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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/135 

Saksbehandler: Kjell Sverre Myrvoll 

Dato: 15.05.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Driftsorientering II/2019 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Styret i Nordavind Utvikling KF 7/19 23.05.2019 

 

 

Saksopplysninger 
Daglig leder vil med dette gi tilbakemeldinger til styret i Nordavind Utvikling KF om drifta i  

senteret pr 15 05 2019. Viser for øvrig til tidligere driftsorientering. 

 

Tjenestekjøpsavtalen Dyrøy kommune 2019  
Rådmann og daglig leder har signert Tjenestekjøpsavtalen for 2019 med hovedsakelig tre 

innsatsområder. 

 Innsatsområde 1: Kommunikasjon 

 Innsatsområde 2: Prosjektsøknad / Initiering / Bistand av tjenesteutvikling 

 Innsatsområde 3: Forskningsdagene 2019 

 

De nasjonale satsingene – Realfag og IBS  

Nordavind Utvikling har koordinering av arbeidet i satsingene. Gjennomfører fellesmøter med 

BRIS-gruppa (Realfag og IBS), og statusmøter med ressurspersonene. IBS-samling med alle 

ansatte i skole og barnehage 7.mai, hvor de skulle samarbeide i grupper og løse oppgaver.  

Målet: bygge tillit og relasjon.  

Det er kjøpt inn utstyr til utforming av realfagsrom i barnehagen.   

 

Kontorhotellet  
Nordavind Utvikling har gjort fremstøt ift nye studenter i kontorhotellet. Det er fortsatt mange 

som tar grunn- og videreutdanning i Dyrøy og behovet for kontorfasiliteter og et 

arbeidsfellesskap viser seg å være viktig. Foretaket har ansvar for drift og videreutvikling av 

kontorhotellet/læringshagen i Dyrøy. Nye studenter og leietakere følges opp. 

4



Dessverre har vi en del utfordringer med bygningen, med blant annet lekkasjer på alle 

cellekontorene. Dette er med på å gi et dårlig inntrykk av fasilitetene, og føles som lite 

presentabelt å tilby studenter/leietakere. Kontorhotellet fremstår derfor ikke i dag som et godt 

alternativ i kommunen.  
 

Attraktive Midt-Troms  
Attraktive Midt-Troms er ei to-årig satsing / videreføring av Byregionprogrammet (avsluttet 31 

07 18) 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. Målet er å styrke samspillet 

mellom byen og omlandet for i fremme økonomisk vekst i hele regionen. Konkret er 

realisering/igangsetting av mer enn 20 tiltak i regional næringsplan, gjennomføring av to felles 

kommunestyremøter og fokus på ungdomssatsing. Ungdom og rekruttering var hovedfokus på 

felles kommunestyremøte i regionen 25 02 19. 

 

Prosjektet eies av Lenvik kommune. Ragnvald Storvoll er prosjektleder. Flere ansatte i 

Nordavind Utvikling vil være med å levere tjenester i programmet.  

 

Mpower er et eget delprosjekt i Attraktive Midt-Troms. Det er gjennomført to kurshelger for 

ungdom, en i Målselv og en i Dyrøy. Den tredje er i Oslo i juni. Videre har alle 16 ungdommer 

som er med i Mpower fått en egen mentor.  

 
Regionale sjønære industriområder: 

Nordavind utvikling KF har prosjektledelsen på forprosjekt som skal kartlegge og beskrive 

sjønære industriområder (næringsarealer) i Midt-Troms med fokus på ressurser/verdier for 

utvikling av næringsaktivitet. Dette forprosjektet starter opp i nær fremtid. 

 

Bærekraftig besøksforvaltning  
På vegne av Regionråd og prosjektansvarlig Lenvik kommune har Nordavind prosjektledelsen 

sammen med Næringshagen Midt-Troms AS i forprosjektet Bærekraftig besøksforvaltning. 

Prosjektet er nå i avsluttende fase med utarbeidingen av høringsutkastet til regionale planer for: 

- Felles skilting, stimerking, inkludert løypeplan.  
- Toalett, søppelhandtering, parkeringsplasser og informasjonstavler.  
- Modell for regionalt parkvesen. 
 

Det blir utarbeidet et felles saksfremlegg til kommunestyrene i Midt-Troms som skal til 
behandling i kommunene i junimøtene. 
 

5



Senja 2020  
Nordavind Utvikling skal i 2019 leverer tjenester til Senja 2020 i ca 50% stilling 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 

 

Ragnvald Storvoll utfører denne jobben som betyr minst to arbeidsdager på Finnsnes i løpet av 

uka. Bl.a. leder han arbeidet med å gjennomføre skolebesøk til alle skolene, grunnskole og 

videregående skoler og har roller på folkemøter i de fire Senjakommunene.  

 

Helsesatsinger 
Karl Johan Olsen har jobbet systematisk i 4 år med oppdrag av dokumentasjon av Helse ved 

Undervisningssykehjemmet i Troms. Det er tegnet en nye avtalen med USH/T i det første 

halvåret av 2019, og tilsvarer en arbeidstid på 10 prosent. 

 

Omstillingsprogrammet VOX, Dyrøy kommune  
Nordavind Utvikling KF bistår omstillingsprogrammet med administrasjon og 

samordningsoppgaver for omstillingsprogrammet i Dyrøy kommune.  

 

Det er laget en ny kontrakt for samarbeidet mellom VOX-Dyrøy og Nordavind Utvikling. 

Kontrakten omhandler 3 punkter; 

1: Understøtte kommunikasjon og administrativt arbeid. 

2: Fasilitering (møter, kurs ect) i regi av VOX Dyrøy. 

3: Prosjektledertjenester (bistå i prosjektutvikling, innkjøpsprosesser og/eller prosjektledelse. 

 

 

 

 

PROSJEKTER I VOX: 

Boliganalyse for Dyrøy Kommune 

6



Rapport er utarbeidet på oppdrag fra Dyrøy kommune og VOX Dyrøy som en forstudie som 

besto i å gjennomføre en boligundersøkelse som: 

 
1. gir et nødvendig kunnskapsgrunnlag for å gjennomføre arbeidet med en boligpolitisk 

handlingsplan i et forprosjekt. 

2. avdekker og beskriver hvilke problemstillinger som må utredes/undersøkes nærmere i et 

forprosjekt. 

3. leverer en prosjektplan for et forprosjekt, som tar utgangspunkt i ovennevnte pkt. 

 
Boligundersøkelsen bygger på tidligere utredninger og kartlegginger, som er oppdatert ut fra 

dagens situasjon og forventet utvikling. 

 
Næringsvennlig kommune 

Forprosjektet skal sikre gjennomføring av tiltakene som ble foreslått i forstudien og i 

etterfølgende drøftinger. Hensikten med dette overordnede forprosjektet er altså samordning, 

oppfølging og kvalitetssikring av tiltak som skal bidra til Dyrøy blir mer næringsvennlig. 

 

Resultatet av forprosjektet vil være: 

- Iverksatte tiltak er gjennomført og innført i driften. 

- Iverksatte forprosjekt skal levere detaljert plan for gjennomføring av etterfølgende 

hovedprosjekt 

Det har i prosjektet vært gjennomført PLP kurs for kommunalt ansatte, og det har vært avholdt 

møte om innkjøp  

Det jobbes nå med å utarbeide serviceerklæringer i administrasjonen i Dyrøy kommune. 

 

Forprosjekt «Forskertrang og lekelyst» / Realfagspark  
Dette er et forprosjekt som skal analysere og vurdere gjennomførbarhet og andre kriterier som 

grunnlag for en beslutning om eventuell gjennomføring av hovedprosjekt Realfagspark. Viser til 

tidligere driftsorienteringer i 2019.  

 

Realfagsparken skal bygges opp med mange ulike geometriske figurer og installasjoner. Det blir 

en utendørs, hel-års læringsarena. Parken vil gjennom installasjonene visualisere 

problemstillinger, ved å koble sammen kompetansemål i skolen (matte og naturfag). Barn og 

unge visualiserer matematikken/naturfag de skal eller har lært, i nye kontekster. Parken sees i 

sammenheng med sentrumsplanen og kulturplanen for Dyrøy kommune. Prosjektleder er Nina J. 

Nikolaisen.   
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 Det er innhentet forslag fra tre leverandører, for å vurdere kostnadene  

 Parken kan bli «unik» i form av digitale oppgaver ved å bruke QR-kode som knyttes opp 

imot apparatene. Oppgavene tilknyttet QR-koden vil bli utarbeidet av pedagoger hos 

leverandør 

 Parken skal brukes aktivt som undervisningsform i Realfag og oppgavene skal være 

tilpasset kompetansemålene for det enkelte skoletrinnet. Her må rutiner for bruken 

implementeres i planverket til skolen og barnehagen 

 Parken kan bli en attraktivitet i Troms og flere skoler/barnehager kan benytte seg av den 

– også en attraktivitet i forhold til turisme 

 

Samarbeidsprosjekt Villfisk – Oppdrettsnæring  
Prosjektet samarbeid villaksenæring – havbruksnæring er et treårig prosjekt i 

perioden fra oktober 2017 til oktober 2020. Prosjektet går nå over hele fylket og det jobbes 

systematisk med tilrettelegging for fisketelling og videoovervåkning, samt nettverk og bistand 

forvaltning for elveeierlag i små og mellomstore elver.  

  

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. 

 

Økonomi  
Viser til sak vedr tertialrapport som står på saksliste til dagens møte. 

 
Ansatte – oppgaver pr. 15.05.19.  
Pr. medio mai 2019 er det 6 ansatte, i tillegg til en innleid prosjektleder, til sammen 
tilsvarende 5,1 stillinger. 
 
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 
- Aktør i referansegrupper 
- Prosjektleder Attraktive Midt-Troms 
- Leveranser inn i Senja 2020 
- Administrativ bistand VOX-omstillingsprogram 
- Koordinere (representere eier) nasjonal satsing skole/barnehage, Realfag 
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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. pkt. 2 i tjenestekjøpsavtalen 
- Koordinere nasjonal satsing skole/barnehage, IBS 
- Prosjektleder for forprosjekt Realfagspark 
- Mentorrolle – yrkesutprøving/NAV  
- Prosjektmedarbeider i Ungdomssatsing og Attraktive Midt-Troms, bl.a. felles 

kommunestyremøte 
 
Mona Ottesen Olsen, prosjektmedarbeider 50 % stilling 
Fra 01 02 19 ble Mona Ottesen Olsen tilsatt i 1 års midlertid stilling med lønnstilskudd fra NAV.  
I perioden vil opplæring være en sentral del.  

- Prosjektmedarbeider i flere prosjekt (bl.a. realfagspark)  
- Vertsfunksjon i kontorhotellet i Dyrøy  

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

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

Sjømatnæring/Villfisknæringen 
- Prosjektleder forprosjekt Bærekraftig besøksforvaltning 
- Prosjektleder boliganalyse Dyrøy kommune 
- Prosjektleder Regionale sjønære industriområder. 
- Del av prosjektledelsen i Senja 2020 og Attraktive Midt-Troms samt øvrige satsinger i 

regionen, 
- Prosjektutvikling innenfor primærnæringer. 

 
Kurt Terje Klaussen, Prosjektkoordinator 100 stilling 

- Prosjektkoordinator 
- Regnskaps og økonomiansvarlig i foretaket 
- Prosjektmedarbeider i prosjekter i foretaket 
- Prosjektleder i Næringsvennlig kommune 

 
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 
 
I tillegg til disse oppgavene bidrar alle ansatte med veiledning/prosjektutvikling. 
 
Foretakets vurdering  
Pr dato har Nordavind Utvikling en bred og stor prosjektportefølje. I 2019 er flere store 
satsinger/leveranser finansiert (bl.a. Attraktive Midt-Troms, Senja2020, Samarbeidsprosjekt 
Villaks – oppdrettsnæringen). Inneværende år er det dermed krav om produksjon og leveranser. 
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Ved utgangen av året og i løpet av 2020 avsluttes disse. Det betyr at foretaket må ha et 
perspektiv for videre arbeid og nye oppdrag om 1 år fram i tid.  
 
I 2019 har foretaket en større portefølje på interne oppgaver i Dyrøy kommune, jfr: oppdrag 
knyttet mot skole og barnehage, sekretariatsfunksjon for omstillingsprogrammet og forprosjekter 
eid av Dyrøy kommune som Bolig, Næringsvennlig kommune. Som  
 
Gjennom konkrete prosjekt står kommunikasjon 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.  
 
I dette bildet er det slik daglig leder ser det, ønskelig med en åpen dialog med styret gjennom 
driftsorienteringene for å få innspill til de fremtidige satsingene i Nordavind Utvikling KF. Blant 
annet bør det derfor vurderes dimensjonering av arbeidstokken i foretaket for å møte nye 
oppgaver og det eksterne markedet. 
 

Daglig leders forslag til vedtak: 
Driftsorientering III/2019 tas til orientering 
 

Styreleders innstilling: 
 
 

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

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/135 

Saksbehandler: Kjell Sverre Myrvoll 

Dato: 15.05.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Årsoppgjør Nordavind Utvikling Dyrøy KF 2018 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Styret i Nordavind Utvikling KF 8/19 23.05.2019 
Kommunestyret   

 

Vedlegg 
1 Årsmelding og årsregnskap 2018 
3 Revisjonsberetning Nordavind Utvikling Dyrøy KF 2018 

 

Saksopplysninger 
Nordavind Utvikling Dyrøy KF er et kommunalt foretak som i sin helhet er eid av Dyrøy 
kommune.  
  
Styret i Nordavind Utvikling har hatt årsmelding og regnskap for 2018 til 1.gangs behandling i 
styremøtet 14.2.2019, og behandling av korrigeringer i årsmelding 3.4.2019 før den ble 
oversendt til KomRev Nord for revisjon.   
  
Revisjonsrapport fra KomRev Nord IKS følger vedlagt. Årsberetningen og årsregnskapet for 
foretaket har vært forelagt både revisjon og vil bli lagt frem for kontrollutvalget til deres 
behandling. Kontrollutvalget har ikke pr i dag behandlet årsoppgjøret i Nordavind Utvikling KF. 
Deres uttalelse legges frem direkte til kommunestyret 13.6.2019 
  
  
Viser for øvrig til vedlagte årsmelding og årsregnskap. 
 

Daglig leders forslag til vedtak: 
1. Fremlagte forslag til årsmelding for 2018 for Nordavind Utvikling Dyrøy KF vedtas   

 
2. Årsregnskap for 2018 godkjennes med et driftsresultat som viser et merforbruk på kr   

157.989,- og et resultatmessig resultat med et mindreforbruk på kr 223 322,- 
 

Årets mindreforbruk på kr 223 322,- disponeres til avsetning på Nordavind Utvikling Dyrøy KFs 
frie disposisjonsfond 

 

Styreleders innstilling: 
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Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 
styreleder daglig leder 

12



Nordavind Utvikling Dyrøy KF      Org.no: 985 953 570 
Dyrøy kommune Bank 4776 1203173 
9311 BRØSTADBOTN

Årsmelding og 
årsregnskap 2018 

Nordavind Utvikling Dyrøy KF 

13



Nordavind Utvikling Dyrøy KF      Org.no: 985 953 570 
Dyrøy kommune Bank 4776 1203173 
9311 BRØSTADBOTN

Årsmelding 2018 

Virksomhetens art  
Nordavind Utvikling Dyrøy KF er et kommunalt foretak i Dyrøy kommune, etablert i 2003. 

Etableringen av foretaket er forankret i «Dyrøy den lærende kommune» og værebegrepene Faglig 
dyktig, Imøtekommende og Nyskapende er retningsgivende for arbeidet. Styret for Nordavind 
Utvikling Dyrøy KF er formannskapet, der ordfører Marit Alvig Espenes er styreleder.  

Hovedmålet for Nordavind Utvikling Dyrøy KF er å bidra til utvikling i Dyrøy. Foretaket er et 
internt utviklingsredskap og et eksternt samarbeidsverktøy. Vi er intern pådriver for igangsetting av 
utviklingsprosjekter for samhandling og læring i Dyrøy, og bruker prosjektmetodikken PLP i 
utviklingsarbeidet. Samtidig er foretaket en pådriver for økt kontakt og utviklingsrettet samarbeid 
mellom Dyrøysamfunnet og omgivelsene, for eksempel stat, fylkeskommune, FoU-miljøer og 
næringsliv. 

Organisasjon 
Nordavind Utvikling Dyrøy KF har i 2018 hatt 2,5 fast stilling (daglig leder, 
prosjektleder/adm.rådgiver i full stilling og en prosjektleder i 50 % stilling). I tillegg engasjeres 
prosjektledere enten med tidsbegrenset arbeidsavtale eller på timebasis. 

Arbeidsmiljø 
Styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende, og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette 
området i 2018. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2018. Det har ikke vært sykefravær i 
rapporteringsåret.  

Likestilling 
Selskapet har ved utgangen av året 5 ansatte hvorav 3 er menn og 2 kvinner. Styret besto ved 
utgangen av året av 5 medlemmer hvorav 2 er kvinner. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte 
og stillingskategori, ikke funnet det nødvendig å iverksette tiltak med hensyn til likestilling. Styret er 
bevisst på de samfunnsmessige forventninger om tiltak for å fremme likestilling i virksomhetens 
styre og vil selvfølgelig vurdere nødvendige tiltak på sikt for å innfri samfunnets forventninger for 
likestilling. 

Diskriminering 
Selskapet arbeider aktivt for å forhindre diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne, etnisitet, 
nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, 
lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. 

Etisk standard 
Alle ansatte plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens 
virksomhet. Ingen skal på vegne av foretaket foreta handlinger som er i strid med god etisk standard 
og forretningsskikk.  
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Nordavind Utvikling Dyrøy KF      Org.no: 985 953 570 
Dyrøy kommune Bank 4776 1203173 
9311 BRØSTADBOTN

Nordavind Utvikling Dyrøy KF forvalter offentlige midler, og virksomhetens arbeid kan få stor 
betydning for selskaper og for samfunnet. God forretningsskikk og høy etisk standard er avgjørende 
for foretakets evne til å lykkes. 

Internkontroll 
Foretaket styrer etter internkontrollprinsippet gjennom samarbeid med Dyrøy kommune på en rekke 
områder, bl.a. økonomi, årsplan og styringssystem, HMS og beredskap. 

Ytre miljø 
Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 

Aktiviteter i foretaket 
Gjennom store prosjekter har en etablerte gode koblinger eksternt. Nettverkene viser seg viktige 
både i ovennevnte prosjekter, og vi erfarer at de får betydning i interne arbeidet, i tillegg til at det 
skapes potensielle framtidige satsinger, - både gjennom foretaket, men også ut fra Dyrøy kommunes 
behov.  

De største satsingene i rapporteringsåret har vært: 

- Byregionprogrammet Midt-Troms
- Prosjektledelse Senja 2020
- Dyrøyseminaret 2018
- Samarbeidsprosjektet Villfisk – Oppdrettsnæringen
- Tjenestekjøpsavtale Dyrøy Kommune
- Leveranse av tjenester til Vox
- Prosjektledelse Inkluderende Barnehage og Skolemiljø, og Realfagsatsing i Dyrøy kommune.
- Dokumentasjon helse knyttet til USHT i Tromsø.

Det er utarbeid egne rapporter og status for de enkelte leveransene fra Foretaket. 

Foretakets økonomi og forutsetninger 
Foretaket legger fram årsregnskapet for 2018 med et netto negativt driftsresultat på kr - 157.989,- og et 
positivt regnskapsmessig resultat på kr 233 322,-. 

Det var ved inngangen av 2018 stor usikkerhet rundt inntektene i foretaket og det har derfor vært 
gjennomført budsjettreguleringer gjennom året. Det ble i fastsetting av budsjettet 2018, budsjettert 
stillingsressurser jfr den bemanningen som var i foretaket pr 31.12.2017. Det ligger da inne en 
100% stilling for mye. Denne stillingen ble ikke tatt ut av budsjett for 2018, samtidig som 
nyopprettet stilling som prosjektkoordinator ble regulert inn. Dette forklarer i hovedsak avviket i 
årsregnskapet.  

Det ble gjennomført en budsjettregulering i regnskapsåret. Foretaket vedtok budsjett med et brutto 
negativt driftsresultat, som er vedtatt inndekket med bruk av fondsmidler.  
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Nordavind Utvikling Dyrøy KF  Org.no: 985 953 570 
Dyrøy kommune    Bank 4776 1203173 
9311 BRØSTADBOTN 

Årsregnskap 2018 
Nordavind Utvikling Dyrøy KF 
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Rapport: GL 70 A4 NO, Periode fra: Jan/2018, Periode til: Des/2018, Enhet: Beløp, Budsjettvariant: 2018- Regulert budsjett, Budsjettvariant 2: 

2018-Opprinnelig budsjett, Rapport: Økonomisk oversikt drift

Nordavind Utvikling KF

Powered by Xledger

Foreløpige tall

Økonomisk oversikt drift

Beløp er avrundet

Regnskap

(år 2017)

Regnskap

(år 2018)

Budsjett,

regulert

(år 2018)

Budsjett,

opprinnelig

(år 2018)

Brukerbetalinger

-2 890 762 -3 000 000 -2 030 000Andre salgs- og leieinntekter -2 794 822

-1 225 452 -1 260 737 -1 580 000Overføringer med krav til motytelse -372 285

Rammetilskudd

Andre statlige overføringer -200 000

-500 000 -500 000 -800 000Andre overføringer -500 000

Inntekts- og formueskatt

Eiendomsskatt

Andre direkte og indirekte skatter

-4 616 214 -4 760 737 -4 410 000Sum driftsinntekter -3 867 107

2 457 875 3 155 412 2 599 099Lønnsutgifter 2 420 153

496 771 578 636 699 226Sosiale utgifter 498 545

2 692 835 1 421 000 1 357 000Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens 

tjenesteproduksjon

2 230 743

259 461Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon

180 000Overføringer 385 323

Avskrivninger

-1 308 750Fordelte utgifter -1 122 738

4 778 192 5 155 048 4 655 325Sum driftsutgifter 4 412 025

161 978 394 311 245 325BRUTTO DRIFTSRESULTAT 544 918

-12 676 -8 000Renteinntekter og utbytte -1 123

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)

Mottatte avdrag på utlån

-12 676 -8 000Sum eksterne finansinntekter -1 123

8 687 5 000Renteutgifter og låneomkostninger 3 962

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)

Avdrag på lån

Utlån

8 687 5 000Sum eksterne finansutgifter 3 962

-3 989 -3 000Resultat eksterne finanstransaksjoner 2 839

Motpost avskrivninger

157 989 391 311 245 325NETTO DRIFTSRESULTAT 547 757

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -160 863

-459 876 -459 876 -245 325Bruk av disposisjonsfond -163 328

-155 000 -155 000Bruk av bundne driftsfond

-614 876 -614 876 -245 325Sum bruk av avsetninger -324 191

Overført til investeringsregnskapet

223 566 223 566Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne driftsfond

223 566 223 566Sum avsetninger

-233 322Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 223 566

SUM TOTAL
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Rapport: GL 76 A4 NO, Periode fra: OB/2018, Periode til: Des/2018, Enhet: Beløp, Rapport: Økonomisk oversikt balanse (KF)

Nordavind Utvikling KF

Powered by Xledger

Foreløpige tall

Økonomisk oversikt balanse (KF)

Beløp er avrundet

Regnskap

(år 2018)

Regnskap

(år 2017)

 Anleggsmidler  

 Faste eiendommer og anlegg  

 Utstyr, maskiner og transportmidler  

 Konserninterne langsiktige fordringer  

 Utlån  

 Aksjer og andeler  

 Pensjonsmidler  

3 007 337Omløpsmidler 3 067 668

 Konsertinterne kortsiktige fordringer  

2 016 807Kortsiktige fordringer 1 596 533

 Premieavvik  

 Aksjer og andeler  

 Sertifikater  

 Obligasjoner  

 Derivater  

990 530Kasse, postgiro, bankinnskudd 1 471 135

3 007 337SUM EIENDELER 3 067 668

-1 833 695Egenkapital -1 991 683

-1 600 373Disposisjonsfond -2 060 249

 Bundne driftsfond -155 000

 Ubundne investeringsfond  

 Bundne investeringsfond  

 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)  

 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)  

-233 322Regnskapsmessig mindreforbruk  

 Regnskapsmessig merforbruk 223 566

 Udisponert i investeringsregnskapet  

 Udekket i investeringsregnskapet  

 Kapitalkonto  

 Langsiktig gjeld  

 Ihendehaverobligasjonslån  

 Pensjonsforpliktelse  

 Sertifikatlån  

 Andre lån  

 Konsernintern langsiktig gjeld  

-1 173 642Kortsiktig gjeld -1 075 985

 Kassekredittlån  

 Konsernintern kortsiktig gjeld  

-1 173 642Annen kortsiktig gjeld -1 075 985

 Derivater  

 Premieavvik  

-3 007 337SUM EGENKAPITAL OG GJELD -3 067 668

 Memorialkonto  

 Ubrukte lånemidler  

 Andre memoriakonti  

 MOTKONTO MEMORIA  

 Motkonto for memoriakontiene (2.99)  
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Rapport: GL 70 A4 NO, Periode fra: Jan/2018, Periode til: Des/2018, Enhet: Beløp, Budsjettvariant: 2018- Regulert budsjett, Budsjettvariant 2: 

2018-Opprinnelig budsjett, Rapport: Regnskapsskjema 1A

Nordavind Utvikling KF

Powered by Xledger

Foreløpige tall

Regnskapsskjema 1A

Beløp er avrundet

Regnskap

(år 2017)

Regnskap

(år 2018)

Budsjett,

regulert

(år 2018)

Budsjett,

opprinnelig

(år 2018)

Skatt på inntekt og formue

Ordinært rammetilskudd

Skatt på eiendom

Andre direkte eller indirekte skatter

Andre generelle statstilskudd -200 000

Sum frie disponible inntekter -200 000

-12 676 -8 000Renteinntekter og utbytte -1 123

Gevinst finansielle instrumenter

8 687 5 000Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 3 962

Tap finansielle instrumenter

Avdrag på lån

-3 989 -3 000Netto finansinntekter/-utgifter 2 839

223 566 223 566Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Til ubundne avsetninger

Til bundne avsetninger

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -160 863

-459 876 -459 876 -245 325Bruk av ubundne avsetninger -163 328

-155 000 -155 000Bruk av bundne avsetninger

-391 311 -391 311 -245 325Netto avsetninger -324 191

Overført til investeringsregnskapet

-395 300 -394 311 -245 325Til fordeling drift -521 352

161 978 394 311 245 325Sum fordelt drift 744 918

-233 322Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 223 566
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Rapport: GL 69 A4 NO, Periode fra: Jan/2018, Periode til: Des/2018, Enhet: Beløp, Budsjettvariant: 2018- Regulert budsjett, Budsjettvariant 2: 

2018-Opprinnelig budsjett, Rapport: Reggnskapsskjema 1B

Nordavind Utvikling KF

Powered by Xledger

Foreløpige tall

Reggnskapsskjema 1B

Beløp er avrundet

2018 2017

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

2 304 208 3 030 412 2 599 099     010 - Fastlønn 2 331 377

     020 - Lønn til vikarer

     030 - Lønn til ekstrahjelp

     040 - Overtidslønn

4 594     050 - Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

     070 - Lønn vedlikehold/ lønn nybygg og nyanlegg

     075 - Lønn renhold

     080 - Godtgjørelse folkevalgte

     089 - Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke 

arbeidsgiveravgiftspliktig lønn

358 814 444 000 539 175     090 - Pensjonsinnskudd og trekkpliktige 

forsikringsordninger

360 400

137 958 134 636 160 051     099 - Arbeidsgiveravgift 138 145

2 805 573 3 609 048 3 298 325010-099 - Sum lønn og sosiale utgifter 2 829 922

 100 - Lønn og sosiale utgifter (010-099)

93 440 30 000 5 000     100 - Kontormateriell 14 208

     105 - Undervisningsmateriell

     110 - Medisinsk forbruksmateriell

     114 - Medikamenter

133 620 150 000 5 000     115 - Matvarer 42 452

492 917 481 000 550 000     120 - Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og 

tjenester

87 433

14 488 15 000 15 000     130 - Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 10 767

55 504 65 000 35 000     140 - Annonse, reklame, informasjon 9 251

24 130 30 000 140 000     150 - Opplæring, kurs 46 016

131 312 110 000     160 - Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. 

som er oppgavepliktige

81 373

17 761 15 000     165 - Andre oppgavepliktige godtgjørelser 7 402

92 475 70 000 150 000     170 - Transportutgifter og drift av egne og leide 

transportmidler

113 237

     180 - Strøm

     181 - Fjernvarme/fjernkjøling

     182 - Fyringsolje og fyringsparafin

     183 - Naturgass og andre fossile gasser

     184 - Bioenergi

     185 - Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring

196 498 185 000 185 000     190 - Leie av lokaler og grunn 205 815

7 087 45 000 10 000     195 - Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 597

32 809 10 000     200 - Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 16 484

     209 - Medisinsk utstyr

     210 - Kjøp, leie og leasing av transportmidler

     220 - Leie av driftsmidler

     230 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester og 

nybygg/nyanlegg

2 276 2 000     240 - Serviceavtaler, reparasjoner og 

vaktmestertjenester

5 449

     250 - Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg

     260 - Renholds- og vaskeritjenester

1 547 591 350 000 250 000     270 - Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 1 679 033

     280 - Grunnerverv

     285 - Kjøp av eksisterende bygg/anlegg

     290 - Internkjøp

2 841 908 1 546 000 1 357 000100-290 - Kjøp som inngår i tj.prod 2 319 518

300 - Kjøp fra staten

330 - Kjøp fra fylkeskommuner

350 - Kjøp fra kommuner

370 - Kjøp fra andre (private)

375 - Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager

259 461380 - Kjøp fra kommunalt foretak i egen kommune

259 461300-380 - Kjøp som erstatter tj.prod
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Rapport: GL 69 A4 NO, Periode fra: Jan/2018, Periode til: Des/2018, Enhet: Beløp, Budsjettvariant: 2018- Regulert budsjett, Budsjettvariant 2: 

2018-Opprinnelig budsjett, Rapport: Reggnskapsskjema 1B

Nordavind Utvikling KF

Powered by Xledger

Foreløpige tall

Reggnskapsskjema 1B

Beløp er avrundet

     400 - Overføring til staten

     429 - Merverdiavgift som gir rett til mvakompensasjon

     430 - Overføring til fylkeskommuner

     450 - Overføring til kommuner

180 000     470 - Overføring til andre (private) 385 323

     475 - Overføring til IKS der kommunen selv er deltager

     480 - Overføring til kommunalt foretak i egen 

kommune

     490 - Reserverte bevilgninger/avsetninger (skal være 

0 ved rapp)

180 000400-490 - Overføringsutgifter 385 323

8 687 5 000500 - Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 3 962

501 - Konserninterne renteutgifter

509 - Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)

510 - Avdrag

511 - Konserninterne avdrag

520 - Utlån

521 - Konserninterne utlån

529 - Kjøp av aksjer og andeler

223 566 223 566530 - Dekning av tidligere års regnskapsmessige

merforbruk/dekning av tidligere års udekket

     540 - Avsetninger til disposisjonsfond

     548 - Avsetninger til ubundne investeringsfond

     550 - Avsetninger til bundne fond

     570 - Overføring til investeringsregnskapet

233 322     580 - Regnskapsmessig mindreforbruk/udisponert

     590 - Avskrivninger

465 574 228 566500-590 - Finansutgifter 3 962

600 - Brukerbetaling for kommunale tjenester

-41 260 -2 030 000620 - Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l.

utenfor avgiftsområdet

     629 - Billettinntekter

     630 - Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler

     640 - Avgiftspliktige gebyrer

-2 849 501 -3 000 000     650 - Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester -2 794 822

     660 - Salg av driftsmidler

     670 - Salg av fast eiendom

-1 308 750     690 - Fordelte utgifter / Internsalg -1 122 738

-4 199 512 -3 000 000 -2 030 000600-690 - Salgsinntekter -3 917 561

-25 429700 - Refusjon fra staten

-737 -737710 - Sykelønnsrefusjon -7 230

728 - Kompensasjon moms påløpt i

investeringsregnskapet

     729 - Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet

-80 000 -100 000 -200 000     730 - Refusjon fra fylkeskommuner -20 700

-214 286 -110 000 -330 000     750 - Refusjon fra kommuner -344 355

-905 000 -1 050 000 -1 050 000     770 - Refusjon fra andre (private)

     775 - Salg til IKS der kommunen selv er deltager

     780 - Salg til kommunalt foretak i egen kommune

     790 - Internsalg

-1 225 452 -1 260 737 -1 580 000700-790 - Refusjoner -372 285

800 - Rammetilskudd

810 - Andre statlige overføringer -200 000

-500 000 -500 000 -500 000830 - Overføring fra fylkeskommuner -500 000

-300 000850 - Overføring fra kommuner

870 - Skatt på inntekt og formue

874 - Eiendomsskatt annen eiendom

875 - Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer

877 - Andre direkte og indirekte skatter

880 - Overføringer fra kommunalt foretak i egen

kommune

     890 - Overføringer fra andre (private)
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Rapport: GL 69 A4 NO, Periode fra: Jan/2018, Periode til: Des/2018, Enhet: Beløp, Budsjettvariant: 2018- Regulert budsjett, Budsjettvariant 2: 

2018-Opprinnelig budsjett, Rapport: Reggnskapsskjema 1B

Nordavind Utvikling KF

Powered by Xledger

Foreløpige tall

Reggnskapsskjema 1B

Beløp er avrundet

     895 - Overføring fra IKS der kommunen selv er 

deltager

-500 000 -500 000 -800 000800-895 - Overføringsinntekter -700 000

-12 676 -8 000900 - Renteinntekter -1 123

901 - Konserninterne renteinntekter

905 - Utbytte og eieruttak

909 - Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)

910 - Bruk av lån

911 - Bruk av konserninterne lån

920 - Mottatte avdrag på utlån

921 - Mottatte avdrag på konserninterne utlån

929 - Salg av aksjer og andeler

930 - Bruk av tidligere års regnskapsmessige

mindreforbruk/bruk av tidligere års udisponert

-160 863

-459 876 -459 876 -245 325     940 - Bruk av disposisjonsfond -163 328

     Bruk av disposisjonsfond (940)

     948 - Bruk av ubundne investeringsfond

-155 000 -155 000     950 - Bruk av bundne driftsfond

     958 - Bruk av bundne investeringsfond

     970 - Overføringer fra driftsregnskapet

     980 - Regnskapsmessig merforbruk/ udekket -223 566

     990 - Motpost avskrivninger

-627 552 -622 876 -245 325900-990 - Finansinntekter -548 880

7 087 45 000 10 000SUM TOTAL 597

SUM TOTAL FOR KOMMUNEN

26

http://www.xledger.com


Nordavind Utvikling Dyrøy KF      Org.no: 985 953 570 
Dyrøy kommune Bank 4776 1203173 
9311 BRØSTADBOTN

Noter 
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 avsetninger
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Rapport: GL 70 A4 NO, Periode fra: Jan/2018, Periode til: Des/2018, Enhet: Beløp, Budsjettvariant: 2018- Regulert budsjett, Budsjettvariant 2: 

2018-Opprinnelig budsjett, Rapport: Note - Endring i arbeidskapitalen

Powered by Xledger

Foreløpige tall

Nordavind Utvikling KF

Note 1 - Endring i arbeidskapitalen

Beløp er avrundet

Regnskap

(år 2017)

Regnskap

(år 2018)

Budsjett,

regulert

(år 2018)

Budsjett,

opprinnelig

(år 2018)

-4 616 214 -4 760 737 -4 410 000Inntekter driftsdel -3 867 107

Inntekter investeringsdel

-12 676 -8 000Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner -1 123

4 628 890 4 768 737 4 410 000Sum anskaffelse av midler 3 868 230

4 778 192 5 155 048 4 655 325Utgifter driftsdel 4 412 025

Utgifter investeringsdel

8 687 5 000Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 3 962

4 786 879 5 160 048 4 655 325Sum anvendelse av midler 4 415 987

157 989 391 311 245 325Netto anskaffelse/anvendelse av midler 547 757

Ubrukte lånemidler

157 989 391 311 245 325Arbeidskapital bevilgningsregnskapet 547 757

420 274Kortsiktige fordringer (2.13-2.17) -2 367 139

Aksjer og andeler (2.18)

Premieavvik (2.19)

Sertifikater (2.12)

Obligasjoner (2.11)

-480 605Betalingsmidler (2.10) -2 175 036

-60 331Sum omløpsmidler -4 542 175

Kassekreditt (2.31)

-97 657Annen kortsiktig gjeld (2.32-2.38) 3 994 418

Premieavvik (2.39)

-97 657Sum kortsiktig gjeld 3 994 418

-157 989Arbeidskapital balanse -547 757

391 311 245 325Avstemming
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NOTE 2 - PENSJONSFORPLIKTELSER

Nordavind Utvikling Dyrøy KF har ved utgangen av 2018 5 ansatte:

(daglig leder, prosjektleder/adm.rådgiver, prosjektkoordinator og 1,5 prosjektlederstilling).

Fra 1.1.17 kjøres lønna direkte i KF og arbeidsgivers andel pensjon avsettes til balansen.

Pensjonsforpliktelsen fremkommer i oppgaven fra KLP i Dyrøy kommunes regnskap.

Kostnaden for 2018 er beregnet til 16,33%.
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Note 3  Fordringer og gjeld til egen kommune, andre KF
             og interkommunale samarbeid

31.12. 2018 31.12. 2017

Kommunal virksomhet : Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld

Kortsiktige poster

Dyrøy kommune 0 0 420 842

"     Salgsinntekter 557 296 183 289 0

"     Korsiktig gjeld 0 146 483 156 721 0

Sum kortsiktige poster 557 296 146 483 340 010 420 842

Langsiktige poster

0 0 0 0

Sum langsiktige poster 0 0 0 0

Note 4   Fordeling av foretakets inntekter og utgifter  

Totalt
Egen 

kommune

IKS/egen 
kommune
er deltaker Andre

Driftssinntekter

Andre salgs- og leieinntekter 2 890 762 1 455 644 0 1 435 118

Overføring uten krav til motytelse 500 000 0 0 500 000

Overføringer med krav til motytelse 1 225 452 0 1 225 452

Totalt 4 616 214 1 455 644 0 3 160 570

Driftsutgifter

Kjøp av varer og tjenester 2 692 835 0 2 692 835

Kjøp av varer og tjenester som ersta 259 461 259 461 0 0

Overføring uten krav til motytelse 0 0 0 0

Overføring med krav til motytelse 0 0

Totalt 2 952 296 259 461 0 2 692 835

Note 5  Ytelser til ledende personer

Det utbetales styrehonorar iht kommunale retningslinjer i Dyrøy kommune

Note 6 Avsetning og bruk av fond

Beholdning 01.01. Avsetninger

Bruk av 
fond i 

driftsregn-
skapet

Bruk av 
fond i 

inv.regn-
skapet

Beholdning 
31.12.

Disposisjonsfo 2 060 249 0 459 876 0 1 600 373

Bundne driftsf 155 000 0 155 000 0 0

Ubundne inve 0 0 0 0

Bundne invest 0 0 0 0

Samlede avse 2 215 249 0 614 876 0 1 600 373

Daglig leder har en årslønn på 759 134 kr pr år.
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Fra: Inge Johannessen (inge.johannessen@komrevnord.no)
Sendt: 09.04.2019 07:46:04
Til: Dyrøy kommune postmottak; Thomas Jensen
Kopi: Ragnvald Storvoll; Kjell-Sverre Myrvoll; Kurt Terje Klaussen

Emne: Revisjonsberetning Nordavind Utvikling Dyrøy KF 2018
Vedlegg: Revisjonsberetning Nordavind Utvikling Dyrøy KF 2018.pdf
Hei
 
Vedlagt ligger revisjonsberetning for Nordavind Utvikling Dyrøy KF 2018. Denne sendes kun elektronisk
 
Ønsker alle en fin dag videre og vel blåst.
 
Med vennlig hilsen
 
Inge Johannessen
Oppdragsansvarlig revisor
KomRev NORD
TLF: 77 04 14 05
Mobil: 91 60 60 59
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/135 

Saksbehandler: Kjell Sverre Myrvoll 

Dato: 15.05.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Regnskapsrapport 1.tertial 2019 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Styret i Nordavind Utvikling KF 9/19 23.05.2019 
Kommunestyret   

 

 

Saksopplysninger 
Når vedtak om budsjett fattes for Nordavind Utvikling KF var det en del usikkerhet rundt 
oppdragsporteføljen for 2019. 
 
Det er avgjørende for Foretaket med god økonomistyring, og sikre at Foretaket gjør nødvendige 
budsjettregulinger underveis i året. 
 
 
 
Foretaket vil med dette legge frem regnskapsrapport for 1. Tertial i Nordavind Utvikling 
Dyrøy KF: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regnskapsrapport 1.tertial 
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Når budsjett legges inn fordeles alle kostnader og inntekter likt over 12 måneder. Det vil altså 
være riktig å si at her er flere avvik som rett og slett skyldes periodiseringsfeil.  
I tillegg det ikke budsjettpost på 101090 - feriepenger. Dette ble diskutert da budsjettet ble lagt, 
men siden det har vært gjort slik før lot vi det være slik. Effekten her vil ikke være stor når vi 
kommer til juni å feriepenger og vi får en inntektsføring på post 101091 – intrekk ferie.  
 
Forholdet med feriepenger vil bli tatt med i budsjettregulering til høsten, og for ettertiden vil det 
være med de aktuelle reelle budsjettposter når årsbudsjett vedtas. 
 
 
 
 
For å gi et riktig bildet av den økonomiske situasjonene legger vi inn en tabell der vi har justert 
budsjettkolonnen for «periodiseringsfeil» og feriepenger; 
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Oversikt drift Faktisk Just. bud. Avvik
Driftsinntekter -1 177 035,00 -1 110 667,00 66 368,00
Driftsutgifter 1 925 936,00 1 509 431,00 -416 505,00
Brutto driftsresultat 748 901,00 398 764,00 -350 137,00  

 
Vi ser da at vi har litt mer i inntekt enn budsjettert, mens det på utgiftssiden er ett merforbruk på 
drøyt 400 000,- 
 
Foretakets vurderinger 
 
Forklaring av avvik pr 1.tertial 
Avvikene i regnskapet skyldes i Hovedsak to forhold som det pr i dag ikke er budsjettert for: 
 

 Vi har fått tilleggsoppdrag på fiskeprosjektet, der vi forskutterer en del utstyr der 
oppdrettsnæringen vil ta hele kostnaden.  
 

 Ungdomssatsingen Ung Drivkraft der Nordavind Utvikling har prosjektledelsen. Der 
foretaket pr nå har forskuttert alle kostnader. Det forventes at dette dekkes av prosjektene 
Attraktive Midt-Troms og Senja 2020 m/flere.  Det jobbes med å få dette formelt på plass 
når Mpower Midt-Troms kull 1 avsluttes i juni. 

 
 
Styret vil få forelagt sak om budsjettregulering i neste styremøte, når de overnevnte forhold er 
formelt avklart. 
 

Daglig leders forslag til vedtak: 
Styret tar 1.tertialrapport til orientering. 
 

Styreleders innstilling: 
 
 

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

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/135 

Saksbehandler: Kjell Sverre Myrvoll 

Dato: 16.05.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Innspill lønnspolitisk plan Dyrøy kommune - Nordavind Utvikling KF 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Styret i Nordavind Utvikling KF 10/19 23.05.2019 
   

 

Vedlegg 
1 lokal lønnspolitikk Dyrøy kommune 

 

Saksopplysninger 
Dyrøy kommune skal revidere lønnspolitisk plan for årene 2019 og 2020.  
I dette arbeidet ble det gitt innspill fra Administrasjonsutvalget i Dyrøy 15.5.2019, om at det er 
hensiktsmessig at styret i Nordavind Utvikling kom med tilbakemeldinger til partssammensatt 
utvalg.  
 
Det står i dagens lønnspolitiske plan 2017- 2018 følgende: 
 
Lokal lønnspolitikk Nordavind Utvikling:  
«Det gjennomføres eget drøftingsmøte og egne lokale forhandlinger for ansatte i Nordavind 
Utvikling etter at lokale forhandlinger i Dyrøy kommune er gjennomført. Det gjennomføres årlig 
lokale forhandlinger for daglig leder i kap. 3 og prosjektledere i kap. 5. Det er ikke ønskelig at 
ansatte i NU forfordeles på bakgrunn av budsjett, men følger tilsvarende lønnsutvikling som for 
ansatte i Dyrøy kommune.  
 
Det er ikke ønskelig at ansatte i NU har spesielle fordeler på bakgrunn av budsjett, men følger 
tilsvarende lønnsutvikling som for ansatte i Dyrøy kommune.» 
 
Ensidig protokolltilførsel fra arbeidsgiver 
Det ble ved lønnsforhandlingene 29.10.2018 med Utdanningsforbundet og Fagforbundet,  
laget en ensidig protokolltilførsel fra arbeidsgiver vedrørende lokal lønnspolitikk for ansatte i 
Nordavind Utvikling KF.  
 
 «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.» 
 
I arbeidet som er utført i partssammensatt utvalg er denne problemstillingen pr i dag ikke drøftet, 
og denne saken ble derfor fremmet fra administrasjonen i Dyrøy kommune til behandling i 
Adminstrasjonsutvalgssak 6/19.  
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Administrasjonsutvalget kom med en del innspill som ville vært formålstjenlig å drøfte i det 
videre arbeidet med lønnspolitisk plan og inn mot lønnsforhandlingene i Foretaket høsten 2019.  
 
Disse momentene er som følger: 
 

- Overordnet trenger NUKF særskilte vilkår i lønnspolitisk plan, herunder: 
o NUKF opererer i konkurranseutsatt marked på personell og oppdrag. 
o NUKF har flere midlertidige ansettelser, på bakgrunn av oppdrag. 
o Utfordringer med rekruttering i et konkurranseutsatt marked. 
o Større krav til fleksibilitet blant ansatte. 

 
 
Vurderinger 
Når denne saken røyses som problemstilling til styret i Nordavind Utvikling er det flere aspekter 
som bør drøftes.  
 
Konkurranseutsatt marked og rekruttering 
Nordavind Utvikling har over tid endret seg til å operere i et konkurranseutsatt marked, der 
foretaket konkurrer mot andre både i pris, kvalitet, og menneskelige ressurser.  
Det er avgjørende for Nordavind Utvikling å sikre at vi får tak i og beholder ansatte i vårt miljø. 
Dette var noe av bakgrunnen for den protokolltilførselen som ble utarbeidet under fjorårets 
lønnsforhandlinger.  
 
Midlertidige ansettelser 
Foretaket har helt siden oppstarten, hatt ansatte i prosjektstillinger som har vært av midlertidig 
karakter. På grunn av prosjektfinansiering, har dette vært nødvendig for å sikre foretakets 
økonomi. Midlertidig ansettelse gjør noe med den som må vektlegges når det er snakk om 
lønnspolitikk i foretaket. 
 
Fleksibilitet blant ansatte 
Leveranser og prosjekter gjør at de ansatte i perioder får ei variabel arbeidsbelastning der man i 
perioder må en jobbe utover normal arbeidstid. For å ivareta den enkelte ansatte når det gjelder 
belastning over tid, må arbeidsbelastning kompenseres. Dette har både et lønnsmessig- og et 
arbeidsmiljøperspektiv.  
 
Saken som legges på bordet i dag, dreier seg i hovedsak om innspill til lønnspolitikken i Dyrøy 
kommune generelt og foretaket spesielt. Det vil fra daglig leders side være ønskelig at styret 
drøfter hvordan man i foretaket skal forholde seg til fleksitidsreglementet som er gjeldene. Dette 
fleksitidsreglementet er veldig rigid og passer nødvendigvis ikke inn i den typen oppdrag som 
Nordavind Utvikling KF har. Det er ønskelig å ha drøfting med tillitsvalgte i forbindelse med 
lønnsforhandlingene hvordan kompensering kan skje.  
 

Daglig leders forslag til vedtak: 
Styret i Nordavind Utvikling gir følgende innspill til arbeidet med lønnspolitisk plan: 
 
Under kapittelet Nordavind Utvikling Dyrøy KF foreslås det følgende tekst: 
 
«Det gjennomføres eget drøftingsmøte og egne lokale forhandlinger for ansatte i Nordavind 
Utvikling etter at lokale forhandlinger i Dyrøy kommune er gjennomført. Det gjennomføres årlig 
lokale forhandlinger for daglig leder i kap. 3 og prosjektledere i kap. 5.» 
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Daglig leder innkaller tillitsvalgte til drøfting om arbeidstids, og fleksitidsordninger i forbindelse 
med høstens lønnsoppgjør. 

Styreleders innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 
styreleder daglig leder 
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Dyrøy kommune 
FORSLAG 

LOKAL LØNNSPOLITIKK OG 
RETNINGSLINJER FOR LOKALE 

FORHANDLINGER 

2019 og 2020 
 

 
 

Vedtatt i kommunestyret etter valget høsten 2019. 
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 INNLEDNING 
 

Dyrøy kommunes visjon: Den lærende kommune. 

Værebegreper: FIN – Faglig dyktig, Imøtekommende - Nyskapende 

Dyrøy kommune ønsker at disse værebegrepene skal være ledestjerner i hverdagen til alle 
ansatte. 

Overordna målsetting i samfunnsplanen som er kommunestyret sitt verktøy: 

Dyrøy kommune skal være en attraktiv kommune som skal tilrettelegge for bosetting og 
næringsutvikling. 

Dyrøy kommune som organisasjon: 

Kommunene skal være proaktiv i organiseringen av tjenestetilbudet, både med fokus på 
intern oppgaveløsning og interkommunalt samarbeid.  

Formålet med lokal lønnspolitikk og retningslinjer for de ulike 
forhandlingsbestemmelsene er å gi arbeidsgiver (kommunestyret) et styringsverktøy for å 
bestemme hvilken Iønnspolitikk som skal føres ovenfor kommunens ledere og ansatte.  

Politikken er et rammeverk og omhandler lokal Iønnspolitikk og retningslinjer for lokale 
forhandlinger, og skal være et hjelpemiddel for rådmannen i den daglige forvaltningen. 

Lønnsutviklingen skjer for de fleste grupper (Kap 4.1) gjennom sentrale hoved- og 
mellomoppgjør ved at det gis generelle/prosentvise tillegg. Lønnsutviklingen for 
arbeidstakere i Kap 3 og Kap 5 skal gjennomføres årlig. Lønnsreguleringen skal ta hensyn 
til lønnsutviklingen i KS’ tariffområde, herunder økonomi og krav til effektivitet.  

Det skal være en sammenheng mellom kommunens mål og lokal lønnspolitikk og mellom 
arbeidstakernes kompetanse, mulighet for kompetanseutvikling og lønnsutvikling. 

Lokal lønnspolitikk skal gi rom for individuelle vurderinger og tilpasninger, alt etter hvilke 
situasjoner en står ovenfor. Den skal være en felles plattform for partene i forhandlinger.  

Med lokal lønnspolitikk i Dyrøy kommune mener man lønnspolitikk som tar hensyn til, og 
bygger på lokale forhold. Slike lokale forhold kan være vårt behov for å rekruttere og 
beholde kvalifiserte medarbeidere, forhold på det lokale arbeidsmarked og andre lokale 
særtrekk.  

Lokal lønnspolitikk skal ivareta sentrale avtaler, og gjennom medlemskap i Kommunenes 
sentralforbund (KS) er kommunen bundet av de sentrale lønnsoppgjørene og de avtaler 
som regulerer disse. 

Lokal lønnspolitikk er å omsette bestemmelsene i Hovedavtalen (HA) og Hovedtariffavtalen 
(HTA), og eventuelt kommuneplanens visjoner og mål sammen, ved fastsetting av lønn for 
alle ansatte i kommunen. 

Denne planen har fire formål. 

1. Konkretisere kommunens arbeidsgiverpolitiske plattform 
2. Oppfylle HTA’ s krav om lokal Iønnspolitikk 
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3. Øke fokuset på begrepet arbeidsgiverpolitikk. 
4. Rekruttere og beholde. 

 

Arbeidsgiverpolitikk 
Arbeidsgiverpolitikken har som mål å forvalte kommunens menneskelige ressurser slik at vi 
kan løse eksisterende, nye og endrede oppgaver til best mulig kvalitet innenfor vedtatte 
rammer og samtidig skape trygge arbeidsplasser i et godt arbeidsmiljø. 

HTA 
Dyrøy kommune er gjennom HTA pålagt å utarbeide en lokal lønnspolitikk, i første rekke i 
forbindelse med tilsettinger og/eller lokale lønnsforhandlinger.  Lønnspolitikken skal sikre 
sammenhengen mellom lønn og stillingens ansvar og myndighet, samt stillingens innhold, 
og arbeidstakerens kompetanse, innsats, oppgave og funksjon. Lønnspolitikken utformes 
også med sikte på å rekruttere og beholde kvalifiserte ledere og medarbeidere.  

Lokal lønnspolitikk 
Dette dokumentet er et resultat av nødvendigheten av å sikre helhet, kontinuitet og 
strategisk arbeid i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger og lønnsfastsetting.  Det er 
samtidig viktig å være klar over at en stor del av lønnsutviklingen for store 
arbeidstakergrupper skjer gjennom de sentrale tariffoppgjørene. For den enkelte 
arbeidstaker innebærer dette at det er summen av det som skjer gjennom de sentrale 
tariffoppgjør og de lokale forhandlinger som utgjør hva den enkelte til enhver tid har i lønn.   

Lokale lønnsforhandlinger har vært preget av balansegangen mellom det å skape 
forventninger, og det å innfri dem, noe som også er en utfordring i utarbeidelse av en lokal 
lønnspolitikk.  Innenfor de føringer og signaler som en lønnspolitikk gir, vil det måtte foretas 
prioriteringer.  Dette vil igjen medføre at det kan være forventninger som ikke blir innfridd.   

Dyrøy kommune har imidlertid i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene forsøkt å 
skape og uttrykke en lokal lønnspolitikk der det er oppslutning om hovedlinjene, og som gir 
forutsigbare, forståelige og etterprøvbare kriterier ved fastsettelse og forhandlinger om 
lønn. 

Aktuelle utfordringer 

 lønnsnivået i kommunene i forhold til privat og offentlig sektor 
 lønnsnivå mellom sammenlignbare bransjer/grupper i ulike tariffområder 
 grunnlag for fastsetting av lønn (kriterier) og grad av fleksibilitet 
 vilkår ut over ordinær lønn  
 kommunens økonomiske situasjon 
 kommunenes omdømme  
 rekruttere og beholde 
 
Gjennomføring beskrives nærmere i kapittelet; Kriterier for individuell lønnsplassering og 
lønnsendring. 

Dyrøy kommune som arbeidsgiver ønsker å føre en aktiv lønnspolitikk.  Dette innebærer 
ikke nødvendigvis at kommunen skal være lønnsledende, men at arbeidsgiver skal kunne 
bruke lønn som et fleksibelt virkemiddel innenfor rammen av gitte retningslinjer. 
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Lokale forhandlinger (HTA kapittel 4, pkt. 4.2) 
Partene sentralt kan avsette en viss andel av den økonomiske rammen til lokale 
forhandlinger etter denne bestemmelsen. Partene sentralt fastsetter virkningstidspunkt og 
tidspunkt for når de lokale forhandlingene må være sluttført.  

Partene lokalt fastsetter den lokale pottens størrelse for arbeidstakere som er omfattet av 
forhandlingene etter dette punkt. Kravene fremmes ovenfor den enkelte arbeidsgiver. 

Alle endringer må skje innenfor rammen av HTA bestemmelser. Det skal skje en gjensidig 
økonomisk kontroll av forhandlingsresultatene. 

Dyrøy kommune står ovenfor store utfordringer når det gjelder tilgangen til og forvaltningen 
av egen arbeidskraft.  De lokale lønnsforhandlingene er derfor et viktig virkemiddel for å 
møte utfordringene med å beholde og motivere arbeidstakere på alle nivå og gi impulser 
som stimulerer den enkelte ansatte til å delta i kompetansehevende tiltak. Det er gunstig 
med sikte på likelønn mellom kjønnene. 

Ansatte - Årsverk 
I Dyrøy kommune er det ca. 150 ansatte i til sammen ca 107 årsverk. De totale 
personalutgiftene (lønn, pensjon, arbeidsgiveravgift) i 2017 er brutto på ca 70 millioner 
kroner. Personalutgifter utgjør ca 62 % av kommunens driftsbudsjett. 

Fremtidige tariffoppgjør, krav til økt kompetanse og økning i pensjonsutgiftene på bakgrunn 
av et kommende generasjonsskifte, vil holde personalutgiftene oppe.  

Drøftingsgrunnlag 
Lokal lønnspolitikk og retningslinjene for lokale forhandlinger er en del av kommunens 
personalpolitikk, og vil være grunnlaget for drøftingene med organisasjonene i forkant av de 
lokale forhandlingene. Dette for å sikre at det er sammenheng mellom vedtatte målsettinger 
og prioriteringer under de lokale forhandlingene. 

Arbeidsgiverpolitikk 
Dyrøy kommune opplever stadig økende økonomiske utfordringer og utfordringer ved 
rekruttering av fagpersonell i «nøkkelstillinger» hvor det kreves særskilt kompetanse. 

Arbeidsgiverutfordringer 

Vi står bl.a. ovenfor følgende utfordringer; 

 utvikling og nyskapning 
 kompetanseheving/etterutdanning 
 tilgangen på og bruk av egen arbeidskraft 
 driftstilpasning i samsvar med nye driftsrammer 
 heltidskultur 
 lederstabilitet 
 helsepersonell i framtida 
 pedagogisk personale i skolen og barnehage 
 
Kommunen er en av bærebjelkene i lokalsamfunnet og representerer en infrastruktur som 
innbyggere og næringsliv er helt avhengige av, og det er lederne og de ansatte som skaper 
resultatene for innbyggerne. En offensiv arbeidsgiverpolitikk som legger til rette for møtet 
mellom leder/medarbeider og innbygger/bruker blir derfor avgjørende. 
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Kommunens samfunnsutviklerrolle blir et sentralt perspektiv også i arbeidsgiverpolitikken, 
og god konkurransekraft i arbeidsmarkedet er avgjørende for å beholde og rekruttere 
kompetente ansatte. 

Konkurransefortrinn 
Kommunens konkurransefortrinn må gjøres kjent ovenfor unge under utdanning, til yrkes- 
og studieveiledere, til foreldre, og hele arbeidsmarkedet. 

 en lærende kommune  
 mange kvalifiserte medarbeidere 
 gode pensjonsordninger 
 varierte arbeidsoppgaver 
 enkel og oversiktlig struktur 
 kommunale kompetansehevingsmidler 

 

OVERORDNEDE MÅL OG PRINSIPPER FOR LOKAL LØNNSPOLITIKK 

Generelt 
Dyrøy kommune har som mål å utøve en helhetlig personalpolitikk slik at kommunen kan 
yte kvalitativt gode tjenester til befolkningen.  Lokal lønnspolitikk skal utøves med bakgrunn 
i kommunens oppgaver, personalsituasjonen og budsjett. Lønnsfastsetting skal skje 
innenfor kommunens vedtatte økonomiske rammer. 

HTA - lønnspolitikk 
HTA ’s bestemmelser og kriterier (ansvar, innhold og kompetanse) skal danne grunnlag for 
kommunens lokale lønnspolitikk. Dyrøy kommune skal ha en lønnspolitikk som gjør 
kommunen konkurransedyktig ved rekruttering av nye ansatte, og bidra til å beholde og 
motivere egne arbeidstakere. I tillegg ønskes det å stimulere til en ønsket utvikling, oppnå 
nødvendig effektivitet og nå målrettede resultater.   
 
Styrende for slik lønnsutvikling er partenes vurdering av i hvilken grad den enkelte 
arbeidstaker eller gruppe av arbeidstakere har bidratt til at Dyrøy kommune når sine mål. 
Stillingsbeskrivelser, samt at medarbeider og lønnssamtaler gjennomføres, er viktige 
virkemidler for en slik vurdering.  

Det må være samsvar mellom de krav som stilles til organisasjonen og de betingelser som 
gis gjennom politiske vedtak. Dersom man forventer og stiller krav til service, effektivitet og 
tjenesteyting på et høyt nivå i forhold til våre brukere, må også de som er ansvarlige for 
dette gis myndighet i arbeidet med å løse oppgavene. 

Lokal lønnspolitikk 
HTA er utgangspunkt for all lønnsvurdering. Den fastsettes etter forhandlinger mellom de 
sentrale parter, som også setter rammer for hva som kan avtales mellom de lokale partene.  

Lokal lønnsdannelse krever at arbeidsgiver har kunnskap om lønnsdannelse og avtaleverk, 
og at arbeidsgiver utøver en bevisst lønnspolitikk som er etterprøvbar, og som tilstreber 
rettferdighet og forutsigbarhet blant arbeidstakerne.  

Det viktigste grunnlaget for at arbeidstakerne skal være fornøyd med sin lønn, er at den 
oppleves å være på et rimelig nivå i forhold til de grupper som man synes det er naturlig å 
sammenligne seg med. 
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Arbeidsgiverpolitikk - lønn 
Følgende momenter vedrørende lønn vektlegges: 

 Lønnspolitikken må oppfattes som akseptert og rettferdig. Det forutsetter at ledere er 
tydelig både i sine forventninger og i sine tilbakemeldinger.  

 Ansatte i Dyrøy kommune skal ha mulighet til å påvirke sin egen lønn, og 
lønnspolitikken må derfor være nedfelt skriftlig og kjent blant de ansatte. 

 Lønnsfastsettelse skal avspeile stillingens innhold, ansvar og medarbeiderens 
kompetanse. Det skal legges vekt på initiativ, fagkunnskap, brukerfokus, 
samarbeidsevne og ansvar for egen og Dyrøy kommunes utvikling. 

Ledere 
Rådmannen eller den han bemyndiger, har ansvar for at den lokale lønnspolitikken følges 
opp. 

Likestilling/likelønn 
Alle ledere har ansvar for å arbeide målbevisst for at ulike kjønn får samme mulighet til 
lønnsutvikling og avansement. Lønnsforskjeller som har sin årsak i kjønn skal ikke 
forekomme. Eventuelle utilsiktede skjevheter skal rettes opp. Kriterier som benyttes i lokale 
forhandlinger er kjønnsnøytrale.  

Rekruttere og beholde 
Dyrøy kommune skal være konkurransedyktig og vil arbeide for å ha en lokal lønnspolitikk 
som gjør at viktige leder- og fagstillinger på alle nivå skal være besatt. Som et middel for å 
rekruttere og beholde arbeidstakere med ønsket kompetanse, vil det kunne oppstå 
lønnsforskjeller innen sammenlignbare grupper.   

Kvalifiserte medarbeidere 
Å rekruttere kvalifiserte ansatte betyr ikke at vi ensidig skal tilby høyere lønn til de vi ønsker 
å rekruttere. Spesielt hvis det ikke er midler til å beholde eller utvikle godt kvalifiserte 
ansatte vi allerede har i kommunen.  Det gjøres en vurdering av særskilte behov i tjenesten 
og virkningen av å tilby alternativ lønn til nye medarbeidere ved rekruttering.  

Avgjørelsesmyndighet: rådmannen eller den han bemyndiger, i samarbeid med 
enhetsleder. Ved ansettelse forhandler rådmannen lønn. 

Det kan vurderes om en heller bør avtale et lønnsopprykk ved utløp av prøveperioden eller 
beskrive en god lønnsutvikling i løpet av de første par årene.  

Det bør også vurderes endringer i avlønning av eksisterende medarbeidere med 
tilsvarende kompetanse, arbeidsområde og ansvar når en gir den nyansatte en alternativ 
lønnsplassering.  

Stimuleringstiltak - rekrutteringsutfordringer 
 Kompetansemidler (vedtatte retningslinjer for 3 år) 
 Lærlingeplasser 
 Tilpasset arbeid for ungdom 
 Lønnsansiennitet  
 Tilrettelegging for faglig utvikling 
 Løpende opptak barnehageplass 
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Det skrives ut rapport fra lønnssystemet med oversikt over alderssammensetning. 
Framtidig rekrutteringsbehov innenfor de ulike yrkesgrupper avdekkes. 

Heltidskultur 
Dyrøy kommune har som hovedmålsetting å unngå uønsket deltid og vil arbeide aktivt for å 
unngå dette i henhold til HTA § 2.3 og AML § 14-3. 

Seniormedarbeidere 
Dyrøy kommune vil arbeide aktivt for å beholde seniormedarbeidere lengre i tjeneste.  

Dyrøy kommune har et mål om å ha en aktiv dialog med seniormedarbeidere. Seniorer 
tilbys samtaler med KLP kontakten i tillegg til nav.no sin selvbetjeningsordning. 
Sykefraværsoppfølgingsrutinene gjelder for alle uansett alder.   

Alderspensjonister kan engasjeres på pensjonistvilkår herunder AFP-pensjonister som 
mottar AFP etter pensjonistordningens ordinære regler. Timelønn etter regulativ pr. faktisk 
arbeidet time. Jr. HTA §12.5. Turnustillegg i h.h.t. HTA §5. 

Taushetsplikt 
Dyrøy kommunes representanter og tillitsvalgte på alle nivå har taushetsplikt dersom de 
ved forberedelser til, eller under forhandlinger, får opplysninger som er undergitt 
taushetsplikt.  Taushetsplikten omfatter bl.a. alle personvurderinger som skjer i løpet av 
forhåndsdrøftinger og forhandlinger.  

 

Foto: BBFT – velferdsteknologi kommer 
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LØNNSNIVÅ FOR ULIKE STILLINGSGRUPPER 

Formål 
Målsettingen er at vi skal ha en struktur for lønnsnivå som vi kan styre etter, og som gir 
trygghet for rettferdig lønnsutvikling for alle grupper, og som gir føringer på lønnsplassering 
ved utlysning av stillinger og ved lønnsforhandlinger.   

Lønnsnivå for ulike grupper må bygge på en plan som tar hensyn til: 

 arbeid og ansvarsområde 
 kompetanse 
 lederstrukturen, jf administrativ organisering (organisasjonsstruktur) 

 

Generelle bestemmelser 

Stillingsbeskrivelse  
Som grunnlag for vurdering av lønnsfastsettelse i Dyrøy kommune kan stillingsbeskrivelser 
være et virkemiddel på de enheter der dette er formålstjenlig.  Stillingsbeskrivelsen skal 
være kortfattet og beskrive de oppgaver den enkelte arbeidstaker faktisk utfører og det 
ansvar som ligger til stillingen.   

Det må foretas en gjennomgang av stillingsbeskrivelser i planperioden. 

Ansvarlig: Enhetsleder i samarbeid med tillitsvalgt. 

Medarbeidersamtaler 

Medarbeidersamtaler gjennomføres årlig for ledere og ansatte i planperioden. 

Lønn 
Alle som lønnes i henhold til HTA Kap 3 og Kap 5 (lønn fastsettes lokalt) skal ha samme 
lønnsutvikling som de i Kap 4 (sentralt forhandlet), dog innenfor lønnsutviklingen i KS-
området og kommunens totale situasjon. Det skal ikke gis 0 oppgjør uten at annet er 
særskilt avtalt f.eks. ved tilsetting, og hvor årets lønnsutvikling er inkludert i 
lønnsfastsettelsen. 

Lønn ledere/fagledere/arbeidsledere i HTA kap. 4 

Ledere som er tildelt vesentlige arbeidsgiverfunksjoner, skal avlønnes høyere enn dem de 
er satt til å lede. Unntak for ordningen er i de tilfeller underordnede har særskilt avlønning 
pga. spesiell kompetanse/spisskompetanse, avlønning i henhold til HTA vedlegg 6, 
retrettstilling/omplassering eller andre særskilte forhold.  
 

Kompetanse, kvalifikasjoner og kompetansegivende oppgaver 
Lønnssystemet bygger på at det skal være en naturlig sammenheng mellom den enkelte 
arbeidstakers utdanningsnivå, real- og formalkompetanse, kompetanseutvikling og 
lønnsutvikling. Kompetanse erverves gjennom formell fag-/lederutdanning, intern eller 
ekstern opplæring, faglig veiledning eller som realkompetanse, blant annet gjennom tildelte 
oppgaver/arbeidsområder. Kompetanseplan er under utarbeidelse og ferdigstilles i 2019.  

51



Lokal lønnspolitikk Dyrøy kommune 

Side 12 av 20 

Videre-/etterutdanning 
Lønnstillegg for ansatte som har gjennomført relevant 1 års relevant videre-/etterutdanning 
og/eller vurdert realkompetanse, følger veiledende norm fastsatt i meklingsmannens 
møtebok fra 2008 (kap. 4 og 5), fastsatt til kr. 20 000. Kap. 3 behandles særskilt ved disse 
forhandlingene. 

For relevant videre-/etterutdanning av kortere varighet enn 1 år, dog begrenset nedad til 3 
måneder, benyttes lønnsrelasjonen forholdsmessig. Krav framsettes ved lokale 
forhandlinger. 

Følgende gjelder utdanning gjennomført etter 1.1.2015: 

15 studiepoeng 30 studiepoeng 45 studiepoeng 60 studiepoeng 

5 000 10 000 15 000 20 000 

 

Tillegget gis kun en gang. Søknad fremmes etter endt utdanning eller eventuelt i løpet av 
utdanningen. Kompetansetillegget gis for den stilling en har i Dyrøy kommune, forutsatt at 
videreutdanningen er relevant og dokumentert. Dette må sees i sammenheng med 
opplæringsplan for den enkelte enhet.  
 
Endring av stillingskode tas opp ved lokale forhandlinger eller ved nyansettelser, gjelder 
også videre- og etterutdanning utover 60 studiepoeng. 

Undervisningspersonalets lønnsfastsetting og innplassering i stillingskode framgår av HTA 
vedlegg 6. 

Sykepleiere med 1 års relevant videreutdanning 60 studiepoeng, lønnes som 
spesialsykepleier. 

Det er ikke automatikk i at to likeverdige utdanninger gir uttelling i lønn. Gjelder f.eks. to 
bachelorgrader eller to fagbrev.  

 

Fagarbeider med fagskoleutdanning 

Stillingskode fagarbeider med fagskoleutdanning SKO 7718 og 7719 (uten og med 
særaldersgrense) brukes for fagarbeidere som har spesialisering innenfor eget fagfelt i 
tillegg til fagbrevet. Spesialiseringen må være minst ett års varighet – 60 fagskolepoeng og 
være relevant for stillingen.  

Hvem som skal plasseres i stillingskoden må vurderes ut fra innholdet og krav til de enkelte 
stillinger. Plasseringen må skje etter en konkret lokal vurdering. Stillingskodene ble innført i 
HTA pr. 01.05.2018.  

 

Sykepleier- og vernepleierstudenter 
Som et rekrutteringstiltak avlønnes sykepleierstudenter og vernepleierstudenter som tar 
ekstravakter/ferievikariater i Dyrøy kommune, PLO slik: 
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Det gis kr 5.000 over årslønna på assistentstigen for studenter som er ferdig med 1. året i 
utdanninga.  

Studenter som er ferdig med 2. året i utdanninga lønnes etter fagarbeiderstigen.  

Rekrutteringstiltak ved utlysning 

Det vurderes ved utlysning av den enkelte stilling om det skal tilbys rekrutteringstiltak. 
Avgjørelsesmyndighet: rådmannen.  

Realkompetanse 
Realkompetanse er den kompetansen du har opparbeidet deg gjennom deltakelse i 
arbeidsliv og samfunnsliv, ved kurs, bedriftsintern opplæring og lignende.  

Lønnsansiennitet fastsettes etter dokumentert arbeidserfaring fra tidligere arbeidsgiver(e) i 
h.h.t. HTA §12. 

Lønnsnivå 
Lønnsnivå gjenspeiler kommunens administrative organisering. Strategisk ledelse er 
rådmannen og rådmannens ledergruppe. Viser til organisasjonskart for Dyrøy kommune.  

Lønnsnivå for strategisk ledelse skal være høyere enn for enhetsledere.  Unntak fra dette 
skal begrunnes særskilt.  

Grunnlønn for enhetsledere skal være høyere enn for fagledere/mellomledere i sin enhet.  
Unntak fra dette skal begrunnes særskilt.   

Lønnsnivå for ledere 
Det tas forbehold om endringer som følge av omorganisering. 

Dyrøy kommune lønner strategisk ledelse: rådmann, kommunalsjef oppvekst og 
kompetanse, kommunalsjef helse og omsorg, enhetsleder teknisk, økonomisjef, 
personalleder etter bestemmelsene i HTA Kap. 3.4.1. 

Enhetsledere lønnes etter HTA Kap.3.4.2.  
 enhetsleder kultur og fritid 
 NAV-leder 
 enhetsleder barnehage 
 enhetsleder sykehjem 
 enhetsleder hjemmetjeneste 
 enhetsleder skole/SFO 

 

Grunnlag for fastsetting av lønn er en totalvurdering av følgende forhold: 

 Lønnsnivået og størrelsen på enheten 
 Størrelse på budsjett 
 Kompleksitet i stilling 
 Kompetanse 
 Nivå i organisasjonen 
 Oppnådde resultater i forhold til enhetens mål 

 
Enhetens mål fastsettes gjennom samtale mellom rådmannen og enhetsleder. 
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Forhandlingene etter denne bestemmelsen bør gjennomføres i tidsrommet mellom 1. mai 
og 1. oktober hvert år.  

Tidspunkt fastsettes utfra det sentrale oppgjøret i Kap 4.  
Sentrale lønns- og stillingsbestemmelser HTA kap. 4 og 5 

Lønnsutviklingssamtale 

Dersom en arbeidstaker ber om lønnsutviklingssamtale, skal den gjennomføres mellom 
arbeidsgiver (enhetsleder) og arbeidstakeren. Jf. HTA §3.2.2.  
Møtetidspunktet for samtalen avtales innen 14 dager. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå 
av sin tillitsvalgte. I samtalen skal arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap diskutere hvilke 
tiltak som kan iverksettes for at arbeidstaker skal oppnå bedre lønnsutvikling. Det skal føres 
referat fra samtalen dersom arbeidstaker ber om det.  

Lønnsnivå kap. 4 
Lønnsnivå for stillingene (Kap 4) blir i det alt vesentlige fastsatt gjennom tariffavtalens 
bestemmelser. Garantilønn fastsettes ut fra ansiennitetsbestemmelsene for den enkelte 
stillingsgruppe i kap. 4.  Reglene for godskrivning av ansiennitet finnes i HTA §12. 

Ledere som er tildelt vesentlige arbeidsgiverfunksjoner skal avlønnes høyere enn dem de 
er satt til å lede. Unntak for ordningen er i de tilfeller underordnede har særskilt avlønning 
pga spesiell kompetanse/spisskompetanse, eller andre særskilte forhold 
 
Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens real- og 
formalkompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling. 
 

Lønnsnivå kap. 5  

Fastsettes lønn ut i fra en total vurdering av følgende forhold; 

 Kompleksitet 
 Kompetanse 
 Ansvar 
 
Lønnsfastsettelse for stillinger lønnet etter HTA Kap. 5 foregår i sin helhet lokalt i 
kommunen. Lønnsfastsetting lokalt skjer gjennom vurdering ved tilsetting og på grunnlag av 
bestemmelser i HTA.  
 
Det skal gjennomføres årlige lønnsforhandlinger etter HTA pkt. 5.1 mellom 1. mai og 1. 
oktober. Tidspunkt avklares i felles drøftingsmøte, etter at sentralt lønnsoppgjør er ferdig. 
De stillingskoder dette omfatter er listet i HTA vedlegg 1. 

Nordavind Utvikling – sak behandles politisk som egen sak 

Det gjennomføres eget drøftingsmøte og egne lokale forhandlinger for ansatte i Nordavind 
Utvikling etter at lokale forhandlinger i Dyrøy kommune er gjennomført. Det gjennomføres 
årlige lokale forhandlinger for daglig leder i kap. 3 og prosjektledere i kap. 5. Det er ikke 
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ønskelig at ansatte i NU forfordeles på bakgrunn av budsjett, men følger tilsvarende 
lønnsutvikling som for ansatte i Dyrøy kommune. 

Det er ikke ønskelig at ansatte i NU har spesielle fordeler på bakgrunn av budsjett, men 
følger tilsvarende lønnsutvikling som for ansatte i Dyrøy kommune. 

 

Funksjonstillegg 
Funksjonstillegg er ikke personlige tillegg, men gis så lenge personen innehar og utfører 
funksjonen.  Hvis det skal opprettes faste funksjoner må det være en forutsetning at disse 
er uttrykk for et reelt merarbeid og/eller mer ansvar.  Tillegget kommer i tillegg til ordinær 
lønn, og skal ikke defineres inn i grunnlønna.  

For faste funksjoner som skal være gjenstand for forhandlinger, må det utarbeides 
funksjonsbeskrivelser.   

Funksjonstillegg tas opp i lokale forhandlinger etter HTA kap. 4. 

 

RETNINGSLINJER FOR FASTSETTING OG ENDRING AV LØNN 

Omgjøring av stilling 
Ved ledighet i stilling skal behovet for stillingen og kompetanse alltid vurderes og da sett ift 
enhetens og kommunens samlede behov. Arbeidsgiver kan i samråd med tillitsvalgte gjøre 
om ei stilling når denne blir ledig. 

Lønnsfastsetting ved tilsetninger 
Som hovedregel benytter Dyrøy kommune HTA’ s bestemmelser for fastsetting av lønn ved 
utlysning av stillinger.  For ledere og andre stillinger med krav om spesiell kompetanse, 
vurderes lønnsplasseringen særskilt. 

Den som blir tilsatt i stilling kan forhandle om lønnsplassering innenfor rammen av budsjett 
for stillingen. Rådmannen, har fullmakt til å fastsette lønnsplassering etter retningslinjer 
fastsatt i denne lønnspolitiske planen. 

Lokale forhandlinger 
For personer tilsatt i Dyrøy kommune kan lønn endres gjennom lokale forhandlinger.  Alle 
endringer skal skje innenfor rammen av HTA bestemmelser. 

Dette er forhandlinger etter HTA slik: 

 Kap 3. punkt 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 
 Kap. 4 punkt 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 og 4.2.4 
 Kap. 5 punkt 5.1 og 5.2 
 
Forhandlinger etter HTA punkt 3.4.1 og 3.4.2 gjennomføres årlig. Kriterier for endring av 
lønn i h.h.t. HTA kap. 3. 

Ved forhandlinger etter HTA punkt 4.2.1 kan partene sentralt avsette en viss andel av den 
økonomiske rammen til lokale forhandlingene etter denne bestemmelsen. Det kan også gis 
lokale føringer og avsette en viss andel lokale økonomiske rammer. Kriterier for endring av 
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lønn etter dette punktet er beskrevet under punktet kriterier for endring av lønn etter HTA 
4.2.1. Forhandlinger etter HTA punkt 4.2.1 skjer i tilknytning til hovedoppgjør og 
mellomoppgjør. 

Forhandlinger etter HTA punkt 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 og 5.2 kan skje gjennom hele året dersom 
kriteriene i HTA er oppfylt.  

Virkningstidspunkt for eventuelt forhandlingsresultat settes til den dato endringen fant sted.   

Forhandlinger etter HTA punkt 5.1 gjennomføres årlig. Kriterier for endring av lønn framgår 
av HTA pkt 5.3.  

 

Fremgangsmåte ved lokale forhandlinger 

Lokal lønnspolitikk 
Lønnssystemet forutsetter en lokal lønnspolitikk som er kjent for alle ansatte. Arbeidsgiver 
skal ta initiativ til regelmessig revidering av lokal lønnspolitikk. Lønnspolitiske retningslinjer 
utformes etter drøftinger med de ansattes organisasjoner. Det skal tilstrebes enighet om 
kriteriene. 

Lønn kan benyttes som et personalpolitisk virkemiddel. Lønnspolitikken kan bla.a. bidra til 
å: 

 Motivere til kompetanseutvikling 
 Beholde, utvikle og rekruttere 
 Sikre kvalitativt gode tjenester 
 Fremme og ivareta likestilling mellom kjønnene 

Den lokale lønnspolitikken skal: 

 utformes og virke slik at kvinner og menn likebehandles i vurdering av lønn og 
avansement. 

 Legge til rette for faglige utvikling. 
 Etablere en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, 

kompetanseutvikling og lønnsutvikling. 
 Vise hvordan ønsket og tilegnet kompetanse gir lønnsmessig uttelling. 
 Gi muligheter for lønnsutvikling gjennom lokale forhandlinger til arbeidstakere i 

lønnede permisjoner. 

Lokale drøftinger 
De lokale parter avholder etter initiativ fra arbeidsgiver årlige lønnspolitiske drøftingsmøter 
etter HTA § 3.2.1 som samlet omfatter alle lønnskapitlene. 

Drøftingene tar utgangspunkt i kommunens totale situasjon, lokal lønnspolitikk, 
retningslinjer for lokale forhandlinger og bruk av HTA’ s forhandlingsbestemmelser. Videre 
drøfter partene utarbeidelse av relevante kriterier for lønnsfastsettelse og målsetting for 
lønnsforhandlingene, og som i rimelig grad gir forutsigbare, forståelige og etterprøvbare 
kriterier. 
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Lønnssamtale 
Dersom en arbeidstaker ber om lønnssamtale, skal denne gjennomføres mellom 
arbeidsgiver og arbeidstakeren. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av sin tillitsvalgte. I 
samtalen skal arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap diskutere hvilke tiltak som kan 
iverksettes for at arbeidstaker skal oppnå bedre lønnsutvikling. Det skal føres referat fra 
samtalen dersom arbeidstaker ber om det. Møtetidspunkt for lønnssamtalen avtales innen 
14 dager.  

Lønnssamtale kommer evt. i tillegg til medarbeidersamtale som skal gjennomføres årlig.  

Kompetanse – læring og utvikling 
Kompetanse og kompetanseutvikling har stor betydning for den enkelte ansatte, kommunen 
og samfunnet. Dette gjelder både videregående opplæring, høyskole- og 
universitetsutdanning, voksenopplæring, etter- og videreutdanning, kompetansegivende 
oppgaver og utvikling av realkompetanse.  

Dyrøy kommune ønsker å sikre og utvikle kommunens generelle og spesielle kompetanse.  

Dyrøy kommune skal til enhver tid ha en oppdatert kompetanseplan. 

Lønnsforhandlinger 
Rådmannen delegeres myndighet som arbeidsgiver ved lokale forhandlinger, dog med 
forbehold om formannskapets godkjenning av forhandlingsprotokoller. Jf. 
Delegeringsreglement for Dyrøy kommune fra 01.01.19. 

Lønnsforhandlinger etter Kap 3 pkt. 3.4.1, 3.4.2 og 3.4.3 blir ført av kommunens 
administrative forhandlingsutvalg ved rådmannen. Sekretariat rådmannen. 

Lønnsforhandlinger etter Kap. 4 og 5 blir ført av kommunens administrative 
forhandlingsutvalg ved rådmannen. Sekretariat er rådmannen. 

Lokale lønnsforhandlinger med hjemmel i HTA skal skje mellom lokale parter hvor hhv 
kommunen og den enkelte arbeidstakerorganisasjon (HTA) eller 
forhandlingssammenslutning lokale ledd ivaretar partsforholdet. Enkeltmedlemmer 
oppfordres til å søke samarbeid gjennom forhandlingssammenslutning.  

Så snart den økonomiske rammen og de sentrale føringene for de lokale forhandlingene 
foreligger, skal rådmannen eller den han bemyndiger kalle inn alle organisasjonene med 
forhandlingsrett til drøftingsmøte. I møtet fastsettes tidsplan for forhandlingene. Formålet er 
å oppnå enighet om hvilke kriterier en skal prioritere ved forhandlingene.  Kriteriene skal 
gjøres kjent for alle ansatte i Dyrøy kommune.  Ansatte søker skriftlig om lønnsopprykk 
gjennom sine organisasjoner. 

Det er hver enkelt arbeidstaker som har ansvar for å fremme krav gjennom sin 
organisasjon.  De uorganiserte må søke om endring av lønn til rådmannen.  

Organisasjonene fremmer sine prioriterte krav innen fastsatt tid. Etter at kravene er 
innkomne, vil det blir holdt et informasjons- og drøftingsmøte med organisasjonene. I 
praksis skjer dette i fellesmøte før forhandlingene. Kravene skal prioriteres på navngitte 
personer. Samlet krav fra foreningen bør ikke overskride en forventet rimelig andel av 
potten. 
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Med bakgrunn i innkomne krav og begrunnelser, vil arbeidsgiver gi sitt tilbud skriftlig 
(forhåndstilbud) etter avtalt tidsplan.  Arbeidsgiver legger fram tilbud med en kort 
begrunnelse.  Etter at første tilbud er lagt fram er det anledning til å stille avklarende 
spørsmål før en går videre i forhandlingene.  Alle parter har anledning til å ta særmøter 
under forhandlingene.   

Det er taushetsplikt for alle parter om det som skjer under forhandlingene. Protokollen er 
ikke offentlig før den er signert.  

Underskrift av protokoller og informasjon om forhandlingsresultatet gis i fellesmøte etter 
gjennomførte forhandlinger. Lokalt tillegg gis som personlig ordning d.v.s. at ved 
nyansettelse i stillingen vil lønn bli vurdert. Det skal gå klart fram i protokollen om tillegget 
gis på topp eller kan bli oppspist av framtidige sentrale lønnsoppgjør som medfører høyere 
lønn. 

Retningslinjer 
Det vises til retningslinjer for lokale forhandlinger – God forhandlingsskikk HTA vedlegg 3, 
punkt 3.2.1.  Hensikten er å sikre gode prosesser slik at partene lokalt kan gjennomføre 
reelle forhandlinger, og drøfte bruken av forhandlingsbestemmelsene.  

Det avholdes felles drøftingsmøter for de årlige forhandlingene etter HTA. 

Arbeidsgiver har ansvar for gjennomføring av lønnspolitiske drøftinger og forhandlinger. Det 
er arbeidsgiver som innkaller partene til drøftings- og forhandlingsmøter. 

Drøftingsmøter legges så tidlig at organisasjonene og arbeidsgiver får tid til å arbeide med 
konkrete krav og tilbud.  

De parter som lokalt blir enige om det, kan gjennomføre forhandlinger etter 
forhandlingssammenslutningsmodellen. 

 
I drøftingsmøte tar partene blant annet opp:  
 Erfaringer fra tidligere forhandlinger 
 Forhandlingsforløp 
 Gjensidig informasjon om forhandlingsutvalgenes sammensetning 
 Hvem som omfattes av forhandlingene, herunder forholdet til de uorganiserte 
 Lokal lønnspolitikk og – kriterier. Det skal tilstrebes enighet om kriteriene 
 Tydelighet i prioriteringer og begrunnelser 
 Hvilken statistikk og hvilke lønnsopplysninger arbeidsgiver skal legge frem i forbindelse 

med forhandlingene 
 Rutiner for informasjon av forhandlingsresultater 
 

Følgende legges til grunn ved gjennomføring av lokale forhandlinger etter HTA kap. 4 pkt. 
4.2.1 dersom partene lokalt ikke blir enige om annet: 

 Partene lokalt nedsetter et beregningsutvalg som fastsetter pottens størrelse for 
arbeidstakere som er omhandlet etter punkt 4.2.1 

 Partene lokalt berammer tidspunkt for oversendelse av krav fra 
arbeidstakerorganisasjonene til arbeidsgiver. 

 Organisasjonene gis anledning til å begrunne sine krav før arbeidsgiver i felles møte 
legger fram første tilbud. Første tilbud bør gjenspeile krav både fra organisasjonene og 
arbeidsgiver og ikke omfatte for stor del av den samlede pott. 

58



Lokal lønnspolitikk Dyrøy kommune 

Side 19 av 20 

 Tilbudet skal omfatte eventuelle tilbud til uorganiserte (gis i første tilbud), angitt på 
stillingskategori. 

 Organisasjonene argumenterer for sine gjenstående krav før det gis ytterligere tilbud. 
 Organisasjonene gis mulighet til å være oppdatert om tilbud som gis underveis, ved at 

også påfølgende tilbud presenteres i fellesmøter. 
 Underskriving av protokoller utstår til hele potten er fordelt og organisasjonene har fått 

oversikt over samlet bruk av potten. 

Tillitsvalgtes rett til å få faktiske opplysninger om lønnsvilkår ved lokale 
forhandlinger. 
I forbindelse med lokale lønnsforhandlinger etter HTA Kap. 3, 4 og 5 har tillitsvalgte rett til 
innsyn i lønnsopplysninger som er relevant for forhandlingene. 

For selvstendige rettsobjekter som er organisert etter særlov (f. eks lov om interkommunale 
selskaper og aksjeloven) gjelder den samme rettigheten, dog slik at tillitsvalgte får 
utlevering av opplysninger plikter og undertegnede en taushetserklæring. 

Eventuell oversendelse av opplysningene elektronisk må skje innenfor rammen av 
personvernlovgivning.  

KRITERIER FOR INDIVIDUELL LØNNSPLASSERING OG 
LØNNSENDRING 

Generelle krav 
En overordnet målsetting ved gjennomføring av (årets) hovedoppgjør er at gode lokale 
prosesser skal bygge på gjensidig tillit og likeverdighet mellom partene og legge et godt 
grunnlag for de lokale forhandlingene. 

Ellers vil en legge vekt på følgende kriterier: 

 følge de sentrale føringene 
 åpenbare urimeligheter fra tidligere lønnsforhandlinger bør rettes opp 
 unngå lønnsrelasjoner som gjør kompetanseheving mindre attraktivt 
 likestilling – likelønn 
 prioritere stillinger der vi har rekrutteringsproblemer 
 

Kriterier for endring av lønn etter HTA pkt 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3. 

For lederavlønning – HTA kap. 3.4.1 rådmannens ledergruppe gjelder ett eller flere av 
følgende kriterier: 
 oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål 
 utøvelse av lederskap 
 betydelige organisatoriske endringer 
 behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 

For andre ledere – HTA kap. 3.4.2 enhetslederne, leder 3.4.3 - gjelder et eller flere av 
følgende kriterier: 
 endret ansvarsområde 
 oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål 
 utøvelse av lederskap 
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 betydelige organisatoriske endringer 
 behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 
 

Drøftingsmøtet avklarer endelige kriterier. 

Rådmannen er ansvarlig for oppfølging. 

RULLERING 
Planen skal behandles av kommunestyret i hver valgperiode. Planen rulleres annet hvert år 
i administrasjonsutvalget, og eventuelle endringer i HTA vil fortløpende bli tatt hensyn til og 
innarbeides i planen ved første rullering. Neste rullering etter kommunestyrevalget høsten 
2019.  

 

Denne planen erstatter alle gamle vedtak vedrørende lokale forhandlinger. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/135 

Saksbehandler: Kjell Sverre Myrvoll 

Dato: 16.05.2019 

 

U.off i hht.Off.l. § 23 første ledd 
 

Saksframlegg 
 

Forlengelse av arbeidskontrakt 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Styret i Nordavind Utvikling KF 11/19 23.05.2019 
   

 

 

Saksopplysninger 
Arbeidskontrakten med prosjektkoordinator Kurt Terje Klaussen går ut 15.10.2019. Det er viktig 
for daglig leder å sikre kontinuitet og forutsigbarhet både for foretaket og den enkelte ansatte. 
 
Vi ser gode effekter av å ha en egen ansatt som jobber med økonomi der man systematisk, og 
planmessig koordinerer og kvalitetsikrer våre prosjekter for å utnytte kapasitetene best mulig.  
 
Foretaket har pr dag en ordrereserve som gir økonomisk rom for videre tilsetting. 
 
Derfor ønsker daglig leder at stillingen forlenges til 15.10.2021.  
 
 
 

Daglig leders forslag til vedtak: 
1. Styret godkjenner at kontrakten forlenges i to år til 15.10.2021  

 
2. Daglig leder gis fullmakt til å forlenge arbeidskontrakten i overnevnte periode. 

Styreleders innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Ragnvald Storvoll 
styreleder daglig leder 
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