
 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: møterom 1, Kommunehuset 
Dato: 21.11.2018 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
 
 
Sak 108/18 vil bli ettersendt formannskapets medlemmer ila mandag 19.11.18.  

1



Saksliste 

 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 106/18 Godkjenning av møteprotokoll 8.11.18  2018/51 
PS 107/18 Referatsaker   
RS 48/18 Rådmannen orienterer   
RS 49/18 Orientering næringssaker   
RS 50/18 Høring om forslag til endringer i 

statsborgerloven mv 
 2018/1061 

PS 108/18 Budsjett 2019   
PS 109/18 Budsjett 2018 regulering nr 2 driftsbudsjett  2017/1101 
PS 110/18 Budsjett 2018 - regulering investeringsbudsjett  2017/1101 

 
 
Marit Alvig Espenes 
ordfører
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/51 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 15.11.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning av møteprotokoll 8.11.18 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 106/18 21.11.2018 
   

 

Vedlegg 
1 FS_Protokoll_181108 

 

Saksopplysninger 
Møteprotokollen er tilgjengelig på kommunens hjemmeside og som vedlegg i saken.  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapets møteprotokoll av 8.11.18 godkjennes.  

Ordførers innstilling: 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: møterom 1, Kommunehuset 
Dato: 08.11.2018 
Tid: 09:00 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Marit Alvig Espenes 
Trine Nygård 

ordfører 
varaordfører 

AP 
AP 

Kjell Sverre Myrvoll medlem SP 
Haavard Danielsen medlem FRP 
Knut Arne Johansen medlem FLD 
 
 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
   
   

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Marlin Antonsen fagleder servicetorg 
Tore Uthaug rådmann 
Frank Moldvik rådgiver plan og næring 
Kurt Terje Klaussen prosjektleder 
Kjell Rune Marthinsen rådgiver teknisk 
Ragnvald Tollefsen rådgiver hav og landbruk 

 
 
   
Ingen merk. til innkalling og saksliste. Godkjent.  
  
Knut Arne Johansen (FLD) og Haavard Danielsen (FRP) er inhabil i sak PS 103/18.  
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Grunnet situasjonen på økonomiavdelingen besluttes det at det settes opp et ekstra FS-møte til 
budsjettbehandling 27.november. KS-møte 6.desember flyttes til den 18.  
 
 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.     
 
 
 
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
 
ordfører rådmann 
 
 

5



Saksliste 

 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

RS 44/18 Godkjenning av møteprotokoll 25.10.18  2018/51 
PS 102/18 Referatsaker   
RS 45/18 Rådmannen orienterer   
RS 46/18 Orientering næringssaker   
RS 47/18 Budsjettarbeid 2019   
PS 103/18 Lava A/S - Bedriftsutvikling  2018/1066 
PS 104/18 Geoteknisk vurdering - Karonskogen hyttefelt  2018/167 
PS 105/18 Godkjenning av protokoller lokale forhandlinger etter 

HTA kap. 3.4.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 
 2018/820 

 
 
Marit Alvig Espenes 
ordfører 
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RS 44/18 Godkjenning av møteprotokoll 25.10.18 2018/51 

PS 102/18 Referatsaker / 

 
Referatsaker 
 
Behandling i Formannskapet – 08.11.2018:  
 
Under rådmannens orientering gis følgende orienteringer:  
 
Kjell-Rune Marthinsen rådgiver teknisk og Ragnvald Tollefsen rådgiver hav og landbruk orienterer om 
innspill og merknader til arealplanen.  
 
Karl Johan Olsen kommunalsjef helse og omsorg orienterer om ombygging sykehjem.  
 
Frank Moldvik rådgiver plan og næring orienterer til RS 46/18. 
 
Referatsakene tas til orientering. Enst.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 08.11.2018  
 
Referatsakene tas til orientering.  
 
 

RS 45/18 Rådmannen orienterer / 

RS 46/18 Orientering næringssaker / 

RS 47/18 Budsjettarbeid 2019 / 
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PS 103/18 Lava A/S - Bedriftsutvikling 2018/1066 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Lava A/S innvilges bedriftsutviklingstilskudd stort kr. 60.000,- i forbindelse med videreutvikling 

av bedriften.  
 Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte og belastes næringsfondet.  
 

2. Lava A/S innvilges næringsfondslån stort kr. 60.000,-. Lånet er rente- og avdragsfritt  
første 2 år. Deretter nedbetales lånet over maksimum 8 år med halvårlige terminer.  
Renter på lånet skal til enhver tid være 1% høyere enn det kommunen får på fondets plassering 
i bank, pt. 2,37%  
 
For lånet tas det fortrinnsvis pant i låneobjektet eller annen tilfredsstillende sikkerhet. I lånetiden 
må panteobjektet holdes forsikret. Alle omkostninger ved det enkelte låneopptak, såsom 
tinglysningsgebyr mv. bæres av lånetaker. I helt spesielle tilfeller gis det etter søknad mulighet 
for å få forlenget rente- og avdragsfrihet utover 2 år. 
 

3. Det forutsettes at prosjektet gjennomføres som skissert i søknad.  
 

Ordførers innstilling: 

 
 
Lava A/S - Bedriftsutvikling 
 
Behandling i Formannskapet – 08.11.2018:  
 
Saken legges fram i møtet.  
 
Knut Arne Johansen FLD og Haavard Danielsen FRP er inhabil i saken.  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 08.11.2018  
 
1.Lava A/S innvilges bedriftsutviklingstilskudd stort kr. 60.000,- i forbindelse med videreutvikling av 
bedriften.  
Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte og belastes næringsfondet.  
  
2.Lava A/S innvilges næringsfondslån stort kr. 60.000,-. Lånet er rente- og avdragsfritt  
første 2 år. Deretter nedbetales lånet over maksimum 8 år med halvårlige terminer.  
Renter på lånet skal til enhver tid være 1% høyere enn det kommunen får på fondets plassering i bank, 
pt. 2,37%  
  
For lånet tas det fortrinnsvis pant i låneobjektet eller annen tilfredsstillende sikkerhet. I lånetiden må 
panteobjektet holdes forsikret. Alle omkostninger ved det enkelte låneopptak, såsom tinglysningsgebyr 
mv. bæres av lånetaker. I helt spesielle tilfeller gis det etter søknad mulighet for å få forlenget rente- og 
avdragsfrihet utover 2 år. 
  
3.Det forutsettes at prosjektet gjennomføres som skissert i søknad. 
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PS 104/18 Geoteknisk vurdering - Karonskogen hyttefelt 2018/167 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Åse og Lars A. Mickelsens søknad om kommunal forskuttering av kostnader til geoteknisk vurdering for 
Karonskogen hyttefelt avslås.  
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Geoteknisk vurdering - Karonskogen hyttefelt 
 
Behandling i Formannskapet – 08.11.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 08.11.2018  
 
Åse og Lars A. Mickelsens søknad om kommunal forskuttering av kostnader til geoteknisk vurdering for 
Karonskogen hyttefelt avslås. 
 
 

PS 105/18 Godkjenning av protokoller lokale forhandlinger etter HTA kap. 
3.4.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 2018/820 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet godkjenner protokoller fra lokale forhandlinger mellom Dyrøy kommune og følgende 
fagforeninger for kompensasjoner gitt til følgende ansatte: 
 

 NITO HTA kap. 3.4.1 lokale forhandlinger den 24.10.18 – Geir Fjellberg. 
 Fagforbundet HTA kap. 4.2.2 særskilte forhandlinger den 18.10.18 – Marlin Antonsen. 
 Fagforbundet HTA kap. 4.2.3 rekruttere og beholde arbeidstaker den 18.10.18 – Frank Moldvik. 
 Utdanningsforbundet HTA kap. 4.2.4 kompetanse den 18.10.18 – Kine Mari Hanssen 

Bertheussen, Morten Pedersen, Jan-Åge Rydningen. 
 Fagforbundet HTA kap. 4.2.4 kompetanse den 30.10.18 – Eva Liz Aandal. 

 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
Godkjenning av protokoller lokale forhandlinger etter HTA kap. 3.4.1, 
4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 
 
Behandling i Formannskapet – 08.11.2018:  
 
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 08.11.2018  
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Formannskapet godkjenner protokoller fra lokale forhandlinger mellom Dyrøy kommune og følgende 
fagforeninger for kompensasjoner gitt til følgende ansatte: 
  
NITO HTA kap. 3.4.1 lokale forhandlinger den 24.10.18 – Geir Fjellberg. 
Fagforbundet HTA kap. 4.2.2 særskilte forhandlinger den 18.10.18 – Marlin Antonsen. 
Fagforbundet HTA kap. 4.2.3 rekruttere og beholde arbeidstaker den 18.10.18 – Frank Moldvik. 
Utdanningsforbundet HTA kap. 4.2.4 kompetanse den 18.10.18 – Kine Mari Hanssen Bertheussen, 
Morten Pedersen, Jan-Åge Rydningen. 
Fagforbundet HTA kap. 4.2.4 kompetanse den 30.10.18 – Eva Liz Aandal. 
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PS 107/18 Referatsaker /

RS 48/18 Rådmannen orienterer /

RS 49/18 Orientering næringssaker /



Fra: Distribusjonsoppdrag (Distribusjonsoppdrag@dss.dep.no)
Sendt: 05.11.2018 08:57:02
Til: Lauvvik Marit
Kopi: 

Emne: Høring om forslag til endringer i statsborgerloven mv
Vedlegg: Høring Endringer i statsborgerloven mv..pdf
Høring om forslag til endringer i statsborgerloven mv. Domstolsbehandling av saker om tilbakekall av
statsborgerskap.
 
Kunnskapsdepartementet sender forslag til endringer i statsborgerloven mv. på høring. Høringsnotatet inneholder
forslag om at saker om tilbakekall av statsborgerskap skal avgjøres av domstolene, forslag om fri rettshjelp i saker
om tilbakekall av statsborgerskap, og forslag om at barn som hovedregel ikke kan miste statsborgerskapet som
følge av feil begått av foreldre eller besteforeldre.
 
Høringsbrev, vedlegg og notat er tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2616808. Vi ber om at høringsuttalelser
sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2616808.
 
Høringsfrist: 17. desember 2018
 
Kunnskapsdepartementet
postmottak@kd.dep.no
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Postadresse 
Postboks 8119 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kirkeg. 18 
 
www.kd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
872 417 842 

Avdeling 
Integreringsavdelingen 

Saksbehandler 
Cecilie Røer 
22 24 76 47 

Høring - forslag til endringer i statsborgerloven mv. (domstolsbehandling 
av saker om tilbakekall av statsborgerskap) 

 

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i statsborgerloven 

mv. (domstolsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap). 

 

Departementet foreslår lovendringer for å følge opp Stortingets vedtak etter behandlingen av 

representantforslaget om at saker om tilbakekall av statsborgerskap skal behandles i 

domstolen. I høringsnotatet beskrives også et alternativ hvor det fortsatt skal være 

forvaltningen som fatter vedtak.  

 

Departementet ber om høringsinstansenes syn på begge de to ovennevnte alternativene.  

 

Departementet foreslår endringer i statsborgerloven om at det gis rett til fri sakførsel og fritak 

for rettsgebyr uten behovsprøving i saker om tilbakekall av statsborgerskap. 

 

Departementet foreslår videre endringer i statsborgerloven § 26 som presiserer at barn og 

barnebarn som hovedregel ikke kan miste statsborgerskapet som følge av feil begått av 

foreldre eller besteforeldre.  

 

Det foreslås også å lovfeste at norsk statsborgerskap ikke skal tilbakekalles dersom det i 

betraktning av forholdets alvor og statsborgerens tilknytning til riket, vil være et 

uforholdsmessig inngrep overfor vedkommende selv eller de nærmeste familiemedlemmene. 

I saker som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.  

 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

18/5654- 

Dato 

5. november 2018 
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Side 2 
 

Vedlagt høringsnotatet er også rapport fra Vista Analyse av 30. januar 2018 om økonomiske 

og administrative konsekvenser av forslaget om domstolsbehandling av saker om tilbakekall 

av statsborgerskap. 

 

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for 

høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2616808. 

 

Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i 

høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer 

som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser. 

 

Høringsfristen er mandag 17. desember 2018. 

 

Høringsuttalelser er i utgangspunktet offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Toril Melander Stene (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

Cecilie Røer 

rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Vedlegg: 

 

- Høringsnotat 

- Rapport Vista Analyse av 30. januar 2018 

- Liste over høringsinstanser 
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PS 108/18 Budsjett 2019 /



 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 151 

Saksmappe: 2017/1101 

Saksbehandler: Øystein Rørslett 

Dato: 01.11.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Budsjett 2018 regulering nr 2 driftsbudsjett 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 109/18 21.11.2018 
Kommunestyret   

 

Vedlegg 
 
1 Budsjettregulering nr 2 -driftsbudsjett 2018 

 

Saksopplysninger 
Opprinnelig budsjettvedtak 7.12.2017 
 
Kommunens driftsbudsjett for 2018 ble vedtatt under henvisning til de obligatoriske 
budsjettskjema 1A og 1B, med en netto driftsramme på kr 93.986.000.  
 
I vedtaket var det angitt fordeling av denne driftsramma på 4 rammeområder, en fordeling som 
beklageligvis er feil: Summen av rammebeløpene stemmer ikke med total netto driftsramme. 
Differansen er kr 1.975.000. 
 
Vedtatt netto budsjettramme er imidlertid korrekt og stemmer med budsjettskjema 1A og 1B. 
 
Budsjettregulering nr 1  
 
Opprinnelig driftsbudsjett for 2018 ble som kjent saldert med midlertidige sparetiltak på omlag 
sju mill. kr. I budsjettvedtaket 7.12.2017, punkt 9, var det gitt som forutsetning at det skulle 
arbeides videre med budsjettet i første halvår 2018 for å finne langsiktige sparetiltak for å 
balansere inntekter og utgifter i driftsbudsjettet. 
 
Tiltak som i alt utgjorde ca 5 mill. kr i form av økte inntekter og reduserte utgifter i 2018, ble 
lagt fram for behandling og vedtatt av kommunestyret 26.4.2018. Tallbudsjettet er etter fullmakt 
regulert. 
 
Det gjenstår etter budsjettregulering 1 en ubalanse mellom inntekter og utgifter i driftsbudsjettet 
på kr 2.045.000. 
 

Administrasjonens vurdering 
Formannskapet og kommunestyret har ved flere anledninger bedt om budsjettrapporter og 
rapportering på ansvarsnivå, jfr. vedtak i kommunestyret 11.10.2018. På denne bakgrunn finner  
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rådmannen det overflødig å korrigere fordelingen på budsjettrammer i opprinnelig 
budsjettvedtak som nevnt ovenfor. 
 
Driftsbudsjettet for 2018 ble som nevnt vedtatt under henvisning til budsjettskjema 1A og 1B, og 
budsjettskjema 1B er jo nettopp driftsbudsjettet fordelt på ansvarsnivå. 
 
Budsjettgjennomgang pr november 2018 – avvik. 
 
Rådmannen har som kjent måttet ty til innleid hjelp i økonomiforvaltningen, både i arbeidet med 
2019-budsjettet og til videre oppfølging av den økonomiske «ståa» i 2018. Vi har ikke rukket en 
totalgjennomgang av regnskapet sammenholdt med budsjettet for 2018, men det er gjennomført 
en del målrettede kontroller. 
 
Gjennomgangen gir ikke grunn til å forvente noen store overraskelser samlet sett. En del avvik 
mellom regnskap og budsjett er imidlertid avdekket, bl a: 
 

- Overskridelse av utgiftsposter som gjelder kjøp av elektrisk kraft som delvis antas å 
skylde prisforhold, men også at det har vært tidvis driftsstans ved Dyrøy Energi as. Noe 
av overskridelsene kompenseres ved underforbruk på fjernvarmepostene, men ikke alt. 

- Overskridelser på lønnsposter som skyldes vikarer ved sykefravær. Noe kompenseres 
naturligvis ved refusjon, men ikke alt (arbeidsgiverperioden). 

- For postene på fellesområdet som gjelder premieavvik pensjoner, både plassert i KLP og 
Statens pensjonskasse, er det kommet nye prognoser fra selskapene med negativt utfall i 
forhold til budsjett. Dette kompenseres imidlertid, i hvert fall delvis, av underforbruk på 
bokførte pensjonsutgifter. 

 
Rådmannen foreslår ikke regulering av driftsbudsjettet for 2018 for de avvik som er nevnt 
ovenfor, eller for andre avvik på eller mellom enkeltposter. Foreslåtte budsjettregulering gjelder 
enkeltposter av vesentlig størrelse, feilbudsjettering og budsjettendringer som følge av politiske 
vedtak.  

   
Budsjettregulering 
 
Vedlagte tabell angir rådmannens forslag til budsjettregulering 2/2018 – driftsbudsjettet. 
Hva de enkelte poster gjelder framgår av merknadsrubrikken, men rådmannen vil i tillegg 
bemerke: 
 

- Utgifter til etterlønn/sluttvederlag til avgått rådmann bokføres ved løpende utbetaling i 
2018-regnskapet, men dekkes ved overføring av midler fra disposisjonsfond. 
Kostnaden ble som kjent belastet driftsregnskapet for 2017. 

- Oppjustering av frie inntekter (skatt og rammetilskudd) foreslås på grunnlag av ny KS-
prognose datert 12.10.2018. Årsak til inntektsøkningen er merskatteinngang både lokalt i 
vår kommune og på landsbasis. 

- Mottatt bevilgning fra Havbruksfondet foreslås tatt inn i budsjettet som en fri inntekt. 
Rådmannens forslag om fondsavsetning til 5 navngitte tiltak bygger i hovedsak på 
innspill fra politisk hold.  
I tillegg foreslår rådmannen at kr 2,6 mill.kr overføres til investeringsbudsjettet til 
finansiering av to vedtatte aksjekjøp. Disse tiltakene ble som kjent tatt inn i årsbudsjettet 
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for 2018 (etter benkeforslag) med budsjettering av midler fra disposisjonsfondet. 
Forslaget er en konsekvens av at saldo på disposisjonsfondet ikke er tilstrekkelig til å 
dekke utgiften. 
Etter saldering foreslås kr 5.539.872 til ny avsetning til generelt disposisjonsfond. 
Dette innebærer at kr 1.224.128 går med til saldering av driftsbudsjettet.  
 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Budsjettregulering 2/2018 vedtas i hht vedlagte tabelloversikt. 
 
 

Ordførers innstilling: 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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DYRØY KOMMUNE BUDSJETT 2018

Budsjettregulering 2/2018 - Driftsbudsjettet  

Nåværende Økt utgift/ Reduksjon utg./ Regulert 
Ansvar Post budsjettpost reduksjon innt. økt inntekt budsjettpost Merknader

111 109070.120 13 714 -13 714 - Tilbakeført feilbudsjettering
111 101000.120 809 026 238 000 1 047 026 Lønn oppsigelsestid avgått rådmann
111 109020.120 184 475 45 000 229 475 Arb.givers andel KLP
111 105075.120 - 638 000 638 000 Etterlønn (sluttvederlag)
111 109900.120 60 583 47 000 107 583 Arbeidsgiveravgift
111 194000.120 - -968 000 -968 000 Bruk av disposisjonsfond (avsetning 2017)
122 119530.683 - 92 000 92 000 F45/18 GDPR - Personverndirektivet, eksterne tiltak
132 135036 - 126 000 126 000 Ksty 7.12.2017 -andel interkommunalt planarb kystsoneplan
151 147000.390 1 451 000 25 000 F26/18 Utarbeidelse av bevaringsplan 
151 147000.390 45 000 1 521 000 F52/18 Sikkerhetsutstyr ved graving av grav
390 109070.120 103 415 -103 415 - Tilbakeført feilbudsjettering
911 187000.800 -24 126 000 -600 000 -24 726 000 Oppjustering frie inntekter (skatt)
921 180000.840 -71 949 000 -140 000 -72 089 000 Oppjustering frie inntekter (rammetilskudd)
922 181000.840 - -16 006 000 -16 006 000 Bevilgning fra havbruksfondet
945 154000.880 - 1 500 000 1 500 000 Avsetning  -  Rekruttering og kompetanse
945 154000.880 - 2 000 000 2 000 000 Avsetning  - Egenandel 2019-20 omstillingsprogrammet 
945 154000.880 - 1 590 000 1 590 000 Avsetning  - Nasjonale  satsninger realfag, skole og barnehage
945 154000.880 - 1 000 000 1 000 000 Avsetning  - Næringstiltak (på siden av utviklingsfondet)
945 154000.880 - 300 000 300 000 Avsetning  - Egenandel Salmarfondet
945 154000.880 - 5 539 872 5 539 872 Avsetning  - Disposisjonsfond
949 157000.880 - 2 600 000 2 600 000 Overført til investeringsbudsjett - Finansiering aksjekjøp

Sum 15 785 872 -17 831 129
-2 045 257 Differanse for å balansere tidligere vedtatt driftsbudsjett

ORO 15.11.2018
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Dyrøy kommune 
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Vedlegg 
1 Regulering investeringsbudsjettet 2018 

 

Saksopplysninger 
Vedlagte tabelloppstilling viser opprinnelig vedtatt investeringsbudsjett for 2018, prognose for 
forbruk pr 31.12.2018 og forslag til budsjettregulering. 
 

Administrasjonens vurdering 
Hensikten med saken er å regulere investeringsbudsjettet i samsvar med forventet sluttsum 
og/eller framdrift i prosjektene, herunder få lagt inn i budsjettet to nye prosjekter som er vedtatt i 
løpet av året. 
 
Samlet innebærer forslaget reduksjon i årets investeringsramme fra ca 21,7 mill. kr i opprinnelig 
budsjett til 14,85 mill. kr.  
 
Når det gjelder finansiering av årets investeringer, vil rådmannen bruke ca 5,7 mill. kr av 
bokførte ubrukte lånemidler, samt gjennomføre nytt låneopptak på 6,0 mill. kr.  
 
Finansiering av aksjekjøp kan som kjent ikke finansieres med lånemidler og var i opprinnelig 
budsjett forutsatt finansiert med fondsmidler. Her er situasjonen at det er disponert fondsmidler 
ut over saldo på frie fond. Rådmannen foreslår derfor finansiering av 2,6 mill. kr til aksjekjøp 
ved overføring fra driftsbudsjettet, jfr. egen sak som gjelder regulering av driftsbudsjettet. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Investeringsbudsjettet for 2018 reguleres i samsvar med vedlagte tabelloppstilling. 
 

Ordførers innstilling: 
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21



INVESTERINGSBUDSJETT 2018 Dyrøy kommune

BUDSJETTREGULERING TIL BEHANDLING KOMMUNESTYRET DESEMBER 2018
BUDSJETTREGULERINGER

Beskrivelse prosjektAnsvar Tekst ansvar

Opprinnelig
budsjett 2018 Regnskap pr

17.10.2018
Prognose
forbruk 2018

Forslag
Budsjett-
regulering 

Regulert
budsjett

121 Fellestjenesten 180 000 165 169 180 000 180 000 Visma flyt arkiv og digital post
123 EDB 25 000 25 000 25 000 Oppgradering mobiltelefoner
231 Elvetun skole 308 000 238 625 308 000 308 000 Trådløst nettverk - Feide
410 Administrasjonsbygg 1 200 000 - -1 200 000 - Oppgradering låssystem
410 Administrasjonsbygg 112 000 72 142 112 000 112 000 Oppgradering IT møterom
412 Elvetun skole 600 000 300 000 -300 000 300 000 Nytt taktekke adm tilbygg
413 Omsorgssentret 7 000 000 341 866 1 300 000 -6 200 000 800 000 Omsorgsbolig/renovering sykehjem
413 Omsorgsenteret 500 000 317 720 320 000 -180 000 320 000 Ventilasjonsanlegg Sør-stua
415 Omsorgsboliger 720 000 720 000 720 000 720 000 Nytt tak TPU-boliger (fsak44/18)
416 Brannstasjon 27 500 250 000 250 000 250 000 Prosjektering brannstasj (fsak 29/18)
424 Nordavindhagen 130 000 126 185 130 000 130 000 Videokonferansesal
432 Vannanlegg brto inv 4 500 000 3 530 237 4 500 000 4 500 000 Prosjetering/utbygging i hht plan
437 Kommunale veier 2 500 000 2 539 000 2 539 000 40 000 2 540 000 Oppruste vegstandard ihht vedtak
481 Brannvern 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Tankbil til vann og slokning

SUM LÅNEFINANSIERT 18 555 000 8 078 444 12 184 000 -6 870 000 11 685 000 Se nedenfor
930 Formidlingslån  649 442 Utlån
935 Aksjer 535 000 565 192 565 192 30 000 565 000 Egenkapitalinnskudd KLP
935 Aksjer 500 000 500 000 500 000 500 000 Aksjeutvidelse Dyrøy energi as
935 Aksjer 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 Aksjeutvidelse Dyrøy Utleiebygg as

SUM FINANSIERINGSBEHOV 21 690 000 11 893 078 15 349 192 -6 840 000 14 850 000

Låneopptak 2018: Sum lånebehov i regulert budsjett 11 685 000
 - Bruk av ubrukte lånemidler pr 1.1.2018 5 685 000
Låneopptak 2018 6 000 000

Finansiering aksjer: Disposisjonsfond 565 000
Overført fra driftsbudsjettet 2 600 000

ORO 061118
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MELLOM ANSVAR
BUDSJETTREGULERING  KS-VEDTAK

Beskrivelse Ansvar Funksjon Konto

Administrasjonsbygg 410 130 023000
410 130 091000

Vannanlegg 432 345 023000
432 345 091000

Vannanlegg 432 345 023000
432 345 091000

Elvetun skole 412 222 023000
412 222 091000

Kontrollsum
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DYRØY KOMMUNE
April 2017

BUDSJETTREGULERINGER

Tekst ansvar
Budsjettreg.
/ endring

Budsjett pr
01.01.17

Nytt, regulert
budsjett

Økt budsjett jfr. låssystem 2 000 000 450 000 2 450 000
Bruk av lån -2 000 000

Evertmoen - Sæter-vannledning 2 760 000 9 580 000 12 340 000
Bruk av lån -2 760 000

Evertmoen - Brøstad kirke-vannledning 4 051 000 12 340 000 16 391 000
Bruk av lån -4 051 000

Rensing av basseng 130 000 350 000 480 000
Bruk av lån -130 000

-
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