
 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Styret i Nordavind Utvikling KF 
Møtested: møterom 1, Kommunehuset 
Dato: 01.11.2018 
Tidspunkt: 12:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
 
 
Styret for Nordavind Utvikling KF vil få ettersendt saker knyttet til budsjettregulering og 
budsjett 2019.  
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ST 18/18 Godkjenning av protokoll forrige møte



 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/35 

Saksbehandler: Ragnvald Storvoll 

Dato: 03.10.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Driftsorientering III/2018 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Styret i Nordavind Utvikling KF 19/18 01.11.2018 

 

Vedlegg 
1 Vedlegg 1. Innvilgelse av tilskudd 
2 Vedlegg 2 .Svar på søknad - Utstyr -  Dyrøy kommune - Pulje 4 
3 Rapport Fårikålfestivalen 2018 

 

Saksopplysninger  
 
Daglig leder vil med dette gi tilbakemeldinger til styret i Nordavind Utvikling KF om drifta i  
senteret pr 15 10 2018. Viser for øvrig til tidligere driftsorientering. 
 
Tjenestekjøpsavtalen Dyrøy kommune 2018 
Tjenestekjøpsavtalen for 2018 er i hovedsak levert ut fra de satsingene som var fastsatt i denne 
avtalen. 
 
Det er fire innsatsområder i 2018 har vært;  

 Kommunikasjon 
 Prosjektsøknad / Initiering / Bistand av tjenesteutvikling 
 Forskningsdagene 2018 
 Dyrøyseminaret 2018 

 
1. Kommunikasjon  

 Pådriver for deling sosiale medier (Facebook) alle aktiviteter i kommunen  
 Flere nyheter utarbeidet og lagt ut på Dyrøy kommunes nettside  
 Folder til alle husstander: festivaluke PLO 
 Avisoppslag/nyheter IBS/Dyrøyseminaret/Fårikålfestivalen/Ny kommunalsjef 

 
2. Prosjektsøknad / Initiering / Bistand av tjenesteutvikling 
 
Oppdrag ift. forsterkning av ledelse i barnehage og skole. IBS/Realfag. 
Nordavind Utvikling har siden medio februar hatt en rolle for oppfølging / bidrag til ledelse i 
skole og barnehage. Det er flere momenter her:  

 Koordinere/Implementere to større nasjonale satsinger. Dyrøy barnehage og Elvetun 
skole deltar i nasjonale satsninger: IBS og Realfag. Inkluderende barnehage- og 
skolemiljø (Nina J. Nikolaisen er koordinator). Realfagsatsning (Ragnvald Storvoll er 
koordinator). 

4



 En støttefunksjon for styrer og rektor (søknader, kommunikasjon, dokumentasjon, 
veiledning) Her er det gjennomført mange møter der Nordavind Utvikling KF har bidratt 
til beslutninger mv.  
 

Prosjektsøknader – tildelte midler 
Vedlegg 1. Tilsagnsbrev av 29.05.18. kr. 396 000 (Miljøterapeutstilling Elvetun) 
Vedlegg 2. Tilsagnsbrev av 10.09.18. kr. 258 793 (Utstyr realfag) 

 
 

Barnehagemyndighet – Barnehageloven og forskrifter 
Nina Jørgensen Nikolaisen utøver barnehagemyndighet på vegne av Rådmannen. Deltar på 
regionale møter som barnehageeier. Prosessarbeid - lukking av avvik i Dyrøy barnehage, 
registrert av Fylkesmannen og beskrevet i flere brev i over flere år fra Fylkesmannen i Troms. 
Utøvende myndighet skal få på plass rutiner og dokumentasjon. 

 
Fårikålfestivalen 2018 

 Gjennomført i år for ellevte gang. Koordinering og hovedansvarlig for gjennomføring av 
festivalen. Godt besøkertall, og gode økonomiske gevinster (vekst) i lag- og foreninger.  

 Tilsagn VOX Dyrøy til Dyrøy kommune. Videreføring og videreutvikling av 
Fårikålfestivalen. Dette arbeidet er startet opp med fokus på en bredere regional satsing, 
sammen med matbedrifter, reiselivsaktører og landbruksnæringen i Midt-Troms. 

 
Vedlegg 3. Rapport Fårikålfestivalen 2018 
 

 
Kontorhotellet 
Viser til informasjon i tidligere avtale, budsjettvedtak om drift av kontorhotellet. Foretaket har 
ansvar for drift og videreutvikling av kontorhotellet/læringshagen i Dyrøy 
 kommune. Nye studenter og leietakere følges opp. 

 
3. Forskningsdagene 2018 
Implementert som en del av Fårikålfestivalen og Dyrøyseminaret. Egen markering på Dyrøy 
folkebibliotek.  
Daglig leder har ledet ungdomsarrangement i Kunnskapsparken Finnsnes i regi av Studiesenteret 
Midt-Troms. 
 
4. Dyrøyseminaret 2018 
Dyrøyseminaret er nå gjennomført, og etterarbeidet med rapport er i sluttfasen. Fortsatt en viktig 
og sentral arena for lokalsamfunnsutvikling og drøftinger av utviklingstrekk i kommune-Norge. 
Spesielt er ungdomsdimensjeonen fremtredende i Dyrøyseminaret. Magne deltakende 
ungdommer både på Senja og her i Brøstadbotn på hoveddagen. Statssekretær Anne Karin Olli 
som avla Dyrøy besøker sammen med andre interessante innledere på hoveddagen, her var det 
samlet ca. 110 deltakere. Vox Dyrøy og samarbeidsprosjektet mellom villaksenæringen og 
sjømatnæringen hadde fagdelen av Dyrøyseminaret, disse to sporene samlet rundt 100 deltakere. 
Styret vil få overlevert rapporten fra årets Dyrøyseminar i neste møte. 
 
Byregionprogrammet Midt-Troms 
Målet med byregionprogrammet var å styrke samspillet mellom byen og omlandet for i fremme 
økonomisk vekst i hele regionen. 
 
Ved utgangen av september er hovedrapport og revisorbekrefta regnskap levert for det 3-årige 
hovedprosjektet.Troms fylkeskommune har ønsket ei videreføring av Byregionprogrammet. 
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Nordavind Utvikling KF har, på vegne av prosjektansvarlig, Lenvik kommune, skrevet søknad 
og Attraktive Midt-Troms som prosjektet er kalt. 
 

 
Byregion – Attraktive Midt-Troms 
Attraktive Midt-Troms er innvilget kr 1,5 millioner fra Troms fylkeskommune, 500 000 i 
egenandel (rene kroner) og 1 million i arbeid i form av egenandeler. Prosjektet er 2-årig med ei 
kostnadsramme på 3 millioner. Inntil videre leder Nordavind Utvikling KF dette arbeidet. Der 
har vi hatt f.eks. ledet arrangementet i Tromsø, Møt-Midt-Troms (alle 8 kommunene reiser til 
Tromsø og deltar på Arbeidslivsdagen på UiT og i tillegg møter unge og studenter fra regionen).  
 
Vi lever inn tilbud på prosjektledelse og gjennomføring. Et hovedmål er å igangsette 20 tiltak i 
regional næringsplan for Midt-Troms. Nordavind Utvikling KF samarbeider med en annen aktør 
for å levere kvalitet i arbeidet.  
 
 
Bærekraftig besøksforvaltning 
På vegne av Regionråd og prosjektansvarlig Lenvik kommune har Nordavind Utvikling skrevet 
søknad på Bærekraftig besøksforvaltning. Dette er et forprosjekt pålydende 900 000, der en stor 
andel vil være egenandel i form av arbeidstimer for de 8 kommunene i Midt-Troms. 
 
Det er flere mål i bærekraftig besøksforvaltning;  
 
1. Kartlegge plasser med behov for toalett og søppelhåndtering  
2. Utarbeide en regional plan for felles skilting  
3. Utarbeide en regional plan for felles stimerking  
4. Utarbeide en regional plan for parkeringsplasser og informasjonstavler  
5. Utvikle en modell for et regionalt «parkvesen»  
 
Sammen med en annen aktører leverer Nordavind Utvikling KF inn tilbud for å lede dette 
arbeidet.  
 
Senja 2020 
Som nevnt i tidligere driftsorienteringer vant Nordavind Utvikling KF tilbudskonkurransen, 
og leverer nå tjenester til Senja 2020 innenfor følgende rammer: 
 

- Deltagelse i planlegging og organisering av sammenslåingsprosessen 
- Utreder og saksforbereder konkrete saksområder 
- Utføre sekretariatsoppgaver for prosjektet, fellesnemda og delprosjektene 
- Bistå i arbeidet med å informere, sikre dokumentflyt og gjøre dokumenter 

tilgjengelige for allmenheten 
- Bidra til godt samarbeid med kommunene og mellom kommunene 

 
 
Helsesatsinger 
Karl Johan Olsen har jobbet systematisk over 3 år med oppdrag av dokumentasjon av Helse ved 
Undervisningssykehjemmet i Troms. Den nye avtalen med USH/T går ut året, og tilsvarer en 
arbeidstid på 10 prosent 
 
Omstillingsprogrammet i Dyrøy kommune 
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Nordavind Utvikling KF bistår omstillingsprogrammet med administrasjon og 
samordningsoppgaver for omstillingsprogrammet i Dyrøy kommune. Nordavind Utvikling KF 
bidro på Kick-off 19. september og lager nå to små filmer sammen med Salangen Nyheter for 
VOX-programmet. Nordavind Utvikling KF utarbeider to forprosjekt som skal behandles i styret 
til Omstillingsprogrammet. 
 
Samarbeidsprosjekt Villfisk - Oppdrettsnæring 
Prosjektet samarbeid villaksenæring – havbruksnæring er et treårig prosjekt i 
perioden fra april 2016 til mai 2019. Prosjektet går nå over hele fylket. Prosjektplanen går som 
planlagt, der det nå jobbes systematisk med å presentere fangst og registrerte fisketall fra elvene 
som allerede er inne i prosjektet.  
 
Oppdatert info om prosjektet finnes på www.elvetiltak.no 
Med bakgrunn i endret oppgaveportefølje og bruk av kontoplan, varsles det om at det vil bli lagt 
frem forslag til budsjettreguleringer i neste styremøte. 
 
Vedlegg 4.: Detaljert regnskap-/budsjett rapport. 
 
 
Økonomi 
Viser til sak om budsjettreguleringer som står på saksliste til dagens møte. 
 
Ansatte – oppgaver pr. 15.10.18.  
Pr. medio oktober 2018 er det 6 ansatte på 5,5 stillinger knyttet til senteret. Senteret har også 
en person på yrkesutprøving via NAV.  
 
Ragnvald Storvoll, Daglig leder, 100 % stilling 

- Personell og økonomiansvar 
- Overordnet prosjektansvar 
- Sekretær og saksbehandler for styret 
- Ansvar for oppfølging av nye/eksisterende samarbeidspartnere. 
- Salg av tjenester, kundebehandling. 
- Ansvarlig for oppfølging av tjenestekjøpsavtale med Dyrøy kommune 
- Foredragsholder og bidragsyter 
- Foredrag og ansvarlig for eksterne nettverk 
- Nestleder i Fagrådet / aktør i referansegrupper 
- Prosjektleder Byregionprogrammet 
- Administrativ bistand omstillingsprogrammet 

 
Nina Jørgensen Nikolaisen, prosjektleder 50 % stilling 

- Ansvarlig for søknadsskriving og flere prosjektutviklinger.  
- Skrevet søknad Miljøterapeut-stilling i skolen, og utarbeidet utlysningstekst for 

stillingen.       
- Ansvar for koordinering av Prosjektutvikling jfr. Pk. 2 i tjenestekjøpsavtalen 
- Dyrøyseminaret – ansvar for festkveld/bevertning/flyer/kulturelle innslag.  
- Koordinere nasjonal satsing skole/barnehage 
- Utøvende myndighet Dyrøy barnehage 20% 
- Mentorrolle – yrkesutprøving/NAV  
- Vertsfunksjon i kontorhotellet i Dyrøy 20 % 

 
Kjell - Sverre Myrvoll, prosjektleder/Adm.rådgiver 100 stilling 

- Adminstrasjonsrådgiver/stedsfortreder for leder 
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- Prosjektansvarlig/Prosjektadministrator i samarbeidsprosjekt 
Sjømatnæring/Villfisknæringen 

- Prosjektleder Dyrøyseminaret 2018 
- Del av prosjektledelsen i Senja 2020 og Attraktive Midt-Troms samt øvrige satsinger i 

regionen, 
- Prosjektutvikling innenfor primærnæringer. 

 
Kurt Terje Klaussen, Preosjektkoordinator 100 stilling 

- Prosjektkoordinator 
- Regnskaps og økonomiansvarlig i foretaket 
- Prosjektmedarbeider i prosjekter i foretaket 

 
Kari Johanna Tveit, prosjektleder i 100% 

- Prosjektleder Oppdrettsnæring/Villfisknæring. 
 
Innleide ressurser: 
 
Karl Johan Olsen, Prosjektleder i en 10 % - stilling 

- Hoveddelen av stilling er knyttet til Dokumentasjon av Helse ved 
Undervisningssykehjemmet i Troms. 

- Samarbeidspart i interne prosjekter 
 
Oddny Asbøl, prosjektleder i 20 % stilling 

- Del av prosjektledelsen i Dyrøyseminaret  
- Prosjektleder for videreutviklingen av fårikålfestivalen, 

 
I tillegg til disse oppgavene bidrar alle ansatte med veiledning/prosjektutvikling. 
 
Foretakets vurdering 
Gjennom store prosjekter har en etablerte gode koblinger eksternt. Nettverkene viser seg viktige 
både i ovennevnte prosjekter, men vi erfarer at leveranser gir nye muligheter for foretaket. 
Nordavind Utvikling får flere forespørsler om å levere tilbud i regionalt utviklingsarbeid; 
Videreføring av Byregionprogrammet, Senja 2020, Bærekraftig besøksforvaltning.  
 
I 2018 vil det være en tydeligere profil der kommunikasjon vil stå mer sentralt. Å formidle 
budskap og bidra til informasjonsflyt er en viktig strategi både internt og eksternt. Nordavind 
Utvikling ønsker å bidra til et godt omdømme for Dyrøy kommune. Skal vi evne å være 
attraktive både for bosetting, besøk og bedriftsetableringer, er det avgjørende å ha et godt 
omdømme. Dette er også viktig for å rekruttere arbeidstakere for framtida.  
 
Vi har dette året fått en større portefølje på interne oppgaver i Dyrøy kommune, jfr: oppdrag 
knyttet mot skole og barnehage. Foretaket har også sekretariatsfunksjon for 
omstillingsprogrammet. Nordavind Utvikling KF er forespurt om bidrag til budsjettarbeid for 
Dyrøy kommune. 
 
Som driftsorienteringen viser er det stor aktivitet i Nordavind Utvikling KF både eksternt og 
internt i der de løpende satsingene i Byregionprogrammet, og andre satsinger i regionen viser at 
foretaket legger ned en betydelig innsats. Videre viser saksopplysningene at foretaket også gjør 
en del interne jobber.  
 
Det er videre et markedspotensial for nye oppgaver ute i regionen. Foretaket har fortsatt 
forespørsler på flere oppgaver. Derfor bør det vurderes å styrke arbeidstokken ytterligere i 
foretaket for å møte dette eksterne markedet. 
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Vedlegg 
Vedlegg 1.: Tilsagnsbrev – Miljøterapeutstilling Elvetun skole 
Vedlegg 2.: Tilsagnsbrev - Realfagsutstyr  
Vedlegg 3.: Rapport Fårikålfestivalen 2018 
Vedlegg 4.: Rapport Samarbeidsprosjekt Villfisk - Oppdrettsnæring.  
 

Daglig leders forslag til vedtak: 
Driftsorientering III/2018 tas til orientering. 
 

Styreleders innstilling: 
 
 
 

 

 
  
Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 
styreleder daglig leder 
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Postadresse:  
Postboks 9359 Grønland,  
0135 OSLO  

Telefon:  
+47 23 30 12 00 
Org.nr.: 
NO 970 018 131 

E-post:  
post@udir.no 
Internett:  
www.udir.no  

 
 
Saksbehandler: Randi Sørli Røine 
 

Vår dato: 
10.09.2018 

Vår referanse: 
2018/17776 

 Deres dato: 
 

Deres 
referanse: 
 

 
 

Tilskuddsmottaker: Dyrøy kommune 

Organisasjonsnummer: 864 994 032 

 

TILSAGNSBREV - TILSKUDD TIL UTSTYR I BARNEHAGER I 
REALFAGSKOMMUNER PULJE 4 
 
 
Utdanningsdirektoratet takker for mottatt søknad om tilskudd til realfaglig utstyr i 
barnehager.  
 
Utlysningsteksten viser til hvilke krav som blir knyttet til vurdering av søknadene. 
Ved behandling av søknadene og tildeling av midlene er det lagt vekt på: 

 Begrunnelse for hvordan utstyret skal bidra til å styrke arbeid med realfag i 
barnehagen og realisere kommunens mål for arbeidet med realfag. 

 Budsjett for bruk av midlene. Dette skal tydelig vise hva slags utstyr 
kommunen vil gå til innkjøp av, samt vise konkrete kostnader knyttet til de 
forskjellige elementene som kjøpes inn. 

Det er fattet vedtak om fordeling av midler etter en totalvurdering etter gitte 
kriterier og på skjønnsmessig grunnlag. Fordi det totalt ble søkt om mer midler enn 
Utdanningsdirektoratet har budsjett til har enkelte kommuner ikke fått tildelt hele 
det søkte beløpet. Vi dekker blant annet ikke PC, smartboard og mikroskoper, samt 
vanlig barnehageutstyr. 
 
Vi har vedtatt å innvilge Dyrøy kommune et tilskudd på 258 793 kroner. 
 
Begrunnelse for tildelt beløp: Kommunen har begrunnet søknaden godt. Dere har 
levert et budsjett som tydelig viser hva dere ønsker å bruke midlene til.  
Utdanningsdirektoratet har gjort en vurdering av ønsket utstyr og har besluttet å 
trekke fra følgende utstyr: Aktivitetspyramide, bowlingbane, trekanthytte og 
mikroskoper. 
Resten av listen over ønsket utstyr dekkes av tildelt beløp. 
 
Tilskuddet skal benyttes til utstyret beskrevet i søknad og budsjett. Dersom 
kommunen av ulike grunner ikke kan gå til innkjøp av dette utstyret, ber vi 
kommunen ta kontakt med Utdanningsdirektoratet. 
 
UTBETALING 
Vi ber om at virksomheten sender e-faktura pålydende 258 793 kroner til 
Utdanningsdirektoratet innen 31. oktober 2018. 
 
E-faktura sendes til: 
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Side 2 av 2 

 
 
 

Elektronisk Handelsformat (EHF) til Utdanningsdirektoratets organisasjonsnummer 
NO 970 018 131   
 
Faktura skal merkes med 4070RRO og 2018/17776  
 
RAPPORTERING 
Bruk av midlene rapporteres til Utdanningsdirektoratet innen 15. februar 2020 i 
forbindelse med den ordinære sluttrapporteringen etter deltakelse i tiltaket 
Realfagskommuner. Her skal dere legge ved regnskap som er i overensstemmelse 
med tilsagnsbrevet. 
 
Utdanningsdirektoratet forbeholder seg retten til å iverksette kontroll med at 
midlene er nyttet etter forutsetningene, jf bevilgningsreglementet for staten § 10. 
Hvis midlene ikke er benyttet etter forutsetningene kan Utdanningsdirektoratet 
kreve hele eller deler av tildelingen tilbakebetalt. 
 

Klageadgang: 
Vedtaket kan påklages til Kunnskapsdepartementet, jf. forvaltningsloven § 28. 
Fristen for å klage er 3 uker etter underretning om vedtaket, og eventuell klage 
sendes til Utdanningsdirektoratet, jf. forvaltningsloven § 32.  
 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen  
  
  
  
Bjørg Rafoss Tronsli Randi Sørli Røine 
avdelingsdirektør seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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RAPPORT 

FÅRIKÅLFESTIVALEN    
I DYRØY 
      

Nina Jørgensen Nikolaisen 
Prosjektleder Nordavind Utvikling 

20. – 29. sept. 2018 
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Bakgrunn 
 

Festivalen var et eget tiltak i næringssatsingen i prosjekt "Dyrøy 2017", som hadde fokus på 

vekst i folketall, næring og økt aktivitet i lag og foreninger. Hoveddelen av prosjektet mottok 

støtte fra Sparebank1 Nord-Norge og Troms fylkeskommune. År 2012 var siste året med 

økonomisk dekning for gjennomføring av arrangementet. Festivalen ble i denne tida utviklet 

til et vellykket, lokalt konsept. Nordavind Utvikling KF har i årene etter dette vært leid inn av 

Dyrøy kommune til å ha det overordnede ansvaret for å gjennomføre arrangementet. 

Nordavind Utvikling har på disse årene opprettet god dialog og godt samarbeid med lag- og 

foreninger som bidrar i gjennomføringen.  

 

Fårikålens nasjonale festdag feires hvert år på den siste torsdagen i september. Dette er 

utgangspunktet for Fårikålfestivalen i Midt-Troms, som i 2018 arrangeres for ellevte gang. Vi 

ønsker å sette fokus på lokal mat og matkultur, samtidig som vi slår et slag for landbruket og 

sauenæringa, en bærekraftig og historisk sett viktig næring i vår region. Det er hyggelig å se 

en økende interesse for lokal mat og lokale mattradisjoner. Gjennom å lage en folkelig 

matfestival med kulturarrangement ønsker Fårikålfestivalen å bidra til denne utviklingen.  

Fårikålfestivalen arrangeres som en del av Forskningsdagene i Midt-Troms. 

 

Langsiktige mål: 

Utvikle Fårikålfestivalen til ei lokal, og etter hvert, regional satsing som setter bygdekultur og 

lokal landbruks- og matproduksjon på dagsorden hos kommuner, næringsliv og innbyggere.  

Utvikle samarbeid med andre aktører som jobber med omdømmebygging innen landbruk 

nasjonalt, kobling mot festivaler med landbrukstema. 

 

Fårikålfestivalens formål treffer mange behov som finnes i samfunnet, spesielt 

folkehelse/kosthold, lokalmat, mat som en viktig del av reiselivet, lokalsamfunnsutvikling og 

styrking av landbruksnæringa, spesielt sauenæringa, samt kompetanseheving for unge i 

forhold til næring/landbruk. Fårikålfestivalen bidra til vekst i lag- og foreninger.  

 

 Utvikle Fårikålfestivalen til et regionalt produkt.  
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Organisering 

 

Eier: Dyrøy kommune 

Prosjektledelse: Nina Jørgensen Nikolaisen, prosjektleder Nordavind Utvikling KF 

Praktisk gjennomføring: prosjektleder i samarbeid med leder Frivilligsentralen 

 

Avtale/kontrakt med samarbeidsparter:  

Dyrøy korforening – Kor i Kål. Kontakt: Astrid Østrem Skoglund, aoe-sko@online.no 

Hagelaget – Lokalmattorg. Kontakt: Oddveig Torsteinsen 93225706 

9. klasse ved Elvetun skole. Kontakt: Foreldrekontakt på 9. klassetrinn, varierende.  

Dyrøy kulturskole (Anna Starr) – underholdning Hålogaland teater til lørdagskafe. 

 

Prosjektleder har hatt tett dialog og møter med samarbeidspartene. Den viktigste oppgaven 

til Nordavind Utvikling er selve koordineringen mellom aktørene og oppfølging slik at man 

sikrer en god gjennomføring. I tillegg til små møter, mailer og tlf. samtaler med aktørene har 

det vært et felles møtepunkt med alle aktørene rett i forkant av festivalen, slik at man sikrer 

at alle kjenner til hverandres oppgaver og ansvarsområder. Det har vært utarbeidet 

kontrakter med de ulike aktørene, som fins på kommunens I-område. Kontraktene beskriver 

aktørenes oppgaver i detalj. Fårikålfestivalen skaper samarbeid mellom flere lag- og 

foreninger (frivillig arbeid) og bidrar til en god fortjeneste til aktørene (vekst i frivillig sektor).  

 

Festivaluke Omsorgssenteret 

Nordavind Utvikling har vært pådriver for å få på plass festivaluke på Omsorgssenteret.  

Festivaluken startet med temakvelden: «Ingen tid å miste» (om Demens/å være pårørende).  

Dialog med PLO og utarbeidelse av program for Omsorgssenteret.  
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Program 2018 
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Markedsføring/publisering 
 

Prosjektleder har hatt ansvar for utarbeidelse av flyer til alle husstander i Dyrøy kommune og 

leid inn grafiker ID design. Prosjektleder opprettet eget arrangement på Facebook og har 

sørget for jevnlige statusoppdateringer for å markedsføre de ulike arrangementene i festivalen. 

Prosjektleder har vært ansvarlig for reportasjer i TF. Et i forkant av arrangementet og et i 

etterkant. Oppdatering til kommunens nettside.  

https://www.facebook.com/farikalfestivalen/ 

https://www.facebook.com/events/933784553489346/ 

 

 

20

https://www.facebook.com/farikalfestivalen/
https://www.facebook.com/events/933784553489346/


 

21



Økonomi 
 

Omstillingsprogrammet VOX innvilget Dyrøy kommune v/ rådmann et tilskudd på inntil kr. 

100.000 til gjennomføring 

av forprosjektet "Videreutvikling av Fårikålfestivalen», innenfor en øvre ramme på maks 50% 

total offentlig tilskuddsfinansiering. 

Kostnadsplan 

Post Godkjent beløp (kr) 

Aktivitet 1. Fårikålens dag  25 000 

Aktivitet 2. Fagdag for produsenter  25 000 

Aktivitet 3. Restaurantaften  30 000 

Aktivitet 4. Lokalmattorg/Markedsdag  30 000 

Aktivitet 5. Åpen matbedrift/gård  10 000 

Aktivitet 6. Kurs  20 000 

Aktivitet 7. Lam i barnehager  10 000 

Aktivitet 8. Marked/kommunikasjon. PL/Adm 50 000 

Sum kostnad  200 000 

Finansieringsplan 

Egeninnsats Dyrøy kommune  50 000 

Inntekter  50 000 

Omstillingsprogrammet  100 000 

Sum finansiering  200 000 

 

 

Resultater 
 

Alle arrangementene har vært godt besøkt. Både Kor i Kål på torsdag 27.sept. og Kafesalget 

lørdag 29. sept. trakk godt med folk. Torsdag trakk ca. 200 gjester og lørdagens arrangement 

ca. 270-300 gjester. Flere stander på lokalmattorget ble utsolgt for varer. Det kunne vært mer 
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grønnsaker på markedet og det kreves tidlig planlegging. Hagelaget har gjort en stor frivillig 

jobb, men kan styrkes med litt drahjelp for å øke antall standdeltakere.  

 Vekst i lag og foreninger 

 Sterk omdømmebygging 

 Liv og røre i Dyrøy – aktivitet og trivsel 

 Setter fokus på lokalmat, Dyrøylam og sauenæring 

 Trekker folk til kommunene, øker omsetningen hos handel og service i kommunen 

 

Oppsummering og anbefalinger 
 

For neste års arrangement, anbefales det at arbeidet starter opp allerede i februar. På denne 

måten vil planlegging og avtaleinngåelse kunne holde god kvalitet. 

Fagdag bør inn som et fast innslag. I denne prosessen må fagetaten inn i bildet. Kurs i 

mattradisjoner og matlaging. Fårikålfestivalen skal stimulere til lokal matproduksjon samt gi et 

innblikk i hva som foregår lokalt og i regionen. Her spiller også tidsaspektet inn. Sterkere 

involvering av bønder, må vi da se på tidspunktet for gjennomføringen av festivalen.  

Festivalen skal også være et viktig element i lokal «liv og røre» i Dyrøy, og samtidig plassere 

Dyrøy på kartet.  

Vi skulle gjerne sett flere stand-deltakere på lokalmattorget. Viktig og lurt med ordentlig telt 

fra Byggesystemer. Her kunne det vært varme i telte, da det var kaldt denne dagen.  

Videreutvikling av Fårikålfestivalen, se tilsagnsbrev Dyrøy kommune av 22.06.18.  

 

 

 

Utarbeidet av:  

Nina Jørgensen Nikolaisen 

08.10.18.  
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/960 

Saksbehandler: Ragnvald Storvoll 

Dato: 29.10.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning protokoller lokale forhandlinger i Nordavind Utvikling KF 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Styret i Nordavind Utvikling KF 20/18 01.11.2018 
   

 

Vedlegg 
1 Protokoll NU kap. 3.4.2 - Utdanningsforbundet 
2 Protokoll NU kap. 5.1 - Fagforbundet 

 

Saksopplysninger 
Det ble gjennomført lokale forhandlinger mellom Foretaket på arbeidsgiversiden og 
Fagforbundet og Utdanningsforbundet på arbeidstakersiden 29.10.2018. 
 
Vedlagt følger protokollene fra lokale forhandlinger i Nordavind Utvikling Dyrøy KF 
 
 
 
 
 
 

Daglig leders forslag til vedtak: 
Styret i Nordavind Utvikling KF godkjenner protokoller fra de lokale lønnsforhandlinger mellom 
Nordavind Utvikling Dyrøy KF og følgende fagforeninger: 
 
HTA kap. 5.1 den 29.10.2018: Fagforbundet, og Utdanningsforbundet. 

Styreleders innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 
styreleder daglig leder 
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1  77 18 92 00 4796 07 00003 
9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

 
 Utdanningsforbundet 

 
   
 
 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

 
2018/820 
Elin Anita Meleng Blomseth 
92202701 
 
 
17.10.2018 

 
 

Protokoll NU kap. 3.4.2 - Utdanningsforbundet 

Den 29.10.18 ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Dyrøy kommune på den ene side og 
Utdanningsforbundet på den andre side. Møtet ble avholdt i Nordavindshagen. 
 
Til stede var: 
 
Fra Nordavind Utvikling KF: Marit A. Espenes 
                                                Knut Arne Johansen 
                                                                             
Fra Utdanningsforbundet: Jan-Åge Rydningen 
                              
 
Forhandlingene ble ført med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 3 pkt. 3.4.2. Nordavind 
Utvikling tar forbehold om styrets godkjenning. 
 
Utdanningsforbundet hadde fremmet følgende krav: 
 
Ragnvald Storvoll – årslønn kr 760.000. 
 
Etter møter og særmøter kom partene fram til følgende enighet – årslønn i 100% stilling: 
 
Ragnvald Storvoll plasseres fra årslønn kr 700.000 til årslønn kr 735.000 (kr 35.000, 5% ).   
 
I tillegg har Ragnvald Storvoll fra tidligere overtid inkludert + 5 HTA dager. 
5 HTA dager omgjøres til kronebeløp kr 14.134. Ny årslønn kr 749.134 inkludert overtid. 
 
Det gis et kompetansetillegg for 30 studiepoeng (dokumentert) i vitenskapsteori og 
forskningsetikk, fagspesifikk teori og metode, formidling kr 10.000 i h.h.t. lokal lønnspolitikk. 
Ny årslønn kr 759.134 inkludert overtid. 
 
Lønnsplasseringen er gitt som en personlig ordning. 
 
Virkningstidspunkt 01.05.18. 
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 Side 2 av 2

 
 
 
 
 
Fra arbeidsgiver:                                                        Fra arbeidstaker: 
 
 
 
 
………………………………………….                  ………………………………………. 
 
 
 
Ensidig protokolltilførsel for arbeidsgiver: 
Arbeidsgiver er innforstått med at Nordavind Utvikling opererer i et konkurranseutsatt marked. 
Ved neste behandling av lønnspolitisk plan bes dette drøftet spesielt med tanke på 
lønnsnivå/vilkår.  
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1  77 18 92 00 4796 07 00003 
9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

 
 Fagforbundet 

 
   
 
 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

 
2018/820 
Elin Anita Meleng Blomseth 
92202701 
 
 
17.10.2018 

 
 

Protokoll NU kap. 5.1 - Fagforbundet 

Den 29.10.18 ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Dyrøy kommune på den ene side og 
Fagforbundet på den andre side. Møtet ble avholdt i Nordavindshagen. 
 
Til stede var: 
 
Fra Nordavind Utvikling KF: Marit A. Espenes 
                                                Knut Arne Johansen 
                                                Ragnvald Storvoll 
                                
Fra Fagforbundet: Irene Krogh Pettersen 
                              Marit T. Espejord 
 
 
Forhandlingene ble ført med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 5 pkt. 5.1. Nordavind Utvikling 
tar forbehold om styrets godkjenning. 
 
Fagforbundet hadde fremmet følgende krav: 
Kjell-Sverre Myrvoll – årslønn kr 550.000. 
Nina Nikolaisen – årslønn kr 560.000 
 
Etter møter og særmøter kom partene fram til følgende enighet – årslønn i 100% stilling: 
 
Kjell-Sverre Myrvoll plasseres fra årslønn kr 525.000 til årslønn kr 539.700 (kr 14.700, 2,8%).  
 
I tillegg har Kjell-Sverre Myrvoll fra tidligere overtid inkludert + 5 HTA dager + 25.000 i 
stedfortredergodtgjørelse. 5 HTA dager omgjøres til kr beløp kr 10.378. Ny årslønn kr 550.078 
inkludert overtid. Kr 25.000 i stedfortredergodtgjørelse kommer i tillegg. 
 
Nina Nikolaisen plasseres fra årslønn kr 525.000 til årslønn kr 539.700 (kr 14.700, 2,8%). 
 
I tillegg har Nina Nikolaisen fra tidligere 5 HTA dager som tilsvarer 2,5 dager i 50% stilling. 
5 HTA dager omgjøres til kr beløp kr 10.378. Ny årslønn kr 550.078 i tilsvarende 100% stilling. 
 
Lønnsplasseringen er gitt som en personlig ordning. 
Virkningstidspunkt 01.05.18. 
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 Side 2 av 2

 
 
 
 
 
 
Fra arbeidsgiver:                                                        Fra arbeidstaker: 
 
 
 
 
………………………………………….                  ………………………………………. 
 
 
 
Ensidig protokolltilførsel for arbeidsgiver: 
Arbeidsgiver er innforstått med at Nordavind Utvikling opererer i et konkurranseutsatt marked. 
Ved neste behandling av lønnspolitisk plan bes dette drøftet spesielt med tanke på 
lønnsnivå/vilkår.  
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/960 

Saksbehandler: Kjell Sverre Myrvoll 

Dato: 03.10.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Budsjettregulering I/2018 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Styret i Nordavind Utvikling KF 21/18 01.11.2018 

 

 

Saksopplysninger 
Visert til budsjettbehandlingen for budsjettet 2018, og varsle om usikre prognoser for året, som 
ble vedtatt med følgende rammer på ansvar 195: 
 
Beskrivelse Budsjett 2017 Budsjett 2018 
Sum inntekter -3 849 558 -4 655 325 
Sum utgifter 3 849 558 4 655 325 
Herav bruk(-) Avsetninger til fond -163 328 -245 325 

 
Når vi tar hensyn til regnskapet frem til 1 oktober og kjennskap til de kjente faktorene så ser vi 
det formålstjenlig å revidere budsjettet på følgende vis: 
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Konto  Faktisk pr 30.9.18 
 Opprinnelig 

budsjett Budsjettregulering
101000 - Fast lønn 1 521 042,00 2 573 790,00 2 831 461,00
101080 - Fast tillegg 18 750,00 25 309,00 32 809,00
101090 - Feriepenger 161 438,00 346 576,67
101091 - Intrekk ferie 194 471,00-            194 471,00-                  
101092 - Feriepenger over 60 år 10 527,00 14 036,00
105000 - Annen lønn og trekkpl. godtgj. 16 475,00 17 000,00
105090 - Overskudd på godtgjørelse, der hvor det er beregnet (ellers på art 160) 594,00
105099 - Annen lønn og trekkpl. godtgj. motpost 12 475,00-              17 000,00-                     
109020 - Arb.givers andel KLP 323 356,00 539 175,00 444 000,00
109900 - Arbeidsgiveravgift 95 249,00 160 051,00 134 636,00
109901 - Arbeidsgiveravgift refusjon sykelønn 38,00-                      

110000 - Kontormateriell og -rekvisita 26 118,00 5 000,00 30 000,00
111510 - Bevertning 108 067,00 5 000,00 150 000,00
112000 - Diverse forbruksmateriell 548,00 1 000,00
112040 - Kjøp av tjenester 137 159,00 150 000,00
112041 - Arrangementsutgifter 123 659,00 550 000,00 300 000,00
112043 - Andre reiseutgifter, ikke oppl.pliktig 2 802,00 5 000,00
112044 - Oppholdsutgifter ved reise 17 580,00 25 000,00
112090 - Øredifferanse 3,00-                        
113010 - Telefon 10 564,00 15 000,00 15 000,00
114000 - Annonser 15 600,00 25 000,00 25 000,00
114050 - Gaver og blomster ved representasjon 3 756,00 5 000,00 5 000,00
114080 - Trykkingsutgifter 33 914,00 5 000,00 35 000,00
115010 - Kursavgifter og oppholdsutgifter 22 667,00 140 000,00 30 000,00
116000 - Kjøre- og diettgodtgjørelse 90 488 110 000,00
116500 - Andre oppl.pl. godtgj. 8 605,00 15 000,00
117000 - Reiseutgifter (ikke opplysningspliktig) 53 403,00 150 000,00 70 000,00
119000 - Husleie 148 485,00 185 000,00 185 000,00
119515 - Diverse avgifter og gebyrer 5 000,00 -
119530 - Lisenser/brukerstøtteavtaler 6 730,00 5 000,00 10 000,00
120025 - Datautstyr 27 293,00 10 000,00 35 000,00
124025 - Serviceavtaler brukerstøtte 2 000,00 -
127000 - Konsulenthonorar 271 231,00 250 000,00 350 000,00
150040 - Forsinkelsesrenter 59,00
150050 - Betalingsgebyr 4 081,00 5 000,00
Sum utgifter 3 053 253,00 4 655 325,00 5 160 047,67

162000 - Annet salg av varer og tjenester, gebyrer 2 030 000,00-
165000 - Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester 1 719 850,00-        3 000 000,00-               
171000 - Refusjon sykelønn 737,00-                    737,00-                          

173000 - Refusjon fra fylkeskommuner 200 000,00-   100 000,00-                  
175000 - Refusjon fra kommuner 96 256,00-              330 000,00-   110 000,00-                  
177000 - Refusjon fra andre (private) 1 050 000,00- 1 050 000,00-               
183000 - Overføring fra fylkeskommuner 500 000,00-   500 000,00-                  
185000 - Overføring fra kommuner 300 000,00-   -

190000 - Renteinntekter 7 450,00-                8 000,00-                       
194000 - Bruk av disposisjonsfond 245 325,00-   236 310,67-                  
195000 -Bruk av bundne disposisjonfond 155 000,00-                  
Sum inntekter 1 824 293,00-        4 655 325,00- 5 160 047,67-               

Konto  Faktisk pr 30.9.18 
 Opprinnelig 

budsjett Budsjettregulering
Sum inntekter 1 824 293,00-        4 655 325,00- 5 160 047,67-               
Sum utgiffter 3 053 253,00 4 655 325,00 5 160 047,67
Diff 1 228 960,00 - -  
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Daglig leders forslag til vedtak: 
Ansvar 195 reguleres i henhold til detaljbudsjett til følgende ramme inkl bruk av 
fondsavsetninger gitt i tabell 
 
Beskrivelse

 Opprinnelig 
budsjett 

Budsjettregulering 2018

Sum inntekter 4 655 325,00-        5 160 047,67-                      
Sum utgifter 4 655 325,00 5 160 047,67
Herav bruk(-) Avsetninger til fond 245 325,00-            -391 311  
 
 

Styreleders innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 
styreleder daglig leder 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/960 

Saksbehandler: Kjell Sverre Myrvoll 

Dato: 03.10.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Budsjett 2019 - Nordavind Utvikling KF 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Styret i Nordavind Utvikling KF 22/18 01.11.2018 
   

 

Vedlegg 

1 Budsjett 2019 

Saksopplysninger 
Driften av Nordavind Utvikling KF vil også 2019 preges av at virksomheten har salg av 
konsulenttjenester og prosjektledelse, der vi har bl.a. har rammeavtale med nye Senja kommune 
som går ut desember 2019. Det siste året har Foretaket levert en god del tjenester til egen 
kommune, utover det som lå i den opprinnelige Tjenestekjøpsavtalen.  
 
Det ligger videre an til at oppdrettsnæringen og Troms fylkeskommune er med videre på 
samarbeidsprosjektet «Villfisknæring – Oppdrettsnæring», som er et prosjekt i størrelsesorden 
1.950.000 kr pr år, inkludert egenandeler.  
 
Vi har pr i dag en samarbeidsavtale med Troms Fylkeskommune på 500 000 kr pr år som vi 
forutsetter blir videreført i 2019. 
 
Etablerte prosjekter  

- Samarbeid villfisknæring – Oppdrettsnæring 1.200.000 i rene kroner for 2018  
- Samarbeidsavtale Troms Fylkeskommune på kr 500 000 for 2019 

 
Etablerte kontrakter:  

- Konsulenttjenester Senja kommune ut 2019, med et budsjett på kr 686.000,- 
- Tjenestekjøpsavtale med Dyrøy kommune: 250.000 kr for 2019  
- Samarbeidsavtale VOX Dyrøy kr 240.000 kr 2019 
- Avtale om drift kontorhotellet i Dyrøy: 330.000 kr for 2019 
- Samarbeidsavtale Troms Fylkeskommune: 500.000 kr for 2019  

 
Forventende kontrakter 

- «Attraktive Midt-Troms», konsulenttjenester budsjett 600.000 kr for 2019  
- «Forprosjekt bærekraftig besøksforvaltning» med et budsjett på 337.500,- for 2019 

 
 
Ønskede prosjekter  
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- Ungdomsprosjekt som en del av attraktive Midt-Troms» 
- Samarbeidsprosjekter i regionen. 

Foretakets vurdering 
Nordavind Utvikling KF ønsker å være en fleksibel organisasjon som vil bidra til å fylle rollen 
som intern utviklingsaktør, og eksternt samarbeidsverktøy. 
 
Da må en kontinuerlig være opptatt av å løse lokalsamfunnsoppgaver som til enhver tid er viktig 
for Dyrøy kommune.   
 
En ber om signaler på viktige innspill, f.eks. til å fylle tjenesteavtalen med Dyrøy kommune for 
2019 med. Det er tidligere gjort vedtak om at drift av kontorhotellet skal sees i sammenheng med 
tjenestekjøpsavtalen for 2019. 
 
Det må skapes rom for prosjektutvikling og søknader. Dette er et arbeid som krever tid og er 
avgjørende for at både utviklingsarbeid og innovasjonsarbeid kan finne sted. Et faglig grundig 
arbeid er avgjørende for økonomisk støtte, men like viktig i en slik prosess er dokumentasjon av 
behov i organisasjonen, samarbeid internt og beskrivelser av mål en vil oppnå. Slik daglig leder 
ser det er det avgjørende for Nordavind Utvikling KF å ha en form for grunnlagskostnader til 
prosjektutvikling, og muligens kan deler av den kommunale finansieringen sees i lys av dette. 
 
Foretaket har tidligere påtatt seg flere interne kommunale oppdrag som å være utvikler og 
tilrettelegger av flere kommunale utviklingsprosjekter og kafédialoger/temamøter med 
innbyggerne. Behovet for denne type tilrettelegging vil ikke bli mindre i tida som kommer. 
 
Nordavind Utvikling Dyrøy KF har kompetanse og erfaring på denne type prosesser og kan være 
sentral i vurderinger rundt tjenestekjøpsavtalen mellom Dyrøy kommune og foretaket. 
 
Det er i strategien for Nordavind Utvikling KF vedtatt at foretaket skal få flere inntektskilder enn 
prosjektfinansiering. Foretaket skal selge tjenester mot offentlige og private aktører. Dette er en 
jobb som daglig leder mener vi er kommet langt med og der vi ser at 1,8 stillinger pr i dag er 
knyttet opp mot denne typen salg. 
 
Det er en kjent problemstilling for daglig leder og styret i foretaket at det kommer flere oppgaver 
og inntektsmuligheter første halvår enn det vi klarer å forutse i november året før. 
 
 
Undertegnede vil komme tilbake med budsjettregulering til styret når bildet av inntektsnivået er 
tydeligere i løpet av 1. kvartal 2019. 
 

Daglig leders forslag til vedtak: 
Styret vedtar vedlagte forslag til budsjett for 2019 for Nordavind Utvikling Dyrøy KF. 
 

Daglig leders forslag til vedtak: 
 

Styreleders innstilling: 
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Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 
styreleder daglig leder 
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Rapportmal: Driftsrapport detaljert - 29. oktober 2018 kl 12.30 - Side 1

Nordavind utvikling kf : Økonomiske rapporter - Budsjett : Konsekvensjustert budsjett

-

Beskrivelse Regnskap
2017

Budsjett 2018 Budsjett 2019

-

-

  195 Nordavind Utvikling

1.101000 Fast lønn 2 255 833 2 573 790 2 780 948

1.101080 Fast tillegg 21 667 25 309 25 309

1.101090 Feriepenger 249 790 0 0

1.101091 Intrekk ferie -195 913 0 0

1.105000 Annen lønn og trekkpl. godtgj. 16 769 0 0

1.105099 Annen lønn og trekkpl. godtgj. motpost -16 769 0 0

1.109020 Arb.givers andel KLP 360 400 539 175 582 225

1.109900 Arbeidsgiveravgift 138 145 160 051 172 810

1.110000 Kontormateriell og -rekvisita 14 209 5 000 10 000

1.111510 Bevertning 42 453 5 000 5 000

1.112000 Diverse forbruksmateriell 725 0 0

1.112040 Kjøp av tjenester 24 000 0 0

1.112041 Arrangementsutgifter 37 325 550 000 100 000

1.112043 Andre reiseutgifter, ikke oppl.pliktig 2 371 0 0

1.112044 Oppholdsutgifter ved reise 22 013 0 0

1.112050 Refusjon utgifter 1 085 0 0

1.112090 Øredifferanse -85 0 0

1.113010 Telefon 10 711 15 000 15 000

1.113030 Porto 56 0 0

1.114000 Annonser 3 242 25 000 25 000

1.114050 Gaver og blomster ved representasjon 3 320 5 000 5 000

1.114080 Trykkingsutgifter 2 689 5 000 5 000

1.115010 Kursavgifter og oppholdsutgifter 46 015 140 000 140 000

1.116000 Kjøre- og diettgodtgjørelse 81 374 0 0

1.116500 Andre oppl.pl. godtgj. 7 402 0 0

1.117000 Reiseutgifter (ikke opplysningspliktig) 112 405 150 000 150 000

1.117050 Transport/drift av egne og leide transp.midl. 830 0 0

1.119000 Husleie 205 815 185 000 185 000

1.119515 Diverse avgifter og gebyrer 466 5 000 5 000

1.119530 Lisenser/brukerstøtteavtaler 130 5 000 10 000

1.120025 Datautstyr 16 484 10 000 10 000

1.124010 Serviceavtaler kopieringsmaskiner 5 449 0 0

1.124025 Serviceavtaler brukerstøtte 0 2 000 2 000

1.127000 Konsulenthonorar 1 679 033 250 000 600 000

1.147020 Tap på fordringer 385 323 0 0

1.150050 Betalingsgebyr 694 0 0

1.154000 Avsetn. til disposisjonsfond 0 0 51 708

1.162000 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer 0 -2 030 000 0

1.165000 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester -2 794 822 0 -3 000 000

1.169000 Fordelte utgifter -1 122 738 0 0

1.171000 Refusjon sykelønn -7 230 0 0

1.173000 Refusjon fra fylkeskommuner -20 700 -200 000 0

1.175000 Refusjon fra kommuner -344 355 -330 000 -330 000

1.177000 Refusjon fra andre (private) 0 -1 050 000 -1 050 000

1.181001 Andre statlige overføringer (1b) -200 000 0 0

1.183000 Overføring fra fylkeskommuner -500 000 -500 000 -500 000

1.185000 Overføring fra kommuner 0 -300 000 0
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-

Beskrivelse Regnskap
2017

Budsjett 2018 Budsjett 2019

1.193000 Disponering av tidl. års ikke disp. netto -160 863 0 0

1.194000 Bruk av disposisjonsfond -163 328 -245 325 0

1.198000 Regnskapsmessig merforbruk/ udekket -223 566 0 0

- Netto -2 146 0 0
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