg sekundærbosatte 
Dyrøy en familie på 3, som flyttet fra en annen kommune og til Dyrøy. Det var på 
forhånd gjort en avtale mellom kommunene, slik at Dyrøy fikk overført 
integreringstilskuddet for familien fra de bosatte seg her. 
Den største utfordringa med å bosette personer i Dyrøy har vært mangel på 
sentrumsnære boliger/leiligheter. Det private leiemarkedet har vært benyttet som et 
supplement til det kommunale. Over halvparten av de Dyrøy bosatte i 2017 leier privat. 
I og med at ikke alle bor sentrumsnært har det påført tjenesten mye ekstra logistikk og 
innleie av ekstrahjelp og drosjetransport. Kommunens eget byggeprosjekt (OPS) ble 
sent på året annullert etter at anbudsvinner Norgeshus/ Boligforvalteren ikke fikk 
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tilskudd av Husbanken for oppføring av de planlagte leilighetene. 
Etter at det i 2016 ble deltatt på mye kurs, var ikke dette behovet så stort i 2017 og 
begrenset seg til et par seminar/kurs. Nettverket for Midt-Troms kommunene er en 
viktig møteplass for faglige debatter og påfyll. Dette gjennomføres 5-6 ganger i året. 
Internt har det vært tett samhandling med voksenopplæringa, NAV og helsestasjonen. 
Andre tjenesteområder samhandles med etter behov. De nyankomne får tilbud om et 
toårig introduksjonsprogram. Norskopplæring er hoveddelen av programmet det første 
året. Men fra nytt skoleår, ble det fra høsten 2017 kjøpt norskopplæring av Sjøvegan 
vgs. Voksenopplæringa i Dyrøy er redusert til navnet, og alle de bosatte må busse til 
Sjøvegan for å få sin norskopplæring. Dette er ikke optimalt for oppfølging av de 
bosatte. For å bøte på det har integreringskoordinator hatt noen kontordager på 
Sjøvegan. 
I oktober ble det tilknyttet en ny medarbeider til tjenesten, da en miljøarbeidet ble tilsatt 
i halv stilling. 
I november gjennomførte de bosatte en internasjonal matdag i Nordavindshagen. 
Integreringstjenesten samarbeidet med Frivilligsentralen og Nordavind Utvkling. 
Skolekjøkkenet på Elvetun ble brukt for tilberedning av buffet. Arrangementet var en 
stor suksess mtp. de 140 frammøtte som kom for å spise og hygge seg. 
Sent på året kom meldingen fra IMDi at Dyrøy kommune ikke er blant de kommunene 
som skal bosette flyktninger i 2018. På bakgrunn av det ba tjenesten om en ny 
gjennomgang av kommunens behov for leiligheter. 

8.6 Kultur og fritid 
Frivilligsentralen i Dyrøy: 
Frivilligsentralen har daglig leder i hel stilling. I løpet av 2017 har følgende 
arbeidsoppgaver vært tillagt denne stillingen i  tillegg til normal drift av 
frivillighetssentralen: 

• Kulturkontoret: Daglig drift, økonomi, budsjett, samt oppretthold av samarbeid 
mellom de forskjellige seksjoner innenfor Kultur og Fritid, har stort sett blitt 
ivaretatt av Frivillighetssentralen. Videre planlegging, nye satsingsområder, 
informasjonsarbeid og oppfølging av satsingsområder er ikke fulgt opp.  

• Nordavindshagen: 20 % av daglig leders stilling er tilknyttet drift av 
Nordavindshagen som består av ansvar for booking, tilrettelegging, 
skjenkebevilling, gjennomføring av arrangement i kommunal regi, bestilling av 
forbruksvarer, oppfølging av vedlikehold. 

• Bibliotek: Biblioteksjef er tilsatt i 50 % stilling. Gjennom daglig leder blir åpent 
bibliotek ivaretatt. 

• Aktivitetshuset: Denne har hatt tidvis fullbooking av blant annet følgende faste 
aktiviteter i huset; LHL, Brøstadbotn sanitetsforening, Pensjonistforeninga, 
Omsorgssenteret, Utstyrssentralen 

• Dyrøyhallen: I samarbeidet med styret, utleies hallen og følges opp. 
Statusrapport for vedlikeholdsbehov for hallen er utarbeidet i 2017. Stort 
frivillig arbeid tilknyttet kunstgressbanen, samt med driftstilskudd fra 
kommunen.  

• Møter/arrangement: Det samarbeides med Dyrøy Frivilligsentral, 
norskopplæringa i kommunen, Elvetun skole, Midt Troms Museum, Kultur i 
Troms og med en rekke andre aktører, f.eks. ved møter/arrangement som 
Forskningsdagene og Fårikålfestivalen. 
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Frivilligsentralen deltar i nettverk med andre frivilligsentraler. Følgende trekkes frem 
fra 2017: 

• Gjennomført aktivitetsdag i samarbeid med ungdomsarbeider og to friluftsskole 
i 2017 

• Dannelse av en besøksring, jfr. forespørsel fra omsorgssenteret, og i samarbeid 
med Røde kors i Salangen. Med støtte fra Nordavind Uvikling.  

• Internasjonal kafe med mat fra flere kultur, med over 120 gjester.  
• Merking av løyper i kommunens friluftsområde i samarbeid med 

frisklivskoordinator "Friluftsportalen.  
• Årets TV-aksjon 
• Samling i regi av Nord Norsk Metallsøkerklubb, med utstilling av funn fra 

samlingen i samarbeid med Historielaget. 
• Midt-Troms Museum, som kommunen er medlem i, eier Kastnes bygdetun og 

Heimly arbeider. Kulturkontoret/frivillighetssentralen har bidratt til 
samarbeidsmøter med Dyrøy historielag og Dyrøy bygdemuseum.  

Kommunen yter driftstilskudd til drift og vedlikehold av friluftsområdet på 
Finnlandsnes som ivaretas av Dyrøy Båtforening, samt til lysløype Espenes-
Finnlandsmoen og i Bjørkebakken. Frivilligsentralen representerer også Dyrøy 
kommune i Midt Troms friluftsråd og bidrar til gjennomføring av turer. 

Kulturkontoret: 
Kulturleder ble tilsatt i mars 2017, men sa opp sin stilling i august. Kulturkontoret hari 
2017 bestått videre av en ungdomskoordinator i 20% stilling, og en barne- og 
ungdomsarbeider i 50 % stilling. I desember ble det gjort omrokering blant de ansatte 
innenfor ungdomsarbeid. Ungdomsklubben ble åpnet i mars måned, med tilbud med 
varierte aktiviteter, alt fra tv-spill, brett-spill, film, musikk, bordtennis, matlaging osv, 
som bidrar til høy trivsel. Videre har ungdommene fått servert god middag når de 
ankom fra skolen i ungdomsklubben.  Det er investert i en god del nytt utstyr som er 
finansiert gjennom prosjektmidler. Ungdomsklubben har deltatt på en god del ulike 
aktiviteter, alt fra aktivitetsdagen på Finnefjellet, Millionfisken tur med tivoli og 
konsert, tur i hallen å lek med de oppblåsbare ballene og paintball spilling hos Dyrøy 
Paintball klubb. Videre har kulturkontoret arrangert foredrag for foreldregruppen i 
Dyrøy Kommune. Mange av aktivitetene er skjedd i samarbeid med 
Frivillighetssentralen. 

Nordavindshagen: 
Det ble gjennomført 68 arrangementer i Nordavindshagen i 2017. Dette innbefatter 
møter, konserter og arrangementer i kommunal regi. Av frivillige og private ble det 
gjennomført 22 arrangementer. Det ble også gjennomført sommerutstilling. Utstillingen 
vist historiske funn gjort i Dyrøy og viste perioden tidlig mellomalder og opp til vår 
nære fortid. Samlingen ble gjort på frivillig basis. 

Biblioteket: 
Utvidet åpningstid på lørdager (11.00 – 15.00) har ført til flere besøk. I løpet av 2017 er 
det økning i etterspørsel etter råd/veiledning knyttet til studier (faglitteratur) eller søk i 
databaser biblioteket, noe som bidrar til kompetanseheving i lokalsamfunnet.  Siden 
2015 har «Nøkkel til Biblioteket» vært operativt (selvbetjent utlånsautomat og 
nøkkelkort). Biblioteket blir brukt som møtested. Arbeidet med bedre eksponering av 
samlingen, samt vurdering av andre muligheter for bruk av biblioteket, pågår stadig. 
Ungdomsrådet: 
Dyrøy ungdomsråd bestod av 7 aktive medlemmer i 2017.  Ungdomsrådet investerte i 
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oppblåsbare baller som ungdomsklubben har benyttet seg av samt at de hadde utleie av 
disse på torgdagen om sommeren. 

Kulturskolen 
Kulturskolerektor er ansatt i 50% fast stilling, en lærer fast ansatt i 50% stilling, en 
lærer ansatt i 16% tidsbegrenset stilling og en i 7,7%. Timelærere og kjøp av tjenester 
dekker andre tilbud. 

8.7 Tekniske tjenester 
Enhet teknisk har i budsjettåret 2017 gjennomført en normal drift innenfor enhetens 
ansvars-/funksjonsområder. Følgende vedtatte investeringstiltak er gjennomført innen 
planlagte tidsrammer, med unntak av lås- og alarmsystem for adm.bygg og pleie- og 
omsorg; 

• Veivedlikehold. Utbedring og asfaltering av vei til Langhamn og Miklebostad er 
gjennomført 

• Utbyggingen av nytt avfallsmottak/miljøstasjon er gjennomført 
• Nytt taktekke Brøstad kirke og bårehus er gjennomført 
• Utbygging Dyrøy nye vannverk, høydebasseng er gjennomført 

Bemanning 
Tekniske tjenester har pr i dag 5 faste stillinger i administrasjonen, med tillegg av en 
vakant stilling som kommunalsjef for samfunnsutvikling og infrastruktur, som ikke er 
besatt. Stillingen som fagleder skogbruk er kontorplassert i Dyrøy kommune, og har 
vært finansiert i interkommunalt samarbeid over flere år med 50 % av Sørreisa 
kommune. Sørreisa kommune sa opp 25 % av 50 % stilling med virkning fra 2017. Ny 
avtale ble inngått med Bardu kommune, slik at stillingen finansieres pr 2017 videre med 
25 % tilskudd fra hver av kommunene Sørreisa og Bardu. Sekretærfunksjonen ivaretas 
av personell i servicetorget. Byggelederfunksjonen for utbindelse av utbygging av 
Dyrøy nye vannverk ble avsluttet ved utgangen av februar 2017. 
Vedlikehold (Uteseksjonen) består av 4 faste stillinger, med en formann. 
Renholdsavdelingen består av 4,5 stillinger, med en renholdsleder. Renholdsavdelingen 
har i løpet av 2017 hatt relativt stort sykefravær. 

Brannvern 
Dyrøy kommune deltar i interkommunalt samarbeid med Sørreisa kommune om 
brannvern i kommunenen. Året 2017 har vært et aktivt år med flere hendelser; 

• 1 utrykning på førstehjelp/helseoppdrag (skolebuss veltet i Bjørkebakken) 
• 3 lyng- og gressbranner 
• 2 brann i bygning 
• 3 trafikkulykker 
• 1 pipebrann 
• 1 naturskade, vind. 

Lovpålagt grunnkurs er blitt gjennomført av 3 brannkonstabler 2017 i Sørreisa. Flere 
var påmeldt, men valgte å ikke gjennomføre/møte opp for å ta kurset. Det er 
gjennomført 7 brannøvelser, samt brannvernuka ble arrangert i september og ble 
avsluttet med åpen dag på brannstasjonen. Mannskaper har fått nye uniformer til 
utrykningsbruk. Dyrøy brannvesen skal inngå i beredskapsplan for Bjørgatunnellen. 
Statens vegvesen har i denne sammenheng anskaffet IR-kamera til brannvesenet og 
bidrar med kr. 200 000,- til snarlig anskaffelse av tankbil. 
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Som følge av behov og pålegg fra arbeidstilsynet har Dyrøy kommune vedtatt å bygge 
om halve arealet i Finnlandmoan lagerhall til ny brannstasjon, som dekker de lovpålagte 
krav for slikt bygg. Behov for vaskehall løses ved å inngå leieavtale med Dyrøy Energi 
AS for bruk av eksisterende vaskehall. 
Myndighetene (DSB) har innført (01.01.2016) lovpålagt tilsyn og feiing av 
hytter/fritidsboliger. Dyrøy og Sørreisa samarbeider om å finne gode løsninger for 
hvordan tilsyn/feiing av hytter/fritidsboligers. 

Vannforsyningen  
De første 4 planlagte byggetrinnene for utbyggingen av Dyrøy nye vannverk er i all 
hovedsak gjennomført og avsluttet i 2017. Det gjenstår å fullføre FDV-installasjoner, 
utarbeide driftsinstrukser/internkontroll og gjennomføre opplæring av personell for 
daglig tilsyn og drift av vannverket. Hovedplan vann for perioden 2018-2022 utarbeidet 
og forventes vedtatt i løpet av 2018. 
Planen skisserer ytterligere utbygginger av vannforsyningen i kommunen og renovering 
av eksisterende ledningsnett, hvor der er påvist store lekkasjene i fordelingsnettet 
På slutten av året har det oppstått en del frostproblemer der stikkledninger til en rekke 
abonnenter har frosset. Det har vært lite snø og sammenhengende perioder med 
unormalt lav temperatur. 
Følgende momenter kan tillegges; 

• Veier: Det er i 2017 gjennomført utbedring og asfaltering av vei fra X 
Dyrøyhamn og til Miklebostad samt vei til Langhamn. 

• Planarbeid: Arbeidet med kommuneplanens arealdel har pågått kontinuerlig 
gjennom 2017. Det forventes at planen skal legges ut på høring første halvår 
2018 og at planen kan vedtas innen utgangen av året. I tillegg har det vært jobbet 
med flere detaljreguleringsplaner. 

• Kart/oppmåling: En stilling er tilsatt til arbeidet med dette og byggesaksarbeid. 
Det arbeides med å få inngått ny rammeavtale for kjøp av oppmålingstjenester. 

• Byggesaksarbeid: 21 byggesaker har vært behandlet, hvorav 18 har vært 
dispensasjonssaker. I hovedsak dreier det seg om nybygg/tilbygg/ombygging av 
boliger og hytter, men også garasjer og andre byggverk. 

• Helhetlig ROS-analyse for Dyrøy kommune er under arbeid og skal ferdigstilles 
første halvår 2018. Her er det en egen prosjektgruppe hvor teknisk inngår. 

• Dyrøy kommune har også i 2017 vært deltaker i det interkommunale prosjektet 
«Aksjon Strandrydding».  

• Landbruk: Stillingen bidrar til forvaltningen av kommunens arealressurser, på 
hav og land, og arbeider i et langtidsperspektiv. En annen viktig oppgave er 
forvaltning av tilskuddsordningene innen landbruket, med pålagte kontroller på 
gårdsbrukene og oppfølging av kontroller mot diverse registre. I 2017 var det 16 
søkere om produksjonstilskudd. To av disse var nye søkere med Sau. Midt-
Troms landbruksforum har i 2017 vært operativ, noe som har vært en positiv 
bidragsyter til faglig samarbeid i Midt-Tromsregionen. 

• Skogbruk: I Dyrøy ble det i 2017 ikke gjennomført skogplanting eller 
skogrydding. Det er gitt tilsagn til flere skogsvegprosjekt i Dyrøy. Imidlertid har 
det vært utfordrende for skogeierne å organisere og gjennomføre skogrydding i 
vegtraseene. Dette medførte at det ikke ble foretatt bygging i 2017 på noen av 
vegprosjektene som har fått tilsagn om midler.  

• Forvaltning av elg: Skogen og skogens sammensetning mellom ung og eldre 
skog er viktig. Store områder med eldre og gammel skog gir lite tilgjengelig 
elgbeite. De senere år er hogsten i kystkommunene kraftig redusert samtidig 
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som at elgstammen i regionen er blitt større. Elgstammen er redusert de senere 
år, jfr. vedtatte målsettinger i kommunen. Antall påkjørsler mellom elg/bil er 
kraftig redusert de senere år. 

Framtidige utfordringer 
Enhet teknisk skal gjennomføre politiske vedtak i praksis samt yte et vidt omfang av 
tjenester for innbyggerne. Utover dette har enheten ansvar for å tilrettelegge 
infrastruktur vedr. bl.a bosetting og næringsliv. Dyrøy kommune har gjennomført, og 
skal gjennomføre relativt store utbyggingstiltak i nær framtid. Dette er tiltak som er 
krevende og som opptar en stor del av kapasiteten ved enheten. 
  
  

9 Interkommunalt samarbeid 
Dyrøy kommune har inngått interkommunale samarbeid gjennom avtaler og vedtak, 
både med kommuner og ulike interkommunale selskaper og organisasjoner, som vist i 
følgende tabell: 

 
I tillegg har kommunen inngåtte avtaler om kjøp av tjenester, driftsavtaler med kr 
1.637.000, noe som også inkluderer samarbeid med Dyrøyseminarsenteret. Dyrøy 
kommune er vertskommune i interkommunalt samarbeid med kommunene Sørreisa og 
Bardu gjeldende skogsforvaltning. 
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ÅRSMELDINGER - INTERKOMMUNALE SAMARBEID  
Dyrøy kommune har mottatt 3 årsmeldinger fra av de interkommunale samarbeidene. 
Deres årsmelding presenteres i sin helhet videre: 

1) Interkommunale helse- og DMS tjenester (nr 10) 
Tjenestene består av interkommunale helsetjenester i 4 til 6 samarbeidskommuner 
hvorav Lenvik som vertskommune. Tjeneste områdene er fordelt på følgende avdelinger 

• Senjalegen allmennlegetjeneste :  
• Senjalegen samfunnsmedisin:  
• Legevaktsentral/interkommunal legevakt  
• Kreftpoliklinikk 
• Kreftkoordinator ( prosjekt) 
• Interkommunal diabetes team  
• Koordinator førstehjelpsordningen 
• Intermediær sengepost 

Fokusområder : 
Virksomhetens tjeneste tilbud har de siste årene vært og er i en aktiv fase for å kunne 
imøtekomme intensjon bak samhandlingsreformen « rett behandling, til rett sted og rett 
tid». De ulike avdelingene har fokus på å utvikle og tilby befolkningen gode og 
forsvarlige interkommunale helsetjenester. 
Aktiviteten og oppgavene i tjenesten har økt betydelig de siste årene. Kommunen har 
fått flere yngre og eldre med sammensatte kroniske sykdommer som har behov for 
oftere og tettere oppføling av kommunale helse og omsorgstjenester. Behandlingsdøgn 
og oppføling på sykehus er blitt færre. Mange sykehustjenester er i økende grad overført 
til kommunehelsetjenesten. 
Samarbeidskommuner har i samarbeid med samfunnsmedisinske avdeling utarbeidet en 
oversikt over kommunenes antatte fremtidige helseutfordringer (Folkehelseprofil) denne 
er med på å danne grunnlag for kommunenes satsingsområder kommende år. 
De ulike tjenesteområder gir tilbakemelding om at behovet og etterspørsel av tjenester 
er større enn dagens kapasitet. I perioder er ventelistene for lange. Det er etablert rutiner 
for prioriteringer etter alvorlighetsgrad og rutiner for håndtering av ventelister som 
imøtekommer krav til faglig forsvarlig drift. 
En framtidige vellykket implementering av samhandlingsreformen og 
primærhelsemelding de kommende år blir å videre utvikle gode tverrfaglige 
samarbeidsarenaer i kommunen , regionene og oppimot spesialisthelsetjenesten. 
Virksomheten har stor fokus på å videreutvikle forebyggende helsearbeid for utsatte 
grupper, parallelt med økende behov for medisinsk behandling og tidlig rehabilitering. 
Det er totalt etablert 18 kommunale/interkommunale og spesialisthelsetjenester på DMS 
Utvikling og implementering av relevant velferdsteknologi bør være et tverrfaglig 
satsingsområde for å imøtekomme behov og forventing om tidlig rehabilitering. En 
fremtidig god Helse og omsorgtjenesten betinger at kommunene klarer å være 
konkurransedyktig i forhold til kompetanseutvikling,fagnettverk, veiledning og 
arbeidsvilkår til nøkkelpersonell som ønsker å bosetter seg og bli i regionen. 
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Kort beskrivelse av interkommunale tjenesters drift og utfordringer 
Kun de avsnitt som berører interkommunalt samarbeid med Dyrøy kommune, gjengis i 
sin helhet i fortsettelsen.  

1. Samfunnsmedisin  
Interkommunal samarbeid for 6 kommunene som er tilknyttet legevaktdistriktet. 
Avdelingen er samlokalisert på DMS med til sammen 150% legeressurser fordelt på 1 
kommuneoverlege og 2 assisterende kommuneoverleger. Tjenesten og kompetansen er 
en viktig aktør for at kommunene skal lykkes med intensjonene i 
samhandlingsreformen. Følgende ansvar områder ligger under samfunnsmedisin: 

• Smittevern 
• Miljørettet helsevern 
• Plan- og beredskapsarbeid innenfor helse, samt tilstøtende planer 
• Medisinskfaglig rådgivning (herunder klagesaksbehandling, samarbeidsavtaler, 

direkte rådgivning til politikere, administrasjon og befolkning, deltagelse på 
prosjekter/arbeidsgrupper med mer som er av betydning for folkehelsearbeid) 

• Medisinskfaglig ansvar for interkommunal legevakt 
Folkehelse og forebygging. 
 
2. Kreftsykepleie/ kreftkoordintaor: 
Det er tilknyttet til sammen 1 årsverk kreftsykepleier til DMS-poliklinikk 
Tjenesten har åpent alle ukedager. Hovedsakelig blir resursen brukt til å gi 
cellegiftkurer som normalt ellers ville blitt gitt på sykehus. Siden 2013 har 6 
samarbeidskommuner hatt 0,5 årsverk kreftkoordinator med prosjektstøtte fra 
Kreftforeningen. Kreftkoordintaor har en mer «utadrettet» funksjon både i forhold til 
koordinering, system utvikling, veiledning og opplæring av helsepersonell som jobber 
med kreftsyke. Deler av stillingen er også direkte tilknyttet oppfølging av kreftsyke og 
pårørende. 
 

3. Interkommunal diabetes sykepleier:  
0,5 årsverk diabetes sykepleier. Kommunebarometret viser at regionene har og får flere 
diabetikere. Behovet for kontroll/veiledning hos fastlege/diabetessykepleier øker. 
Diabetessykepleier har kontordager ved Finnsnes, Silsand og Sørreisa legekontor. 
 

4. Korttids og intermediæravdeling  
Denne avdelingen har endret navn til behandlings og rehabiliteringsavdelingen fra 1. 
mars – Det har vært arbeidet med sammenslåinga av avdelingen. 
KAD-senger- Inklusjons og eksklusjonskriterier ble justert i 2016 for å utnytte plassene 
bedre. Flere pasientgrupper ble inkludert, men antall innleggelser i 2017 har økt, og 
beleggsprosenten er nå på 70 %. Også i 2017 var det et lite underskudd på 37.000. Noe 
som er en klar forbedring fra året før. 
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Prioriterte oppgaver i 2017: 

• Regulering av fastlegelister 
• Utvidelse av listeplasser for valg av fastlege i Senjalegen 
• Redusere ventetid på time hos fastlege på Senjalegen avdeling Silsand 

legekontor 
• Implementering av nytt nødnett og nytt data system på legevakt 
• Utdannelse av instruktører til akuttmedisinske kurs 
• Akuttmedisinske kurs av sykepleiere og leger på legevakt 
• Akuttmedisinske kurs for hjelpepersonell og leger på legekontor 

Resultat: 

 
Sykefraværet har vært med 4,4 % ved Silsand legekontor, 5,8 % ved interkommunal 
legevakt og 22,7 % ved KAD-avdelingen. 
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Dyrøy- og Sørreisa legekontor (nr 7) 
Det har vært nødvendig å gjøre endringer både i organisering, kontor-fasiliteter, 
bemanning og tilgjengelighet – for å sikre stabile og forsvarlige legetjenester for 
kommunenes innbyggere. Opprustningen av tjenesten startet i 2015 og er videreført 
frem til 2018. 
Kontoret har hatt relativt stabil legedekning, og har fått tilgang til godt kvalifiserte 
vikarer når våre fastleger har vært i permisjoner. De ansatte ved legekontoret har 
gjennomført kurs i akuttmedisin som er et krav i hht. bestemmelser i den nye 
akuttmedisinforskriften. 
I november 2017 tok legekontoret i bruk «Digital Dialog med fastlegen». «Digital 
dialog» er fire tjenester mellom fastlege og pasient som gjør det mulig med sikker 
kommunikasjon over internett. Tjenesten er «Bestill time», «forny resept», «start e-
konsultasjon» og «kontakt legekontoret». Det er ulikt hvilke av disse tjenestene den 
enkelte fastlege tilbyr. Målet med ordningen er å effektivisere og forenkle 
samhandlingen mellom pasientene og legekontoret. 
Det ble gjennomført en forenklet brukerundersøkelse våren 2017. Undersøkelsen gav 
oss viktige tilbakemeldinger på hvilke områder tjenestemottakerne var mest og minst 
fornøyd med tjenesten. De aller fleste gav uttrykk for at de opplever at legen tar dem og 
deres plager på alvor, mens ventetiden for å få legetime ble opplevd som lang. 
Ventetid for konsultasjon (ordinær forhåndsbestillbar) hos fastlege er blitt ytterligere 
redusert i løpet 2017. I 2016 var ventetiden oppimot 4 uker, mens den ved utgangen av 
2017 ligger på rundt 3 uker. Dette er en positiv utvikling. Ventetiden er likevel fortsatt 
noe lengre enn ønskelig, og tjenestens fokus på å legge til rette for kortere ventetid 
fortsetter. 
Antall konsultasjoner ved Dyrøy og Sørreisa legetjeneste (samlet begge kontorstedene): 
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3) Dyrøy og Sørreisa barnevernstjeneste (nr 6) 
Alle ansatte i tjenesten har deltatt i BUFDIR sin kompetanseheving og 
opplæringssatsing høsten 2017. Målsetningen med kompetansehevingen var å heve 
kvaliteten i og støtte opp om små kommuner med fare for svikt. Temaområder for 
opplæringen har vært undersøkelse, oppfølging av hjelpetiltak, traumesensibilitet, 
nettverksmobilisering, lederstøtte og brukermedvirkning. 
Sørreisa kommune startet i 2017 opp arbeidet med å utrede modeller for framtidig 
organisering av akuttberedskap i barnevern. Barnevernleder har deltatt i en 
arbeidsgruppe, som ser på muligheter for at denne beredskapen kan løses 
interkommunalt. Dette er et arbeid som videreføres i 2018. 
Barnevernstjenesten er videre representert inn i arbeidet med å utvikle en felles 
handlingsplan mot vold og trusler. Arbeidet koordineres av Krisesenteret i Midt-Troms 
og handlingsplanen skal rette seg mot aller kommunene tilknytte krisesenteret. Arbeidet 
fortsetter i 2018. 
I 2017 hadde Dyrøy og Sørreisa barnevernstjenesten færre bekymringsmeldinger enn 
året før. I første kvartal 2017 var antall fristoversittelser på undersøkelser høyt. Dette 
har endret seg til det bedre i andre, tredje og fjerde kvartal noe som har ført til at antall 
fristoversittelser på undersøkelser har gått betraktelig ned gjennom året. Målet og 
fokuset er at tjenesten ikke skal ha slike fristoversittelser og det systematiske arbeidet 
for å lykkes med dette videreføres. 
 
Meldinger og undersøkelser hele 2017 – Sørreisa og Dyrøy kommune 

 
 
Registrerte tiltak per 31.12. 2017 – Sørreisa og Dyrøy kommune 

 
I 2017 startet KomRev NORD den planlagte forvaltningsrevisjonen på tjenesteområdet. 
Revisjonen retter seg mot forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll. 
Revisjonsarbeidet skal ferdigstilles i 2018. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/181 

Saksbehandler: Unn-Tove Bakkevoll 

Dato: 13.06.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Nytt forslag til fordeling regnskapsmessig mindreforbruk driftsregnskap 2017 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 73/18 21.06.2018 
Kommunestyret 33/18 21.06.2018 

 

 

Saksopplysninger 
Dyrøy kommune viser til årsoverskudd på drift med kr 5.654.144,80.  

Administrasjonens vurdering 
Administrasjonen har ble anbefalt av revisjonen om å åpne årsregnskap 2017, og inntektsføre to 
bundne fond. Kvalifiseringsprogram-fondet på kr 443.000 var i sin tid gitt som øremerkede 
midler, og satt av på bundne fond. Midlene til dette formålet er etter 2011 gitt inkludert i statlig 
rammeoverskudd. Voksenopplæringen har hatt et bundet fond, som også oppstod for mange år 
siden som overføring av øremerkede midler. Også dette formålet har de senere år fått tilført 
statlig rammeoverskudd i kommunens totale rammeoverskudd. Administrasjonen har videre 
benyttet muligheten til å korrigere kostnad arbeidsgiverkontroll 2017, som var regnskapsført på 
feil periode, samt korrigering av pensjon tilknyttet Statens pensjonskasse. Totalt har dette 
medført et økt regnskapsmessig mindreforbruk for 2017.  
 
Rådmannen vurderer det hensiktsmessig å dekke feilperiodisert kjøp av piano av Dyrøy 
kulturskole, som tilhører årsregnskapet for 2017, til dekning av regnskapsmessig mindreforbruk 
drift 2017.  
 
Som deltager i omstillingskommuneprosjektet, er Dyrøy kommune forpliktet til å dekke en 
egenandel på inntil kr 1. million pr år i årene som prosjektet gjennomføres. Av midlene som ble 
avsatt på ubundet fond i 2017, ble totale kostnader på kr 628.947 dekket inn ved inntektsføring 
av dette til ansvar 131 – Omstillingskommune. Rådmannen foreslår en inndekning på kr 628.947 
til ubundet omstillingsfond, slik at egenandelen også for 2018 er på kr 1. million.  
 
Videre foreslås det fra kommunens administrasjon å avsettes resterende av regnskapsmessig 
mindreforbruk til kommunens rentefond og disposisjonsfondet. Forslaget om avsetning til 
rentefond begrunnes med sentralbanksjefens vurdering av styringsrenten i Norge både for 2018 
og i årene fremover.  
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Forslag til fordeling av regnskapsmessig mindreforbruk på driftsregnskapet for 2017 fremlegges 
som følgende: 

 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Rådmannen foreslår følgende fordeling av årsoverskuddet fra 2017:  

 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/181 

Saksbehandler: Unn-Tove Bakkevoll 

Dato: 13.06.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Dekning av udekket investeringsregnskap 2017 og tilbakeføring av 2 ubundne 
investeringsfond 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 74/18 21.06.2018 
Kommunestyret 35/18 21.06.2018 

 

 

Saksopplysninger 
Investeringsregnskapet for 2017 ble oppgjort med udekket beløp på kr 2.474.363,-. 
 
I forbindelse med finansiering av utbetalt anleggstilskudd på kr 5.5 millioner kroner til Dyrøy 
boligstiftelse for investering i tak for 2. etasje og prosjektledelse tilknyttet utbygging av Dyrøy 
utleiebygg, jfr. KS vedtak av 24/13 og 58/17, er 2 ubundne investeringsfond benyttet, med total 
kr 1.766.368. 

Administrasjonens vurdering 
Investeringsregnskapets udekkede merforbruk i 2017, inndekkes ved bruk av disposisjonsfond, 
med kr 2.474.363,-.  
 
Anleggstilskuddet ble i 2017 finansiert med bruk av ubundne investeringsfondsmidler. Dette 
viser seg å være i strid med KRS nr 4, punkt 10, hvor det fremgår at anleggstilskudd til juridiske 
enheter, slik som Dyrøy boligstiftelse, er anses som et anleggstilskudd, og skal i sin helhet 
finansieres med bruk av driftsmidler, f.eks. disposisjonsfond. Med bakgrunn i dette, tilbakeføres 
føringer gjeldende ubundet investeringsfond og ubundet boligfond til investeringer i 2017, ved 
bruk av disposisjonsfond, kr 1.766.368,-.  
 

 
 
  

102



Rådmannens forslag til vedtak: 
Rådmannen foreslår følgende inndekning av udekket investeringsregnskap og tilbakeføring av 2 
ubundne investeringsfond:  
 

 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/610 

Saksbehandler: Unn-Tove Bakkevoll 

Dato: 13.06.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Forkortet versjon - Tertialrapport 1 - 2018 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 75/18 21.06.2018 
Kommunestyret 34/18 21.06.2018 

 

Vedlegg 
1 Forkortet versjon Tertialrapport 1 pr 01.06.18 

 

Saksopplysninger 
Med bakgrunn i vedtatt økonomireglement for Dyrøy kommune, fremlegges Tertialrapport 1 pr 
30.04.18 som orientering til politisk ledelse.  

Administrasjonens vurdering 
Dyrøy kommune har vedtatt budsjett på rammenivå. Ut i fra signaler fra siste formannskapsmøte, 
er vedlagte tertialrapport, av den grunn, forkortet ned pr ramme, med utvalgte kommentarer fra 
innrapportering fra fagansvarlige, enhetslederere, sektorledere og kommunalsjef.  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Tertialrapport 1 – 2018, tas til orientering.  

Ordførers innstilling: 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 

104



Tertialrapport 1 - 2018 
 

 

 

 
 

PR 01.06.18  
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1 Dyrøy 

1.1 Innledning 

Ideellt sett bør kommunen ha en forbruksprosent på 33,34 % av totalt årsbudsjett. Hver tjeneste vil bli 
nøye vurdert i denne rapporten, med hensyn til både mer-/mindreforbruk og krav til nedtrekk etter 
pålegg fra kommunestyret. 

 
Dyrøy kommune holder budsjettet pr 30.04.18 tilknyttet årsbudsjettet.  Men som tjenesterammene 
viser, er det kun ramme 1, Sentraladministrasjon og felleskostnader, som har lavere forbruk enn 
forventet. Dette skyldes i stor grad budsjett på premieavvik, som ikke har motpost regnskap, samt 
budsjett gjeldende omstillingskommune og lønnsreguleringer 2018, som har lite eller ingen 
regnskapsføringer tilknyttet sitt budsjett. Slik at totalbildet er sammensatt. 

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

  

  

1.2 Rådmannens innledning 

Tertialrapport 1-2018 gir oss et bilde av driften for fire måneder, dvs. den økonomiske status i forhold til 
både periodisert budsjett og årsbudsjett.Økonomirapport II legges med dette frem som orientering i 
forbindelse med politisk behandling. Rapporteringen er pr 30.04.18. 

Den økonomiske utviklingen så langt i 2018 viser at det har vært utfordringer for enkelte sektorer og 
ansvar. Kommunens nye organisasjonsstruktur er ennå ikke på plass, og virkninger av de 
nedstyringskravene som er fremsatt, ser man liten virkning av ennå, foruten vakanser av stillinger. 

Det har vært økonomisk rapporteringer annen hver måned for enhetsledere og enkelte fagledere. Det er 
et sterkt fokus på, og oppfølging av, den økonomiske utviklingen i enhetene. 

Enhetsledere og fagledere vil videre i denne rapporten tilkjennegi hvilke tiltak som allerede er satt i 
gang, planlegges gjennomført og vurdering av ringvirkninger av disse tiltakene i forhold til 
tjenesteytingen til kommunens befolkning. 

Jfr. statstikk viser Dyrøy kommune til et fravær for hele organisasjonen på 13.02 %. 

  

Budsjettreguleringer  
Enhetsledere og fagleder har levert forslag til budsjettreguleringer i forbindelse med Tertialrapport I 
- 2018. Budsjettreguleringer totalt vedlegges denne rapport. 

  

 
Krav til nedtrekk 
I forbindelse med vedtak om budsjett 2018, ble det lagt frem forslag til nedtrekk for å komme i balanse, 
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blant annet ved å holde flere stillinger i vakanse. To av tre vedtatte kommunalsjefstillinger blir holdt 
vakant i 2018. Videre er det lagt frem forslag til budsjettregulering i kommunestyremøtet av april 2018, 
tilknyttet nedtrekk. 

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

1.3 Politiske vedtak 

Vedta
ks nr 

Utv
alg Tekst Beløp Ansvar Statu

s Kommentar 

2018/
275 FSK Personverndirektiv

et 109.000  I 

EUS forordning for personvern. 
Vedtak om å innordne beløpet 
tilknyttet dette arbeidet, i 
budsjett 2018 under fellesdrift. 
Budsjettregulering. Årlig drift 
innarbeides i økonomiplan 

2018/
3 FSK 

Bevilgning til 
kommunalt 
næringsfond 

80.000  G Bevilgningen belastes 
næringsfond. 

2018/
4 FSK 

Dyrøy kirkelig 
fellesråd - tilskudd 
til kjøp 

45.000  I 
Innkjøp av sikkerhetsutstyr m.m. 
på gravplassområdet. 
Budsjettreguleres 

2018/
4 FSK Diverse tilskudd 2.300  I Kjøp av 1 annonse i årboka for 

Dyrøy og Sørreisa 

2018/
4 FSK Diverse tilskudd 2.500  I Dyrøy menighet - støtte 

menighetsbladet 

2018/
5 FSK Tilskudd kjøp av 

båt 25.000  I Tilskuddet belastes 
næringsfondet 

2018/
7 FSK Tilskudd TNS Sveis 

og Mekaniske 60.000  I Belastes næringsfond etter 
dokumenterte utgifter. 

2018/
9 FSK 

Salg av stein fra 
Laukberget 
2018/129 

48.140  I 

Finnlandsnes Eiendom AS 
innvilges tilskudd etter 
dokumenterte utgifter og belastes 
næringsfondet. 

2018/
334 FSK Renovering tak 

TPU-boliger 
1.000 
.000  I 

Rådmannen gis fullmakt til å 
renovere takene med lånopptak 
med inntil kr 1. million. 
Budsjettregulering. 

       

2017/
1317 FSK 

Selvskyldnergarant
i - Dyrøy 
utleiebygg AS 

16.500 
.000  I Til renovering av utleiebygget 

som en del av Dyrøyprosjektet. 

       

2017/
1243 KS 

Dyrøy utleiebygg 
AS - avhendelse av 
tomt 

  I Tilknyttet Dyrøyprosjektet. Kr 25 
pr m2. 

2017/
1101 KS Netto innsparing 

- driftsbudsjett 
4.800 
.000  I Regulere driftsbudsjett 2018. 
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Vedta
ks nr 

Utv
alg Tekst Beløp Ansvar Statu

s Kommentar 

2017/
1324 KS 

Tomteareal til 
høydebasseng 
Evertmoen 

  I 
Kjøp av inntil 4000 m2 rådtomt. 
Belastes Dyrøy Vannverk sitt 
investeringsbudsjett 

2017/
1248 KS 

Regional 
næringsplan for 
Midt-Troms 2018-
2022 

  I Videre arbeid med planen rulleres 
inn i økonomiplan. 

Tabellen viser de vedtak som økonomileder har fått orientering om påvirker kommunens regnskap pr 
30.04.18. 

Personverndirektivet 

Jfr. vedtak i kommunestyret, fordrer dette en budsjettregulering på kr 36.600,-, samt årlige 
driftskostnader på kr 73.200,-, som bør innarbeides i fremtidig økonomiplan og budsjett. 

 
Næringsfond 

Inngående balanse på næringsfond var pr 01.01.18 kr 135.419. Ubrukt. 
Inngående balanse på Utviklingsfondet var på 2.380.278, hvorav det er utbetalt kr 490.822,- til 
lag/foreninger pr 30.04.18. 
  

  

1.4 Medarbeidere 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

8 242,36 100,8 89,935 951,9 1 142,635 13,86 

Nærværet har vært 86,14 % fra januar til og med april, jfr. innmeldt fravær. 
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1.5 Økonomi 

Driftsregnskap 

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  

  

 
Den ideelle forbruksprosenten for august er 33,34 % forbruk av årsbudsjettet. Nå er en del av 
årsbudsjettet ikke periodisert, noe som vil gi et viss avvik i forhold til enkelte rammer og tjenester. 
Forklaringer på dette henvises til de ulike rammene, sektorene og ansvarene videre i rapporten. 

Kun ramme 1 holder sin budsjettramme pr 30.04.18, samt merinntekter på ramme 9. 

 

1.6 Prognose 

Dyrøy kommune skal innen juni 2018 legge frem forslag til ny organisasjonsstruktur. Vedtatt 
budsjettregulering tilknyttet nedstyringskrav på kr 4.800.000, vil bli snarlig effektuert i regnskapet. 
Under de enkelte ansvar, sektorer og rammer, vil det fremgå hvordan rapporteringsansvarlig mener at 
de vil kunne holde tildelt budsjett i forhold til regnskap dette år. 

Prognosen for 2018 i Dyrøy kommune er at det ser ut til at samtlige rammer pr 30.04.18 har et 
merforbruk i forhold til ideell forbruksprosent på 33 %. Dette kan skyldes at mange lisenser og og andre 
helårs- eller halvårskostnader er betalt i første tertial. Ramme 1, Sentraladministrasjon og fellesutgifter 
har reelt også et merforbruk i forhold til ideell forbruksprosent når man tar hensyn til budsjettposter 
som ennå ikke er berørt med kostnader, eller enkelte store forventede inntekter som premieavvik. 
Videre arbeider flere rammer i forhold til nedstyringskravet, hvor ringvirkningene først forventes å vise 
seg i løpet av høsten 2018.  

Totalt sett ser Dyrøy kommune ut til å holde sitt totale, vedtatte driftsbudsjett. For å oppnå dette videre 
må foreslått vedtak på kr 4.8 millioner bli realisert i løpet av driftsåret. Prognosen pr 30.04.18 er 
allikevel et merforbruk på kr 1.2 millioner, noe som kan endre seg i løpet året. Når det gjelder 
investeringsbudsjettet, er det en del investeringsprosjekter som ikke er igangsatt, slik at foreløpig 
investeringsbudsjett ser ut til å holde. 

Kommunestyrets vedtak om nye tiltak vil i løpet av sommeren bli vurdert inndekket innenfor 
budsjettramme, slik at nærmere vurdering i forhold til avvik vil kunne gi et bedre bilde i tertialrapport 2 
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pr 31.08.18. 

Rådmannen vurderer tilbakemeldingene fra de ulike rammeområdene til i løpet av året å overholde sine 
tildelte årsbudsjettrammer.  

   

1.7 Investeringer og finansieringer 

Dyrøy kommune har pr i 2018 en vedtatt investeringsbudsjett på kr 19.090.000. Lånerammen er vedtatt 
til kr 18.555.000. Kommunestyret har i første tertial fattet vedtak om ytterligere et tiltak, renovering av 
tak på TPU-boligene, med en kostnadsramme og låneramme på inntil kr 1. million. Ubrukte lånemidler 
er på  kr 7.6  millioner. 

 
Økonomienheten vil korrigere investeringsregnskapet for feilføringer, noe som gjelder flere småbeløp 
som fremgår av oversikten over.  

 

2 Sentraladm. og fellesdrift – ramme 1 

Totalt sykefravær servicetorg 1. kvartal 2018 er 7,34%. 

ØKONOMISK AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 

Ideell forbruksprosent for april er 4/12 = 33 % 

  

 
 

• Rådmannen registrerer at det ikke er satt av budsjettmidler på ansvar 133 - Utviklingsfond, 
hvorav bundne fondsmidler på konto 2510010 - Utviklingsfond vil bli tilsvarende redusert. Det 
samme vil bli tiknyttet ansvar Næringsarbeid i forhold til konto 2510006 Næringsfond. 
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• Merforbruket på ansvar 109 - Kontrollutvalg og revisjon, begrunnes i betalt halvårsregning jfr. 
inngått avtale. Ansvaret anses i balanse. Økonomienheten sitt resultat bærer preg av 
langtidssykemelding, noe som har medført ekstra kostnader for innleid konsulents behov for 
ekstra støtte fra Arena Norge AS under årsoppgjøret. Videre har enheten betalt i 2018 en 
regning gjeldende kommunens andel for arbeidsgiverkontroll, noe som tilhørte 2017-
regnskapet. Dette er hensynstatt i rådmannens forslag til fordeling årsoverskudd 2017.   

• Ansvar 123 - IT-drift har for det meste løpende driftskostnader. Avvik skyldes periodisering, 
med mange helårsfaktura i 1. tertial.  

• Merforbruk gjeldende ansvar 122 - Fellesutgifter - gir et litt feil bilde, siden budsjett 
premieavvik, som regnskapsføres på slutten av hvert regnskapsår, medfører et stort 
merforbruk jfr. tabell. Samt en kostnadsgjennomgang på begge ansvar er planlagt. 

Konklusjon: Rådmannen regner med at ramme 1 vil kunne holde sitt tildelte årsbudsjett 2018.  

   

3 Oppvekst og kompetanse – ramme 2 

Medarbeidere – totalt fravær for rammen 
 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

2 316,74 41,2 69,635 367,4 478,235 20,64 

 

 

Skole 

• Sektor for skole har 14,48 % fravær i første tertial 2018.  

• Det har vært gjennomført opfølgingssamtaler med de sykmeldte, samt at det er samtaler med 
ansatte med stort egenmeldt fravær. Det har vært gjennomført medarbeidersamtaler i vår.   

• Manglende refusjonskrav for skole -  våren-18, noe som gjøres i juni. Det er ikke mottatt 
vikarmidler på ordninga Kompetanse for kvalitet, vikarmidlene utgjør 240 000. De største 
innkjøpene av læremidler er ikke gjort, men innkjøpene gjøres innenfor ramma..  

• SFO har hatt mindre brukerbetaling enn budsjettert. Fra høsten kommer et større kull inn i 1. 
klasse, noe som rådmannen forventer blir å ta i bruk SFO-tilbudet i stor grad. Videre forventes 
interne rammeoverføringer fra ansvar Integrering, vil bidra til å redusere merkostnadene 
tilknyttet dette en del.  

• Voksenopplæring kjøpes av Dyrøy kommune hos Sjøvegan videregående skole, hvorav første 
halvårs regning ennå ikke er betalt. Fra høsten vil det delvis gis eget tilbud i Dyrøy. 

Konklusjon: Rådmannen regner med at økt bruk av SFO plasser fra høsten 2018, samt refusjoner og 
vikarmidler vil gi sektoren med økonomisk balanse.  
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Barnehage 

• Barnehagen har tre i langtidssykmelding, noe som forklarer en stor del av samlet fravær på 
32,62 % første tertial 2018. Det er ikke satt inn spesielle tiltak i personalgruppen bortsett fra 
oppfølging av de langtidssykmeldte. 

• Barnehagens budsjett reflekterer ikke sykelønnsrefusjoner i sin reelle størrelse noe som gir et 
feil bilde av inntekter og utgifter. Det anslås et mindre forbruk på vikarsiden til høsten da en 
kan løse mye internt pga økt bemanning. Fra høsten av vil barnehagen ha en helt marginal 
mengde ansatte med barnehagelærerutdanning i forhold til ny pedagognorm. Det betyr at det 
vil være vanskelig å opprettholde løpende opptak hvis alle de barna som pr i dag er bosatt i 
kommunen skulle ønske seg plass i løpet av neste barnehageår. Ansettelse av en fjerde 
pedagog vurderes. 

Konklusjon  

En nærmere vurdering av tildelt årsbudsjett bør foretas høsten 2018.  

  

4 Helse - og omsorg – ramme 3 

Nærvær 
Mulige 

dagsverk 
Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

3 830.61 47 20,3 431,6 498,9 13,02 

 

• Innenfor pleie og omsorg utgjør langtidssykemeldinger en stor del av fraværet. Egenmeldt 
fravær er på 1,2% og legemeldt fravær er på 11,8%. I forhold til oppfølging innen Helse og 
omsorg, vil dette bli tettere oppfulgt når fagledere får personalansvaret. 

 
 

• PLO har hatt utfordringer med mye innleie og overtid på grunn av vakante stillinger samt 
langtidssykemeldte. Størrelse på utbetalinger rundt ressurskrevende brukere vil også spille inn 
på disse tallene. Videre kan noen justeringer gjøres innen rammen. En nedstyring vil i denne 
fasen si å få gode beslutningslinjer i etaten, samt å motivere ansatte til å være på jobb. 

• Fysioterapitjensten har omsider fått på plass en betalingsterminal, i dette ligger også  
muligheter for å rapportere digitalt. På denne måten sparer fysio, og ikke minst økonomi mye 
tid, plunder og heft. Noen kostnader er knyttet til terminalen, men på kort og lang sikt kan mye 
tid spares  på dette. 

• En stilling ved NAV, finansieres med statlige tilskudd, som ikke er mottatt pr april 2018. I tillegg 
skal refusjonen fra staten på NAV- leders lønn økes til 80% i månedene mars til og med mai på 
grunn av at NAV-leder har fungert som leder av NAV Gratangen. 

• Utgiftene til økonomisk sosialhjelp, NAV, har første tertial 2018 vært høyere enn tidligere år, 
men en forventer en nedgang i disse utgiftene i løpet av året. 

• Innen Pleie- og omsorg, er det høyt langtidsfravær innen hjemmesykepleie og rehabilitering. 
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Somatiske problemstillinger er dominerende for de som har vært sykemeldt. Ved endring i 
lederstrukturen forventer rådmannen at enhetslederfunksjonenene kommer tettere på den 
enkelte ansatte ved at det blir færre ansatte å forholde seg til.  

• Overforbruket innen ansvar 372, har også en sammenheng med veksling av ressurser mellom 
ansvar 372 - hjemmetjenesten og 391 - rehabilitering. Når refusjon ressurskrevende brukere er 
klar, vil vi få et klarere bilde av hvordan disse postene kan reguleres internt. I dette ligger også 
bruk av ekstra ressurser i forhold til unge psykisk utviklingshemmede og ekstra bemanning 
innen boliger for PU - tjenesten. 

• Arbeidstilsynet har hatt tilsyn med barnevernstjenesten i Sørreisa i første kvartal, hvorav 
avviket forventes lukket innen 1. Juni 2018.   

• Inntektssiden ved ansvar Integrering ligger godt an i forhold til delt budsjettramme. 
Utgiftssiden er så langt respektabel, men en må påberegne utgifter som ikke var tatt høyde for i 
2. Tertial.  

• Det er innleid vikar i 50 % for langtidsykemelding tilknyttet helsesøstertjenesten.  

Konklusjon 

Rådmannen regner med balanse i driftsregnskapet i forhold til tildelt budsjettramme i ramme 3.  

 

5 Samfunnsutvikling og infrastruktur – ramme 4 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

1 358,01 12,6 0 63,5 76,1 5,60 
 

 

• Kommunalsjefstillingen holdes vakant ut året 2018. Kulturlederstilling utlyses som vikariat ut 
året 2019.   

• Frivillighetssentralen har et stort merforbruk, hvorav budsjettregulering vurderes.  

• Regnskapet viser noe større forbruk på bla på 402 vedlikehold, og generelt forventes større 
forbruk i el-avgifter (prisstigning på strøm) samt utfall av fjernvarme.  Reduserte kostnader for 
fjernvarme antas å dekke merkostnader i elforbruk.  Økning i kommunale avgifter ventes å 
overstige budsjett.  Øvrige avvik innenfor drift i ansvarsområdet utgjør i hovedsak mindre 
beløp som det foretas reg. for ved neste rapportering. 

Konklusjon 

Rådmannen forventer at ut i fra rapporteringene for første tertial, at ramme 4 vil gå i balanse i forhold til 
tildelt årsbudsjett.  
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6 Fellesfinansiering – ramme 9 

 

• På ansvar 930 - Formidlingslån - er det betalt avdrag til Husbanken kr 298.690,-. Dette er over 
forventet budsjett på kr 80.000. Men samtidig har kommunen mottatt ekstraordinært 
innbetaling på formidlingslån på kr 141.577. 

Konklusjon 

I forbindelse med budsjettregulering i april 2018, forventer rådmannen at tildelt årsbudsjett vil bli 
overholdt.  
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