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Saksopplysninger 
Økonomirapport 2 legges frem som orientering for politisk ledelse, med status pr 31.08.18, pr 
rammenivå, jfr. vedtatt årsbudsjett for 2018. Økonomirapporten baserer seg på regnskapstall i 
forhold til budsjett, samt administrasjonens prognose for gjenstående del av året 2018.  
 

Administrasjonens vurdering 
Dyrøy kommune har vedtatt årsbudsjett på rammenivå. Vedlagte tertialrapport 2 baserer seg på 
signaler fra politiske møter, innrapporteringer fra fagledere, enhetsledere og kommunalsjef, og 
en samlet vurdering fra rådmann.   
 
Dyrøy kommune har en ubalanse på kr 2.054.257, som ikke er fordelt ut på rammenivå. Ideell 
forbruksprosent er for 2. tertial på 66 %. Prognose basert på regnskapssystemet, viser et forventet 
merforbruk på kr 2.7 millioner. Sykefraværet er på 9,91 % i kommunen.  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Tertialrapport 2 – 2018, tas til orientering. 
 
Ordførers innstilling: 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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1 Innledning 

Ideellt sett bør kommunen ha en forbruksprosent på 66,67 % av totalt årsbudsjett. Hver tjeneste vil bli 
nøye vurdert i denne rapporten, med hensyn til både mer-/mindreforbruk og krav til nedtrekk etter 
pålegg fra kommunestyret. Ved budsjettreguleringene som ble vedtatt i kommunstyremøte pr april 
2018, ble en del av nedstyringskravet for 2018 regulert. 

Regnskapet viser imidlertid at kr 2.045.257 er fremdeles ikke budsjettmessig fordelt på 
tjenesterammene og gir en ubalanse i regnskapet. 

 
Dyrøy kommune har en del kostnader og inntekter periodisert ut i fra når forfall for betaling eller 
mottakelse av inntekter, skjer i løpet av et driftsår. HIÅ budsjettet viser pr 31.08.18 at totalt sett holder 
kommunen det forventede, periodiserte budsjettet med kr 1.6 millioner, noe som utgjør 19 % mindre 
forbruk enn forventet i forhold til budsjett pr august måned. 

Dersom man ser på de ulike årsrammebudsjettene i forhold til forbruket, så viser oversikten at det er 
kun små avvik i forhold til ideell forbruksprosent for rammene 1 og 3. 

 
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. 
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2 Rådmannens innledning 

Tertialrapport 2-2018 gir oss et bilde av driften for åtte måneder, dvs. den økonomiske status i forhold 
til både periodisert budsjett og årsbudsjett. Rapporteringen er pr 31.08.18. 

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 at nedtrekk vakanser av 
stillinger i PLO er tilbakeført. 

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. 

Rådmannen vil oppsummere ledernes vurderinger pr enheter, sektorer og rammer, i et overordnet 
perspektiv i den videre fortsettelse. 

Jfr. fraværsstatstikk hentet fra regnskapssystemet, viser denne at Dyrøy kommune til et fravær for hele 
organisasjonen på 9,91 % jfr. faste stillinger. Dette inkluderer også vakante stillinger. 

  

2.1 Budsjettreguleringer  

Enhetsledere og fagleder har levert forslag til budsjettreguleringer i forbindelse med Tertialrapport I, 
månedsrapport pr 30.06.18 og Tertialrapport 2. Budsjettreguleringene som er mottatt medfører ikke 
endringer mellom vedtatt beløp pr ramme, slik at disse vil bli gjennomført i en administrativ 
budsjettregulering. 

Det foreligger 2 politiske vedtak som medfører budsjettreguleringer: 

• Vedtak 2018/1041-1 Renovering tak TPU-boliger kr 1.000.000 
• Vedtak 2018/2265-1 Oppgradering av ledningsnett i sentrumsområdet kr 5.140.000 

Budsjettreguleringene vil bli gjennomført tilknyttet investeringsregnskapet, når det foreligger mer 
deltaljert oversikt på fordeling av dette fra enhetsleder. 

  

2.2 Krav til nedtrekk 

I forbindelse med vedtak om budsjett 2018, ble det lagt frem forslag til nedtrekk for å komme i balanse, 
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. 

Pr 31.08.18 står årsbudsjettet med en differanse på kr 2.045.257,- noe som tilsvarer kommunens krav til 
sparetiltak for å gå i balanse. Beløpet må fordeles på rammer gjennom budsjettregulering. 
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3 Politiske vedtak 

Tabellen viser de vedtak som økonomileder har fått orientering om påvirker kommunens regnskap pr 
31.08.18. 

 
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 bedrifter 
etter innvilget søknad pr 31.08.18. 

Utviklingsfondet er midler fra tidligere års tildelinger til Næringsfondet som ikke er benyttet eller 
utbetalt i angjeldende år. I og med at det fra og med 2018, ikke tilføres nye statlige midler til 
Næringsfondet pga. kommunens status som  omstillingskommune, vi Utviklingsfondet nå bli belastet 
uten tilførsel av eksterne midler. 
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4 Medarbeidere 

4.1 Nærvær 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær % - vis fravær 

17 757,06 141,4 128,4 1 490 1 759,8 9,91 

Nærværet har vært 90,09 % fra januar til og med august, jfr. innmeldt og registrert fravær. Det er 
vedtatt nye retningslinjer for oppfølging av sykeefravær i AMU. Det vil bli satt inn ressurser for å få de 
implementert i organisasjonen, både blant ansatte og på ledernivå. 

 

5 Økonomi 

  

R Tekst Hittil i år Per. Budsj. 
Forbruk 
i % av 
HIÅ 

Avvik i kr Årsbudsjett % Igjen i kr 

1 
Sentraladmini-
strasjon og 
felleskostnader 

8 500 602 11 024 063 77 % 2 523 461 11 689 384 73 % 3 188 782 

2 Oppvekst og 
kompetanse 11 274 828 13 136 044 86 % 1 861 216 19 088 947 59 % 7 814 119 

3 Helse- og omsorg 31 115 340 31 711 779 98 % 596 439 44 956 007 69 % 13 840 667 

4 Samfunnsutvikling 
og infrastruktur 8 505 424 10 695 151 80 % 2 189 727 16 167 732 53 % 7 662 308 

 Tjenesterammene 59 396 194 66 567 037 89 % 7 170 843 91 902 070 65 % 32 505 876 

9 Fellefinansiering -52 
314 028 -57 872 304 90 % -5 558 276 -89 856 813 58 % -37 542 785 

 Forbruk pr 
31.08.18 66 478 360 75 261 770 88 %  93 947 327  32 505 876 

Den ideelle forbruksprosenten for august er 66,67 % forbruk av årsbudsjettet. Når man ser på forbruket 
i forhold til periodisert budsjett pr 31.08.18, gjenstår totalt sett ennå kr 7.1 millioner. Forklaringer på 
dette henvises til de ulike rammene, sektorene og ansvarene videre i rapporten. 
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FRIE FONDSMIDLER PR 31.08.18 

 
 

BUNDNE FONDSMIDLER PR 31.08.18 

 
Pr. 31.08.18 er det foretatt politiske vedtak på utdeling til bedrifter via ansvar 133 - Utviklingsfond, slik 
at litt over kr 511.000 må dekkes inn ved bruk av midler på konto 2510010. Kommunen mottar ikke 
utviklingsmidler fra Troms fylkeskommune, så lenge kommunen mottar midler som 
omstillingskommune. 

5.1 Regnskap 

Her er gjort et sammendrag for de største enhetene. Utdypende info kan hentes ut i vedlegget. 

SKOLE 

Elvetun skole - ansvar 231 

• Det er ikke skrevet refusjonskrav for vår-18, det 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. 
• Avvikene er fordelt på mange poster, de største er på trekk freiepenger og arbeidsgiveravgift. 

Lønnspostene er i balanse. Ei stilling pedagog/assistent skal dekkes av integrering. 
• Ser ikke behov for spesielle tiltak, da det ikke kommer økt behov for lønnsmidler. 
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SFO - Ansvar 232 

• SFO har hatt mindre brukerbetaling enn budsjettert. Fra høsten kommer et større kull inn i 1. 
klasse, og ut fra erfaringer vil de bruke SFO-tilbudet i stor grad. Det er et merforbruk å fast-
lønn, dette skal dekkes av integreringsmidler. SFO-budsjette er lite, og disse to postene utgjør 
en stor del av merforbruket. 

Voksenopplæring - ansvar 261 

• Dette halvåret kjøper Dyrøy kommune skoletilbud hos Sjøvegan videregående skole. Det er ikke 
mottatt faktura. Fra høsten vil det delvis gis eget tilbud i Dyrøy, dette dekkes av 
integreingsmidler og VO-fondet. 

Prognose 

• Prosentvis har ansvar 231 et forbruk på 39%. Når refusjoner og viakrmidler kommer inn, vil det 
være i balanse. 

• SFO vil få større brukerbetaling høsten-18. Det er et lite budsjett, og svikten i brukerbetaling 
gjør at forbuket er prosentvis høyt. I tillegg er merforbruk på lønn, dette skal dekkes av midler 
fra integrering. 

 

BARNEHAGE 

• Konto 171000 sykerefusjon, budsjettert med 180 000,- i år. Det forventes derimot at 
sykerefusjon vil komme til å bli minst 900 000. Jeg foreslår derfor å øke budsjettert beløp til kr 
900 000,- slik at det samsvarer mer med det en kan forvente. Det kan se ut som inntektene er 
mye høyere enn forventet og det henger som sagt sammen med sykerefusjonen. 

• Barnehagen forventer en overføring fra integreringstjenesten for en stilling fram til august 
måned med kostnad ifl regnskap på kr 236 033,- 

Prognose 

• Post 102012 Vikarlønn utover arbeidsgiverperioden skal i sin helhet dekkes av 
sykelønnsrefusjoner. Slik at det vil fremkomme der at vi ikke har brukt over 
sykelønnsrefusjonene for langtidssykemeldingene. 

• Barnehagens budsjett reflekterer ikke sykelønnsrefusjoner i sin reelle størrelse noe som gir et 
feil bilde av inntekter og utgifter. 

• Det er foretatt endel nødvendig vedlikehold i barnehagen i år. Det er mulig en kan bidra med 
noen midler av barnehagens budsjett over til teknisk sitt budsjett da en har forstått at det ikke 
er mye midler der til å dekke dette. Vi står overfor flere nødvendige vedlikeholdsoppgaver i 
barnehagen framover slik jeg vurderer det. 

 

NAV 

• Forbruket på lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift kan synes høyt da det er budsjettert med 50 % 
stilling som sosialkonsulent. Denne stillingen er en 100% stilling som staten refunderer 50% av 
og budsjettet må reguleres senere slik at korrekt utgift og inntekt vises. 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. En finner ikke at det til nå er sendt krav 
om refusjon av annet enn 50% av NAV-leders lønn for første halvår. Inntektene i regnskapet 
burde ha vært mye høyere. 

• Ettersom ny medarbeider deltar på opplæringsprogrammet "Ny i NAV" vil utgiftene til kurs, 
reise etc bli høyere enn budsjettert. 

Prognose 

• Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har i 2018 vært høyere enn tidligere år. I budsjettet for 2018 
er bidrag til livsopphold budsjettert med kr 600.000,- . I budsjettet er det inntektsført kr 
200.000 på en post for "Fordelte utgifter". Fra økonomileder er det opplyst at kr 200.000,- er 
eventuell sosialhjelp til flyktninger og at disse skal fordeles krone for krone fra 
flyktningebudsjettet. Dersom netto utgift til økonomisk sosialhjelp er kr 400.000,- må en regne 
med et overforbruk på ca kr 200.000,-. 
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PLEIE OG OMSORG 

• Ansvar 371: 1 mill i mindreinntekter i forhold til vederlag, årsaken til dette er først og fremst at 
bruk av korttidsplasser har økt, -i tråd med intensjonen om at pasienter skal bo lengre hjemme. 
I disse kan man inkludere avlastningsopphold, som forøvrig er helt vederlagsfri. 

• Ansvar 391 : Overskridelsen forklares ved at det er budsjettert med refusjon for 
ressurskrevende brukere. Denne blir for 2018 betalt ut i 2019. Den blir ført som inntekt i 
ettertid. , refusjonen for 2017 er på 3.2 mill. For 2018 vil ikke disse midlene bli inntektsført før 
til neste år. Tjenester til personer med psykisk utviklingshemming har over tid hatt behov for 
styrket bemanning, noe som har ført til merkostnader. 

• Ansvar 372: Overforbruket har en sammenheng med veksling av ressurser mellom ansvar 372 
- hjemmetjenesten og 391 - rehabilitering. Når refusjon ressurskrevende brukere er klar, vil vi 
få et av hvordan disse postene kan reguleres internt. Refusjon for sykefravær betales ut 
etterskuddsvis. Dette vil også påvirke inntektene da fraværet i siste periode har påvirket denne 
posten. 

• Ansvar 395: I dette ligger også bruk av ekstra innleide ressurser i forhold til unge psykisk 
utviklingshemmede noe som ikke er budsjettert. Vil bli lagt inn som tiltak i 2019-budsjettet. 
Finansiering har blitt gjort gjennom ubrukte BPA-midler (Posten er tatt i bruk på nytt nå, noe 
som vil gi et merforbruk på slutten av året). 

• Ansvar 377: Støttekontakter og omsorgslønn. På grunn av sykefravær har ikke posten blitt 
brukt slik den skulle. For 2019 vil denne posten øke betraktelig, med tanke på å styrke 
pasientenes evne til å bo hjemme lengst mulig. 

Prognose 

• Tilsynelatende overforbruk på 4% utgjør 1.3 mill. kroner. Tilsynelatende fordi dette må sees i 
sammenheng med at årets refusjon for ressurskrevende brukere ikke inntektsføres i årets 
regnskap før det utbetales i 2019. Det er ikke grunn til å tro at beløpet skal avvike stort fra 
2017-beløpet som var på 3.2 mill. kr.Ved å ta hensyn til denne inntektsposten, ser det ut som 
budsjettet vil holde. 

 

TEKNISK 

• Regnskapet viser noe større forbruk på bla på 402 vedlikehold, og generelt forventes større 
forbruk i el-avgifter (prisstigning på strøm) samt utfall av flis-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. 

5.2 Inndekning nye tiltak og avvik 

PROGNOSE  

Dyrøy kommune ser ut til å holde sitt totale, vedtatte driftsbudsjett, slik budsjettet er fordelt pr i dag pr 
ramme. Ved fordeling av ubalansen i årsbudsjettet på kr 2. millioner, vil imidlertid budsjettet være 
meget stramt. Følgende momenter er kjent på nåværende stadium: 

• Årets lønnsoppgjør medførte merkostnader i forhold til avsatt driftsbudsjett på kr 384.000 inkl 
sosiale kostnader. Etterbetaling kap. 3 og 5 er ikke foretatt ennå. 

• Havbruksfond: Årlig driftsinntekt. For 2018: Litt over 16. millioner 
• Utviklingsfondet: Utbetaling med kr 511.771, uten budsjett. 

Prognosen pr 31.08.18 er et merforbruk på driften på over kr 5. millioner, og etter eksterne 
transaksjoner - på kr 2.2 millioner. Havbruksfondet er i denne prognosen ikke hensynstatt, samt noe vil 
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. 
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6 Investeringer og finansieringer 

INVESTERINGER  

Dyrøy kommune har pr i 2018 en vedtatt investeringsbudsjett på kr 19.090.000. Lånerammen er vedtatt 
til kr 18.555.000, men denne er ved nye vedtak økt til kr 24.695.000 med bakgrunn i som ikke er 
budsjettregulert inn i kommunens inveseringsregnskap: 

• Renovering av tak på TPU-boligene, med en kostnadsramme og låneramme på inntil kr 1. 
million.  

• Oppgradering av ledningsnett sentrumsområdet med kr 5.140.000.  

Ubrukte lånemidler er på  kr 7.6  millioner. 

  

Oversikt investering Hittil i år Årsbudsjett 

Investeringsinntekter -480 982  

Investeringsutgifter 4 290 333 18 555 000 

Finanstranser 1 456 062 3 135 000 

FINANSIERINGSBEHOV 5 265 413 21 690 000 

FINANSIERT -1 104 343 -21 690 000 

SUM TOTAL 4 161 070  

  

Om man ser på de ulike prosjektene, så viser investeringsregnskapet følgende: 

Ansvar Hittil i år Årsbudsjett Igjen i kr Igjen i % 

121 - Fellestjenesten 165 169 180 000 14 831 8,2 % 

123 - EDB-drift 71 837 25 000 -46 837 -187,3 % 

190 - Drift i NORDAVINDSHAGEN 11 090 130 000 118 910 91,5 % 

231 - Elvetun skole 222 985 908 000 685 015 75,4 % 

371 - Sykehjemmet  500 000 500 000 100,0 % 

410 - Administrasjonsbygg  1 312 000 1 312 000 100,0 % 

413 - Omsorgssenteret/adm.TPU 410 868 7 000 000 6 589 132 94,1 % 

415 - Omsorgsboliger 418 000  -418 000  

424 - Nordavindshagen 83 426  -83 426  

437 - Kommunale veger 624 636 2 500 000 1 875 364 75,0 % 

432 - Vannanlegg 1 801 340 4 500 000 2 698 660 60,0 % 

481 - Brannvern  1 500 000  0,0 % 

930 - Formidlingslån 19 527  -19 527  

932 - Avdrag -733 000  733 000  

935 - Aksjer 1 065 192 3 135 000 2 069 808 66,0 % 

Sum totalt 4 161 070 21 690 000 16 028 930 73,9 % 

Som oversikten viser, er det en del avvik mellom investeringer og tildelt årsbudsjett. Og noen prosjekter 
er ikke igangsatt. 

13


	Forside 
	Saksliste 
	PS 93/18 Tertialrapport 2 - 2018 2018/925
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Tertialrapport 2 pr 25.09.18



