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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/51 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 22.05.2020 

 

 

Saksframlegg 

Godkjenning av møteprotokoll 11.5.20 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 57/20 28.05.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Formannskapets møteprotokoll av 11.5.20 godkjennes.  
 

Saksopplysninger 

Møteprotokollen er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: 
https://www.dyroy.kommune.no/getfile.php/4689861.2708.zi7zlbmztim7bj/FS_Protokoll_200511%28O
%29.pdf 
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PS 58/20 Referatsaker

RS 34/20 Rådmannen orienterer

RS 35/20 Orientering næringssaker



Fra: modernisering@telenor.com
Sendt: 14.05.2020 09:59:35
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: 200514 Dyrøy kommune, modernisering av Telenors infrastruktur - oppdatert informasjon (INTERNAL)
Vedlegg: 200513 Dyrøy kommune, modernisering av Telenors infrastruktur - oppdatert informasjon.pdf
Hei
Vi viser til vedlagte dokument, samt tidligere tilsendt informasjon angående den pågående modernisering av
Telenors infrastruktur i kommunen.
Vi ber om at alle henvendelser angående denne moderniseringen foretas via e‐post til
modernisering@telenor.com
 
Med vennlig hilsen
 
Telenor Norge AS
Snarøyveien 30
N-1331 Fornebu
www.telenor.no
Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn
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Dyrøy kommune 

v/Rådmannen 

 

 

 

Vår dato Vår referanse 

13.05.2020 AQC 

  
Deres dato Deres referanse 

  

 
Vår saksbehandler 

Lasse Lien 

 

TELENORS MODERNISERING AV INFRASTRUKTUREN 

Vi viser til tidligere tilsendt informasjon om Telenors sanering av kobbernettet. Arbeidet med å modernisere 

fastnettet og mobilnettet i Norge pågår for fullt. En viktig del av denne moderniseringen er å fase ut det 

utdaterte kobbernettet, som flere steder er over 100 år gammelt og som ikke møter dagens økende behov 

for fart, stabilitet og kapasitet.  

 

Dagens spesielle situasjon tydeliggjør dette moderniseringsbehovet ytterligere. I løpet av kort tid har 

bedrifter og privatpersoner endret sin bruk av digitale løsninger. I den tidlige fasen av krisen vi befinner oss i 

snakket nordmenn nesten dobbelt så mye i telefonen med hverandre, og mobilsurfingen økte med 25 

prosent. I tillegg registrerte Telenor at internett-bruken på bredbånd økte med 30-40 prosent på dagtid. 

Tilbakemeldingen fra mange av kundene våre er at kobberlinjen ikke strekker til når alle i husstanden skal 

jobbe, ha hjemmeskole og strømme tv-innhold samtidig. Da er det vår oppgave å finne alternative og mer 

tidsriktige teknologier for bredbåndstilgang til den enkelte husholdning.  

 

Nye fremtidsrettede tjenester 

I alle landets kommuner får kunder som har tjenester levert over kobbernettet tilbud om nye tjenester 

basert på fiber eller mobil. Etterhvert som alle kundene tilknyttet en sentral er over på ny tjeneste vil 

sentralen de er tilkoplet bli lagt ned.  Vi vil nok en gang understreke at ingen vil miste sitt kobbertilbud uten 

at det er et alternativ tilgjengelig. 

 

For informasjon om våre nye moderne løsninger henviser vi til: 

https://www.telenor.no/privat/internett/modernisering/ 

 

Bedrifter vil også få tilbud om nye og mer moderne løsninger. For mer informasjon om disse løsningene, se:  

https://www.telenor.no/bedrift/internett/modernisering/ 

 

Enkelte sentraler vil bli stengt i løpet av inneværende år, mens andre sentraler ikke vil bli stengt før mot 

slutten av 2022. I «Vedlegg 1» vises endelig stengedato for den enkelte sentral i kommunen. Telenor har 

allerede startet kommunikasjon mot kunder på kobbernettet for å tilby nye moderne løsninger på fiber eller 

mobil uavhengig av stengedato. Når det nærmer seg dato for nedleggelse av en sentral vil vi ta ny kontakt 

med berørte kunder og bedrifter, der de vil få informasjon om hvilken dato deres tjenester legges ned og 

tilbud om nye fremtidsrettede løsninger på fiber eller mobil.  

 

Har kommunen spørsmål eller ønske om mer informasjon? 

I hele landet er det behov for et tett samarbeide mellom Telenor og den enkelte kommune for å sikre 

optimale løsninger for innbyggere, bedrifter og kommunen selv. Telenor har tidligere invitert alle landets 

kommuner til informasjonsmøter.  
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Vi stiller gjerne opp til nye informasjonsmøter for å gi en presentasjon av prosessen og status pr. i dag. I et 

slikt møte kan det også legges til rette for å diskutere muligheter for videre utbygging, enten det er ren 

kommersiell utbygging eller utbygging med tilskudd fra stat, fylke og/eller kommune. 

Dersom dere ønsker mer informasjon eller har spørsmål rundt moderniseringen, ber vi om at dere tar 

kontakt med oss via e-post til modernisering@telenor.com 

 

Med vennlig hilsen 

Telenor Norge AS 

 

 
Arne Quist Christensen 

Moderniseringsdirektør 

Telenor Norge 
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Vedlegg 1 

Oversikt over sentraler i kommunen: 

Moderniseringen skal være ferdig innen angitt dato. Arbeidet begynner i god tid før dette 

 

Lokasjonsnavn 
Dato for 

nedleggelse 
Nedleggelse, 

varslet 

BRØSTADBOTN 30.06.2022 22.08.2019 

KASTNESHAMN 31.12.2019 05.03.2019 

LANGHAMN 31.12.2019 21.12.2018 

MOHAMN 30.06.2020 05.03.2019 
 

 

Det kan komme endringer 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/279 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 20.05.2020 

 

 

Saksframlegg 

Forprosjekt sentrumsplan - Utsatt oppstart 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 59/20 28.05.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Arbeidet med sentrumsplanen utsettes inntil avklaringer knyttet til Dyrøy utleiebygg foreligger. 
 

Saksopplysninger 

Formannskapet er styringsgruppe for arbeidet med revisjon av sentrumsplan og vedtok i sak 48/20 
Forprosjektplan – videreføring av Sentrumsplan, oppstart av et slikt arbeid. Planens milepæler bygger på 
noen forutsetninger som i kommunestyrets sak PS 41/20 Dyrøy sentrumsbygg, ble forrykket. Først og 
fremst vil det gjelde om hvorvidt Dyrøy utleiebygg skal renoveres eller saneres, som er en del av 
vedtaket i nevnte sak. Utleiebygget, i en eller annen form, vil ha en sentral plass i utviklinga av Dyrøy 
sentrum. Dersom konklusjonen blir at bygget skal saneres, vil det bidra til å endre sentrum og utnyttelse 
av arealer i dette området. Det vil nødvendigvis påvirke arbeidet med sentrumsplanen. 
 

Administrasjonens vurdering 

Milepælsplanen som er vedtatt i forprosjektet forutsetter at første utkast til plan skal presenteres på 
Dyrøyseminaret den 22-23 september. En slik ambisjon er allerede svært tight, og med de 
forutsetningene som nå er endret, anser rådmannen det som urealistisk at dette vil være mulig. En 
beslutning rundt Utleiebyggets fremtid vil vanskelig kunne foreligge før på høsten en gang, da man i stor 
grad må starte prosessen med blanke ark. På denne bakgrunn foreslår rådmann at arbeidet med 
sentrumsplan utsettes inntil nødvendige avklaringer foreligger. 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2019/292 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 20.05.2020 

 

 

Saksframlegg 

Dyrøy Utleiebygg AS - Valg av nytt styre 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 60/20 28.05.2020 
   

 

 

Rådmannens innstilling: 

Dyrøy formannskap som valgkomité tilrår generalforsamlingen i Dyrøy Utleiebygg A/S å vedta slik 
styresammensetning: 

 
Styresammensetning: 

1.  ............................................, styreleder 2 år 
2.  ............................................, nestleder 1 år 
3.   ........................................... 2 år 

 
Varamedlemmer: 

1.   .......................................... 2 år 
2.   .......................................... 2 år 
3.   .......................................... 1 år 

Kort sammendrag 

I Eierskapsmelding for Dyrøy kommune står det under pkt. 3.10 
 

3.10. Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskaper 
Råd fra KS: Ved valg av styre til aksjeselskaper bør det nedsettes en valgkomitè som har ansvar 
for å sikre et styre med komplementær kompetanse og å foreslå styrehonorar. 

 
Funksjonen som valgkomitè for styreutnevnelse skal utøves av formannskapet. 

 
Formannskapet fremmer innstilling til kommunestyret. I forkant forbereder rådmannen etter ønske 
fra valgkomitèen kriterier for styrets komplementære kompetanse. 

 

Saksopplysninger 

Dyrøy Utleiebygg A/S er et 100% heleid kommunalt aksjeselskap. På generalforsamling 2017 ble 
følgende styre valgt: 
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Styresammensetning: 
1. Knut Arne Johansen, styreleder 
2. Morten Haavard Danielsen 
3. Anne Marit Svendsen 

 
Varamedlemmer: 
1.   Venke Heide 

 
På generalforsamling 2018 ble følgende protokollert: 
 

«Sittende styre gjenvelges» 
 
 
I vedtektene for Dyrøy Utleiebygg A/S heter det i §5: 
 

«Selskapet skal ha et styre på fra 3 til 5 medlemmer valgt av generalforsamlingen etter 
dennes nærmere beslutning. Det velges henholdsvis 3 eller 5 varamedlemmer som ikke er 
personlige. Funksjonstiden er 2 år om gangen. Generalforsamlingen velger styrets formann.» 

 
Sittende styre har i sin helhet trukket seg og nytt styre må velges i sin helhet. 
 

Administrasjonens vurdering 

Rådmannen har tidligere signalisert at det burde gjøres en vurdering av om hvorvidt Dyrøy utleiebygg 
AS burde avvikles, og at drift ble lagt direkte inn under kommunal drift. I og med at byggets fremtid er 
noe usikker etter kommunestyrets vedtak i sak PS 41/20 Dyrøy sentrumsbygg, anser rådmannen det 
ikke tilrådelig å gjøre et slikt valg. Konsekvensene for Dyrøy kommune er pr. i dag vanskelig å forutsi og 
vil være avhengig av hvilke valg som gjøres med bygget. 

Samtidig er det svært viktig at et nytt styre etableres, både for å tilfredsstille de formelle krav i 
aksjeloven, for å ivareta løpende drift av bygget, og ikke minst komme i gang med prosessen rundt 
byggets fremtid. 

Kommunestyret er generalforsamling for heleide kommunale AS. Før ordinær generalforsamling 
avholdes (etter kommunestyremøte 18.06.2020), anmodes formannskapet som valgkomite velge 
styremedlemmer ihht. aksjelovens bestemmelser og de retningslinjer som fremgår av 
Eierskapsmeldingen. Det gjøres her oppmerksom på at styremedlemmer kan gjenvelges. 
 
Det henvises for øvrig også til «Eierskapsmelding for Dyrøy kommune» der rådmannen spesielt vil 
påpeke pkt. 3.19: 
 

«Rådmannen eller hans underordnede skal ikke sitte i styre for selskap der kommunen har 
eierinteresser. For kommunale foretak skal rådmannen utøve tilsynsfunksjoner på vegne av 
kommunestyret, og kan på eget initiativ fremme saker for kommunestyret som berører 
KF'enes virksomhet.» 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: X03 

Saksmappe: 2018/580 

Saksbehandler: Hans Bakkejord 

Dato: 15.05.2020 

 

 

Saksframlegg 

Oppretting av kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2020 for Dyrøy kommune 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 61/20 28.05.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Dyrøy kommune oppnevner som kommunens representanter for TV-aksjonen NRK 2020 som 
går til WWF arbeid mot forurensing av elver og havene. 

2. Som kommunekomite oppnevnes, Kjell-Sverre Myrvoll, Rakel Jensen og Stine Cruickshank . 
3. Som sekretær og leder for kommunekomiteen oppnevnes Hans Bakkejord. 
4. Dyrøy kommune bevilger kroner firetusen / 4000,- til TV-aksjonen for 2020 

 

Kort sammendrag 

På vegne av TV-aksjonen vil vi begynne med å takke hjertelig for den gode innsatsen og flotte 
engasjementet under fjorårets aksjon! I Dyrøy ble det samlet inn 58 177 kroner til CAREs arbeid for å 
skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.   
 
I disse dager er vi i unntakstilstand. En livsviktig dugnad pågår over hele verden og vi ser hvor viktig det 
er å bidra til felleskapets beste. Norge er gode på dugnad, og med dyktige ledere i alle fylker og 
kommuner håper vi at korona vil bekjempes. Vi jobber videre med våre arbeidsoppgaver, men har 
selvfølgelig full forståelse for at dere har mange viktige vedtak å ta i tiden fremover. 
 
Kommunekomiteen er avgjørende for å mobilisere organisasjoner, skoler, næringsliv, foreninger, 
idrettslag og bøssebærere. Vi håper du vil medvirke til at årets TV-aksjon blir solid gjennomført, ved å 
påta deg vervet som leder for kommunekomiteen i Dyrøy.   
 
Som leder for kommunekomiteen er du en døråpner og et ansikt utad for organiseringen av dugnaden 
og innsamlingsaksjonen. Ved å inkludere flere mennesker i komiteen, som oppgavene kan fordeles på, 
blir arbeidet lettere for hvert enkelt medlem. Vedlagt finner du en brosjyre med forslag til oppgaver og 
roller som komiteen kan ta på seg, for å mobilisere så mange lokale støttespillere som mulig.   

Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende 
avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. I samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og 
næringsliv skal vi redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig. Vi skal samle inn og 
resirkulere søppel som i dag ender opp i naturen, redusere bruken av unødvendig plast og jobbe for at 
beslutningstakere forplikter seg til å nå WWFs mål om null plast på avveie i 2030. 
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Saksopplysninger 

TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet og går av stabelen 18. 
oktober. Hvert år havner åtte millioner tonn plast i havet. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også 
oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Vi skal 
redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene.  

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. 

Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets 
TV-aksjon ta plasten ved rota. Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene! 
Havet er fantastisk. Det har gitt liv til alt levende på planeten vår. Men nå er havet truet. Heldigvis 
finnes det løsninger. Med midler fra TV-aksjonen starter vi der problemet er størst: En tredjedel av 
plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia. 

TV-aksjonsmidlene er øremerket prosjekter i Thailand, Vietnam, Filippinene og Indonesia, og 
skal gå til å:  

 Etablere bedre avfallshåndtering og infrastruktur som hindrer at plastsøppel ender opp i elver 
og videre ut i havet.  
 Jobbe politisk for forpliktende vedtak mot marin forsøpling i hvert land.  
 Gi innbyggerne i hvert land kunnskap og verktøy til å ta opp kampen med egne hender.  

  
 

Administrasjonens vurdering 

Dyrøy kommune har gjennom flere år støttet TV aksjonen ved å oppnevne kommunekomite som igjen 
utnevner personer som går de ulike roder. Dette har fungert bra og det foreslåes at det utføres på 
samme måte.  
Dyrøy kommune har bevilger kr. 4000,- til TV aksjonen de siste årene. Det foreslåes at det bevilges 
samme beløp også i 2020.   
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: M20 

Saksmappe: 2020/148 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 20.05.2020 

 

 

Saksframlegg 

Behandling av søknad om kommunalt tilskudd - framlegging av stikkledning vann 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 62/20 28.05.2020 

 

Vedlegg 
1 Om støtte for graving av vann 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Elin Fossmo og Leif-Hermod Jenssen innvilges tilskudd på kr. 8.650,- for delvis dekning av 
uforholdsmessige store kostnader til etablering av vannledning til deres eiendom gnr/bnr 46/33. 
Vedtaket er hjemlet i kommunestyrets vedtak 74/90. 

2. Beløpet belastes kommunens disposisjonsfond. 
 

Saksopplysninger 

Elin Fossmo og Leif-Hermod Jenssen søker om kommunal støtte til delvis dekning av uforholdsmessig 
store kostnader forbundet med framføring av vannledning til boligen på deres eiendom. Kostnaden 
kommer som følge av tilknytning til den nye kommunale vannledningen som er lagt til Øvre Espenes.  
Dokumentert kostnad for fremføring av stikkledningen er kr. 35.000,-.  
 

Administrasjonens vurdering 

Ihht kommunestyrets vedtak 74/90 kan det søkes om utgiftsfordeling med inntil 50% dersom 
abonnenten blir påført uforholdsmessig store kostnader til etablering av stikkledning. I dette tilfellet har 
abonnenten fått lagt stikkledning fram til boligen ifm tilknytning til den kommunale vannledninga som 
ble lagt til Øvre Espenes.  
 
Behandling av slike søknader om delvis dekning av kostnader må gjøres slik at det følger et likhets- og 
rettferdighetsprinsipp. Alle som får lagt infrastruktur fram til bolig må påregne en egendekning av 
kostnader. Vurdering av kommunal dekning av kostnader må slik sett ta utgangspunkt i hva som er 
naturlig å påregne som normal kostnad for aktuelle tiltak.  
 
I formannskapets møte 26.03.20 (sak 32/20) ble en tilsvarende søknad fra Ørjan Gamst og Bettina 
Hallangen behandlet, da etter en høyere totalkostnad for abonnenten. Til den søknaden ble det 
innvilget kommunalt tilskudd som medførte at egendekningen for abonnenten ble kr. 26.350,-. Dette 
vurderes i den videre behandlingen som naturlig kostnad som må kunne påregnes for abonnenten. 
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Behandling av støtte til Gamst/Hallangen i sak 32/20 ga følgende oppsett: 
Total kostnad ihht regning fra entreprenør: kr. 52.695,- 
-Kommunalt tilskudd, delvis dekning:  kr. 26.345,- (utgjør 50% dekning av kostnad)  
Sum egendekning kostnad:   kr. 26.350,- 
 
Dette mener administrasjonen kan danne grunnlag for vurdering av søknaden fra Fossmo/Jenssen, og 
tilsvarende oppsett blir da som følger: 
 
Kommunal støtte til dekning av kostnader, Fossmo/Jenssen: 
Total kostnad ihht regning fra entreprenør: kr. 35.000,- 
-Kommunalt tilskudd, delvis dekning:  kr.   8.650,- (utgjør 24,7% dekning av kostnad)  
Sum egendekning kostnad:   kr. 26.350,- 
 
 
Med dette som bakgrunn vurderer administrasjonen at Fossmo/Jenssen kan innvilges kommunal støtte 
på kr 8.650,- for delvis dekning av kostnader ifm framlegging av privat stikkledning. 
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Elin Fossmo

Leif-Hermod Jenssen

Heimveien 176

9311 Brøstadbotn 05.04.20

Dyrøy Kommune
Dyrøytunet 1

9311 Brøstadbotn

Om støtte for ravin av vann.

Nordhaug Maskin as hadde jobben med å grave stikkledningen inn til alle husene på

Øvre Espenes vinteren 2020.

En jobb som ikke ble gitt pris på i forkant eller avklart om Nordhaug maskin skulle ha

jobben, med å grave inn til huset
Vi hadde den oppfatningen at anboringen på hovedledningen skulle være med i

anbudet som gjaldt hovedledningen.

Det ble ikke gitt noe form for info hvordan dette var tenkt gjort.

Vi var overbevist om at Nordhaug maskin skulle anbore og slå stålrøret igjennom den

kommunale veien for så å koble på en 32 mm slange og sette en stoppekran.

Da kunne vi ha valgt selv om hvilken entreprenør som kunne gravd inn til huset, og

da har vi ventet til snøen var borte. Unødvendig å gjøre en slik jobb på vinteren da vi

mener at det gjør denne jobben dyrere enn den behøver å være. Vi hadde brønn

som kunne levert vann til oss til sommeren uten problem

Nordhaug maskin as har sendt en faktura pålydende 35000,- inkl mva det kommer

frem at det er brukt 21 mannskapstimer og 11 maskintimer i tillegg til medgått

materiell.

Vi er av den oppfatning at tiden som er brukt er urimelig lang tid, en god del av

timene til gravemaskinen er brukt til å grave bort snø på traseen. Det vil også være

mye ventetid på mannskapene mens snøen og grøfta graves.

Så ut fra dette søker vi om å få 50  %  av kostnadene dekt av Dyrøy Kommune.

Med hilsen

Elin Fossmo

Leif—Hermod Jenssen
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: M20 

Saksmappe: 2020/148 

Saksbehandler: Kjell Rune Marthinsen 

Dato: 20.05.2020 

 

 

Saksframlegg 

Behandling av søknad om kommunalt tilskudd - framlegging av stikkledning vann 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 63/20 28.05.2020 

 

Vedlegg 
1 Søknad DK 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Stig Stokkland innvilges tilskudd på kr. 3.123,- for delvis dekning av uforholdsmessige store 
kostnader til etablering av vannledning til eiendommen gnr/bnr 2/30. Vedtaket er hjemlet i 
kommunestyrets vedtak 74/90. 

2. Beløpet belastes kommunens disposisjonsfond. 
 

Saksopplysninger 

Stig Stokkland søker om kommunal støtte til delvis dekning av uforholdsmessig store kostnader 
forbundet med framføring av vannledning til boligen på sin eiendom. Kostnaden kommer som følge av 
tilknytning til den nye kommunale vannledningen som er lagt til Øvre Espenes.  
Dokumentert kostnad for fremføring av stikkledningen er kr. 29.473,-. Søknaden gjelder delvis dekning 
av denne kostnaden. 

Administrasjonens vurdering 

Ihht kommunestyrets vedtak 74/90 kan det søkes om utgiftsfordeling med inntil 50% dersom 
abonnenten blir påført uforholdsmessig store kostnader til etablering av stikkledning. I dette tilfellet har 
abonnenten fått lagt stikkledning fram til boligen ifm tilknytning til den kommunale vannledninga som 
ble lagt til Øvre Espenes.  
 
Behandling av slike søknader om delvis dekning av kostnader må gjøres slik at det følger et likhets- og 
rettferdighetsprinsipp. Alle som får lagt infrastruktur fram til bolig må påregne en egendekning av 
kostnader. Vurdering av kommunal dekning av kostnader må slik sett ta utgangspunkt i hva som er 
naturlig å påregne som normal kostnad for aktuelle tiltak.  
 
I formannskapets møte 26.03.20 (sak 32/20) ble en tilsvarende søknad fra Ørjan Gamst og Bettina 
Hallangen behandlet, da etter en høyere totalkostnad for abonnenten. Til den søknaden ble det 
innvilget kommunalt tilskudd som medførte at egendekningen for abonnenten ble kr. 26.350,-. Dette 
vurderes i den videre behandlingen som naturlig kostnad som må kunne påregnes for abonnenten. 
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Behandling av støtte til Gamst/Hallangen i sak 32/20 ga følgende oppsett: 
Total kostnad ihht regning fra entreprenør: kr. 52.695,- 
-Kommunalt tilskudd, delvis dekning:  kr. 26.345,- (utgjør 50% dekning av kostnad)  
Sum egendekning kostnad:   kr. 26.350,- 
 
Dette mener administrasjonen kan danne grunnlag for vurdering av søknaden fra Stig Stokkland, og 
tilsvarende oppsett blir da som følger: 
 
Kommunal støtte til dekning av kostnader, Stig Stokkland: 
Total kostnad ihht regning fra entreprenør: kr. 29.473,- 
-Kommunalt tilskudd, delvis dekning:  kr.   3.123,- (utgjør 10,6% dekning av kostnad)  
Sum egendekning kostnad:   kr. 26.350,- 
 
Med dette som bakgrunn vurderer administrasjonen at Stig Stokkland kan innvilges kommunal støtte på 
kr. 3.123,- for delvis dekning av kostnader ifm framlegging av privat stikkledning. 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 210 

Saksmappe: 2019/447 

Saksbehandler: Kurt Terje Norkyn Klaussen 

Dato: 22.05.2020 

 

 

Saksframlegg 

Økonomirapportering 1.tertial 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 64/20 28.05.2020 
   

 

Vedlegg 
1 Økonomirapport 1 tertial 

 

Rådmannens innstilling: 

Økonomirapport 1. tertial tas til etterretning. 

Kort sammendrag 

 

Saksopplysninger 

Oppsummert kan vi si at det er god kontroll rundt på enhetene, og det er få tilbakemeldinger om 
store utfordringer.  
Når det gjelder inntektssiden kan vi i utgangspunktet hadde vi kunnet si at det ligger innafor det 
budsjetterte, men blant annet situasjonene med korona har gjort ting noe mer uklart. Tildelingen 
så lang er for så vidt greit i forhold til kostnadene på det tidspunktet, men her er usikkerhet rundt 
flere momenter som påvirker hvor vi havner til slutt. Koronamidlene er ikke inntektsført eller 
fordelt ut på enhetene pr utgangen av 1. tertial. 
 
Forslaget til revidert nasjonalbudsjett gir oss også noen utfordringer, og da spesielt i forhold til 
fordeling av midler fra havbruksfondet. Vi har lagt inn en forventning om 12 000 000, og i 
utgangspunktet så det ut til at vi ville kunne fått noe mer, men i forslaget som kom nå så ligger 
det an til en kraftig reduksjon. Påvirker i utgangspunktet ikke situasjonen i 2020, men gir oss 
noen utfordringer på lengere sikt. 
Største usikkerhetsmoment med unntak av dette er den pågående diskusjonen med revisjon om 
innvestering vs drift på husleieutgiftene vi har i forbindelse med at vi leier lokaler i Salangen. 
Utfallet av denne saken påvirker den økonomiske situasjonen dramatisk. 
 

Administrasjonens vurdering 

Med utgangspunkt i de momentene som er listet opp ovenfor er bildet pr. i dag at det er ting utenfor vår 
kontroll som nå påvirker hvor vi ender opp i 2020. 
Oppsummert pr 1. tertial ligger Dyrøy kommune greit an i forhold til budsjett.  
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1. tertial Dyrøy kommune 

 

Kommentar: 

Budsjettet 2020 for Dyrøy kommune ble vedtatt på noe vi kalte hovedansvarsnivå. 

- Politisk 

- Rådmannen og stab 

- Oppvekst og kompetanse 

- Helse og omsorg 

- Samfunnsutvikling og infrastruktur 

Økonomitapporteringen har tatt utgangspunkt i samme inndeling, men rapporten er splittet det opp 

ned på enhetsledernivå. I tillegg har vi delt opp samfunnsutvikling og infrastruktur slik at vi får egen 

rapportering får vært av hovedområdene, altså kultur, selvkost, vei, bygg, anlegg, eiendom, osv. 

Målet er at vi i løpet av året skal få Stratsys opp og gå for rapportering. Det vil kreve en del jobb, men 

på sikt gjør det rapporteringsarbeidet enklere, og en slipper regnearkarbeidet som vi ha måttet gjøre 

nå. Alt som først må via regneark og manuelt arbeid øker risikoen for feil i tabellene.  

 

Vi kom i gang med økonomirapportering en måne senere enn planlagt, slik at 1. tertial er den 2. 

økonomirapporteringen vi gjennomfører for 2020. Alle ansvarene er gjennomgått med de ansvarlige, 

noe som gjør at vi har god kontroll på tallene som presenteres. Etter hvert som vi får ryddet opp i 

feilbudsjetteringer og periodiseringsfeil som ligger og forstyrrer vil rapporteringsarbeidet bli enklere.  

 

Økonomi: 

Enhetene: 

Oppsummert kan vi si at det er god kontroll rundt på enhetene, og det er få tilbakemeldinger om 

store utfordringer.  

9-Fellesfinansiering 

 Når det gjelder inntektssiden kan vi i utgangspunktet hadde vi kunnet si at det ligger innafor det 

budsjetterte, men blant annet situasjonene med korona har gjort ting noe mer uklart. 

 

 

Tildelingen så lang er for så vidt greit i forhold til kostnadene på det tidspunktet, men her er 

usikkerhet rundt flere momenter som påvirker hvor vi havner til slutt. Koronamidlene er ikke 

inntektsført eller fordelt ut på enhetene pr utgangen av 1. tertial. 

 

Forslaget til revidert nasjonalbudsjett gir oss også noen utfordringer, og da spesielt i forhold til 

fordeling av midler fra havbruksfondet. Vi har lagt inn en forventning om 12 000 000, og i 

utgangspunktet så det ut til at vi ville kunne fått noe mer, men i forslaget som kom nå så ligger det an 

til en kraftig reduksjon. Påvirker i utgangspunktet ikke situasjonen i 2020, men gir oss noen 

Vi har til nå fått tildelt:

Økning rammetilskudd 1 103 000                   

Ekstra skjønnsmidler 100 000                      

Komp. stengt Barnehage/ SFO 161 000                      

1 364 000                   
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utfordringer på lengere sikt. 

Største usikkerhetsmoment med unntak av dette er den pågående diskusjonen med revisjon om 

innvestering vs drift på husleieutgiftene vi har i forbindelse med at vi leier lokaler i Salangen. Utfallet 

av denne saken påvirker den økonomiske situasjonen dramatisk.  

 

Renter og avdrag. 

Var i tillegg til pensjon de tallene vi var mest usikker på i forbindelse med budsjettarbeidet. Vi har fått 

ett godt verktøy for oppfølging og beregning opp å gå, men trenger noe mer tid til å gjennomgå 

tallene.                                    

Status sykefravær: 

Er kommentert ut på ansvarene.  

Vurdering 
Med utgangspunkt i de momentene som er listet opp ovenfor kan vi vel si at det er ting utenfor vår 
kontroll som nå påvirker hvor vi ender opp i 2020.  
Oppsummert pr 1. tertial ligger Dyrøy kommune greit an i forhold til budsjett.   
 

  

23



 

 

 

 

1. TERTIAL 2020 

  Innvestering 
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Innvesetering 1. tertial 2020 

 

 

123 - IT - Tykke klienter++ 
Forbruk pr. 1. tertial: kr.66 162,- 

Brannstasjon vil få ett merforbruk på ca 1 

321 - Ombygging legekontor 
Ikke påbegynt 

413 - Renovering omsorgssenteret og nye omsorgsboliger 
Forbruk pr. 1. tertial: kr.11 455 010,- 

Omsorgsboliger:  

Merforbruk på grunn av masseutskifinger.  

Omsorssenter:  

Er i gang, og prosjektering pågår. Usikkerhet rund forhold drift- investerig leieutgifter Salangen. 

414 - Restaurering/oppussing leilighet Fredheim 
Ikke påbegynt 

Konto Ansvar Funksj. B-2020

020030 123 120 IT - Tykke kl ienter++ 120 000

023000 321 241 Ombygging legekontoret 250 000

023000 413 261 Renovering omsorgssenteret og nye omsorgsbol iger 22 676 672

023000 414 265 Restaurering/oppuss ing lei l ighet Fredheim 250 000

023000 416 339 Brannstas jon 6 295 000

023000 424 325 Opparbeiding og as fa l tering - utearealer ved Nordavindshagen1 200 000

023000 422 121 Investering i  bioanlegg basert på  fl i s fyring 5 000 000

023000 426 325 Solbergfjorden mottaksstas jon* 4 000 000

023000 432 345 Vann 7 850 000

023000 436 330 Infrastruktur Espenes-ka ia  - grunnlags investering 967 500

023000 437 332 Utbedring av bru Betholmen 150 000

023000 437 332
Asfa l tering av vei  bol igfel t Moan - ikke gjennomført i  

2019 1 500 000

023000 437 332 Utbedring av autovern 200 000

023000 438 332 Gatelys  - ikke brukt noe av bevi lgningen på 500' i  2019 500 000

052900 935 325 Egenkapita l innskudd KLP 525 000

Sum investeringsutgifter 51 484 172
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416- Brannstasjon 
Forbruk pr. 1. tertial: kr.3 462 024,- 

Brannstasjon vil få ett merforbruk på ca 1 000' pga ekstra arbeid med tak på  600' og andre 

nødvendige endringer på 3-400' 

424 - Opparbeiding og asfaltering - utearealer ved Nordavindshagen 
Ikke påbegynt. Mindre prosjekt som håndteres inn under rammeavtalen. 

422 - Investering i bioanlegg basert på flisfyring 
Plan- Evo utarbeider anbudsbeskrivelse. Oppdraget renovering skal utlyses. 

426 - Solbergfjorden mottaksstasjon* 
Uavklart 

435 - VANN 
Forbruk pr. 1. tertial: kr.3 462 024,- 

Utbygging i henhold til fremdriftsplan. 

436 - Infrastruktur Espenes-kaia – grunnlagsinvestering 

Ikke påbegynt. 

437 - Utbedring av bru Betholmen 

Ikke påbegynt. 

437 - Asfaltering av vei boligfelt Moan - ikke gjennomført i 2019 

Ikke påbegynt. 

437 - Utbedring av autovern 

Ikke påbegynt. 

438 - Gatelys - ikke brukt noe av bevilgningen på 500' i 2019 

Ikke påbegynt. 

935 - Egenkapitalinnskudd KLP 

Ikke påbegynt. 

412 - Teknisk rom Elvetun skole  
Forbruk pr. 1. tertial: kr.326 988,-  

Har ikke budsjettdekning. Dette er ekstra arbeid som påløp i forbindelse med arbeidet med tak 

teknisk rom Elvetun skole. Kommer sak på budsjettregulering. 

123 – NY ESX-server og ny brannmur (felles med Sørreisa) 
Var så vidt påbegynt i 2019, men kom ikke med i opprinnelig budsjett 2020. Regulert inn i 1. 

budsjettregulering innvestering 2020.  
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1. TERTIAL 2020 

 Drift 
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1 -Sentraladministrasjon og fellesdrift 

   

Merforbruket er forklart i postene nedenfor, men dreier seg i stor grad om ikke fordelt 

utgifter fra 122 Fellesutgifter (ca. 1,5 mill.) og  avvik på ca 300 000 på rådmann og resten på 

IT. Alle disse avvikene skyldes enten manglende periodosering eller kostnadsfordeling ut på 

andre ansvar. 

 

Politisk ledelse 

 

Innbefatter 100 - Komm/form/adm/hovedutvalg, 102 – Eldrerådet, 106 – Arbeidsmiljøutvalget og  

Kommentar: 

Utgifter til politisk ledelse, råd og utvalg.  

Økonomi: 

Lite avvik på økonomi som skylde periodisering. 

Status sykefravær: 
Har ikke sykefravær  
 
Vurdering: 
Ser pr 1. tertial greit ut. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Periode: 1. tertial

Oversikt drift Faktisk

 Budsjett 

pr. 30.04. Avvik Årsbudsjett

Driftsinntekter -759 662 -1 562 864 -803 202 -2 877 450

Driftsutgifter 7 779 072 6 317 716 -1 461 356 13 265 054

Brutto driftsresultat 7 019 410 4 754 852 -2 264 558 10 387 604

Periode: 1. tertial

Oversikt drift Faktisk

 Budsjett 

pr. 30.04. Avvik Årsbudsjett

Driftsinntekter -24 449 0 24 449 0

Driftsutgifter 522 509 459 884 -62 625 1 576 390

Brutto driftsresultat 498 061 459 884 -38 177 1 576 390
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Rådmannen 

 

Innbefatter 190 - Drift i NORDAVINDSHAGEN, 111 – Rådmannskontoret,  

115 – Tiltakskonsulent, 131 – Omstillingskommune, 133 – Utviklingsfond, 195 – Dyrøyseminarsenteret  

og 131 - Omstillingskommune 

Kommentar: 

Drift innenfor rådmannens område har i første tertial 2020 ikke registrert avvik i større grad. 

Koronasituasjonen har påvirket arbeidshverdagen for alle, med betydelig aktivitet i perioden fra 12. 

mars og frem til påske for å få på plass forebyggende tiltak og nødvendig beredskap.  

Økonomi: 

Avvik på inntekt og utgiftssiden er av budsjetteknisk karakter og går i 0 på årsbasis, men pr 1. tertilal 

ser vi en negativ effekt på ca. 300 000.. Omstillingskommune er fra nyttår driftet gjennom KF, men 

budsjettet ligger her, og ansatt i VOX lønnes fortsat gjennom kommunen. Alle kostnader knyttet til 

denne lønnen vil bli refundert fra VOX 

Status sykefravær: 
Har ikke sykefravær  
 
Vurdering: 
Ser pr 1. tertial greit ut. 

 

Økonomi 

 

Innbefatter 112 - økonomiavdelingen og 109 - kontrollutvalg og revisjon. 

Kommentar: 

På økonomiavdelingen er det for tiden store omveltinger, der de som har driftet avdelingen gjennom 

flere år nå har gått av, eller skal gå av med pensjon i løpet av kort tid. Ny ansatt begynte 1. mai, slik at 

vi nå har på plass de som skal utgjøre økonomiavdelingen i tiden som kommer. Vi har fått til ett 

opplegg med god opplæring og god overlapping.  

Økonomi: 

Manglende inntekt på økonomiavdelingen er budsjettert utsalg av økonomisjef til Nordavind 

utvikling AS som ikke er fakturert pr 1. tertial. 

Periode: 1. tertial

Oversikt drift Faktisk

 Budsjett 

pr. 30.04. Avvik Årsbudsjett

Driftsinntekter -143 992 -1 031 000 -887 008 -783 512

Driftsutgifter 2 008 729 2 901 040 892 311 8 571 404

Brutto driftsresultat 1 864 736 1 870 040 5 304 7 787 892

Periode: 1. tertial

Oversikt drift Faktisk

 Budsjett 

pr. 30.04. Avvik Årsbudsjett

Driftsinntekter -24 388 -131 200 -106 812 -488 570

Driftsutgifter 1 180 256 1 091 888 -88 368 3 171 281

Brutto driftsresultat 1 155 868 960 688 -195 180 2 682 711
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Kontrollutvalg og revisjon er sannsynligvis underbudsjettert, og her vil en nok måtte komme med en 

budsjettregulering. 

Status sykefravær: 
Har ikke sykefravær  
 
Vurdering: 
For økonomiavdelingen del ser pr. 1. tertial greit ut, men har ett ønske om å få om å få styrket 
kompetansen innenfor kommunalt regnskap. Dette for å styrke kvaliteten, samt gjøre oss mindre 
sårbar. Gjennomgår budsjettet for å se om vi kan klare å omdisponere slik at dette lar seg 
gjennomføre innenfor den tildelte rammen. 

 

121 Service – Fellestjeneste 

 

Kommentar: 

Drift på ansvar 121 går som normalt. Det har vært en intern omorganisering i starten av året og det 

er iverksatt turnus for personell på servicetorget. Dette for å redusere sårbarhet ved eventuelt 

fravær.   

Økonomi: 

Det er et mindreforbruk på lønnsutgifter til nå, dette skyldes at lønnsutgifter på ansvar 355 – 

Integreringstjeneste skal fordeles 30/70 mellom 355 og 121, lønnsutgiftene registreres i sin helhet på 

355 nå. 

Det er et avvik på driftsinntekter som skyldes periodiseringsfeil i refusjoner fra NAV og vil jevne seg 

ut ila året.  

Status sykefravær: 
Avdelingen har et stabilt høyt nærvær pr nå, uten vikarbruk.  
 
Vurdering: 
Oppsummert etter 1.tertial er det få avvik og det som skyldes periodiseringsfeil vil utjevne seg utover 
året. Det forventes at ansvaret holder seg innen normalsyklus året ut.   

 

122 Fellesutgifter 

 

Periode: 1. tertial

Oversikt drift Faktisk

 Budsjett 

pr. 30.04. Avvik Årsbudsjett

Driftsinntekter -8 528 -167 332 -158 804 -758 160

Driftsutgifter 940 088 1 093 536 153 448 3 024 777

Brutto driftsresultat 931 560 926 204 -5 356 2 266 617

Periode: 1. tertial

Oversikt drift Faktisk

 Budsjett 

pr. 30.04. Avvik Årsbudsjett

Driftsinntekter -83 755 0 83 755 0

Driftsutgifter 1 616 720 33 332 -1 583 388 -5 292 894

Brutto driftsresultat 1 532 965 33 332 -1 499 633 -5 292 894
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Kommentar: 

Med unntak av kostnader knyttet til pensjon har dette ansvaret ingen budsjettposter. Systemet ble 

laget av en tidligere økonomisjef, og er helt greit hvis vi bare finner en måte og effektivt gjennomføre 

det regnskapsteknisk. Håper å ha en modell på plass ganske snart da dette både vanskeliggjør 

rapportering, samt medfører mye ekstraarbeid i regnskapsavslutningen. Vi har vel også noen 

utfordringer knyttet til KOSTRA rapportering på grunn av dette. 

Økonomi: 

Avvik pr 1. tertial er utelukkende utgifter som skal fordeles ut på andre ansvar. 

Status sykefravær: 
Ikke relevant. 
 
Vurdering: 

Usikkerhet spesielt rundt beregning av den positive effekten av premieavvik. Når det gjelder pensjon 

for øvrig er signalene så langt at koronasituasjonen og aksjemarkedet ikke påvirker negativt i 2020, 

men vi følger dette tett. 

 

123 Drift EDB og bredbånd 

 

 

Kommentar: 

Drift av ansvar 123 gjøres etter avtale med Sørreisa kommune. De har hatt noe utskifting av personal, 

men drifta ser ut til å gå som normalt. 

Økonomi: 

Grunnet periodiseringsfeil ligger utgiftene godt over forventet forbruk. På dette ansvaret skyldes det 

i hovedsak en god del årslisenser på programvare som kommer i 1. tertial. Det er også kjøpt inn noe 

programvare og datautstyr på begynnelsen av året som gjør utslag mot periodisering. 

Status sykefravær: 
Det er ikke meldt om utfordringer på sykefravær fra Sørreisa kommune for drift av IT. 
 
Vurdering: 

Oppsummert vil det være slik at i løpet av året vil periodiseringsfeilene utjevnes. Ansvaret er 

innenfor normal syklus, og avvikene vil hente seg inn utover året. 

 

 

 

Periode: 1. tertial

Oversikt drift Faktisk

 Budsjett 

pr. 30.04. Avvik Årsbudsjett

Driftsinntekter -265 446 0 265 446 -147 208

Driftsutgifter 1 293 865 686 368 -607 497 2 059 096

Brutto driftsresultat 1 028 420 686 368 -342 052 1 911 888
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180 Bredbåndsprosjektet 

 

Kommentar: 

Fibernettet til kommunen er inne i sitt første driftsår med ny samarbeidspartner, Trollfjord 

Bredbånd. Vår partner drifter nettet og skal ha all kundekontakt.  

Økonomi: 

På inntektssida ser det greit ut. Utgiftssiden har vært større enn budsjettert. Tilkobling av nye kunder 

har blitt mer kostbart, og det kan hende at det bør drøftes ei økning av tilkoblingsavgift for nye 

kunder. Det har også vært noen skader på nettet som har medført kostnader. 

Status sykefravær: 
Ikke aktuelt. 
 
Vurdering: 

Evaluering med ny samarbeidspartner ble utsatt i mars pga koronatiltak. Kommunen vil gjenoppta 

dialog med Trollfjord for å ha en grundig gjennomgang av avtalen og rutiner rundt rapportering mv.  

 
 

2 – Oppvekst og kompetanse 

 

Kommentar: 

Det er nedgang i barnetall. Dette innvirker på tjenestene innenfor sektoren. I barnehagen ble det satt 

en stilling vakant i 2019 og det blir i sommer gjennomført kutt av ytterligere to stillinger. For skole 

blir det kuttet i lærerstillinger. Fra høsten 2019 ble det også gjennomført kutt på 0,8 lærerstillinger. 

Kutt i lønnskostnader gjør at man i barnehagen får lavere voksentetthet og at det blir flere timer der 

klasser må slås sammen i skolen.   

Økonomi: 

Det er i budsjettprosessen vedtatt nedskjæringer. Totalt innenfor rammen utgjør dette 3,4 stillinger. 

Disse stillingene er periodisert på hele året. Det innebærer at det vil være en positiv effekt målt mot 

budsjett etter at disse er gjennomført høsten 2020.  

Det er avsatt noen fondsmidler (ikke bundne fond) for å dekke satsingene på IBS og realfag. Disse 

inntektene er ikke budsjettert. Dette gjelder også deler av kostnadene knyttet til satsingene. Dette 

Periode: 1. tertial

Oversikt drift Faktisk

 Budsjett 

pr. 30.04. Avvik Årsbudsjett

Driftsinntekter -208 960 -233 332 -24 372 -700 000

Driftsutgifter 214 909 51 668 -163 241 155 000

Brutto driftsresultat 5 948 -181 664 -187 612 -545 000

Periode: 1. tertial

Oversikt drift Faktisk

 Budsjett 

pr. 30.04. Avvik Årsbudsjett

Driftsinntekter -1 345 691 -1 069 372 276 319 -5 574 993

Driftsutgifter 9 593 961 9 352 274 -241 687 26 220 202

Brutto driftsresultat 8 248 270 8 282 902 34 632 20 645 209
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innebærer totalt sett at denne avsetningen er en positiv buffer for å oppnå netto budsjett om dette 

skulle være nødvendig. 

Status sykefravær: 
Sykefravær beskrives på hvert enkelt ansvar.  
 
Vurdering: 
Effekten av vedtatte kutt hentes ut. Budsjettet for sektoren totalt sett ser ut til å holde for 2020. 
 
 

21- Barnehage 

 

Kommentar: 

Drifta i barnehagen går greit. En har god oversikt over regnskapstallene og følger med kontinuerlig.   

Økonomi: 
Slik jeg ser det er det ingen tall som gir grunn til bekymring. Det er god kontroll og en har bakgrunnen 
for tallene slik de foreligger. 
Det er pr i dag en stilling som utfører spesialpedagogiske tiltak som skal dekkes av eksterne midler. 
Det er beregnet lavere bemanning fra høsten av og det vil kunne føre til at faste lønnskostnader, som 
er periodisert hele året, skulle vært budsjettert høyere nå enn de er. I hovedsak vil det dermed bli 
lavere lønnskostnader fra høsten av etter opprinnelig budsjettert. Det lave barnetallet gir lavere 
inntektsgrunnlag og sånn sett må en se det i sammenheng med faste lønnskostnader. Det er nå 
igangsatt nedbemanning i barnehagen som vil redusere faste lønnskostnader. 
 
Prosjektkode 20001 - Korona  
Pr 31.3.2020 kr. 38 847,-  
Her vil en påregne noe mer både angående fraværsdager og ifb omdisponering av personell. Det vil 
kunne komme til å fremgå som økte vikarutgifter. Det vil da måtte foretas en avstemming mellom 
prosjekt 20001 og lønn barnehage. 
 
Prosjektkode 18161 – realfagssatsing – utstyr barnehage  
104 210,- eksterne midler som er avsatt på fond for bruk i 2020 dekker hele beløpet på prosjektet. 
Det skal bestilles noe utstyr som gjenstår ift realfagssatsningen men det har vi avtalt skal skje i løpet 
av våren. Noe er satt i bestilling men det gjenstår også en del. 
 
 
Status sykefravær: 

Barnehagen har hatt to langtidsfravær (hvorav en var enhetsleder) som har vart siden før jul. Den 

ene ble avsluttet i januar og den andre er i avslutningsfasen. Korttidsfraværet er lavt. Noe må en 

påregne når en er i barnehagen der vi er så tett på små barn som stadig er litt forkjølet osv. Hvis jeg 

fjerner korona og langtidsfraværet er vi godt under 4%, noe vi sier oss fornøyd med. Det er ikke alt en 

kan påvirke, men det vi kan påvirke har vi fokus på. 

Periode: 1. tertial

Oversikt drift Faktisk

 Budsjett 

pr. 30.04. Avvik Årsbudsjett

Driftsinntekter -263 802 -335 804 -72 002 -1 307 785

Driftsutgifter 2 467 138 2 256 332 -210 806 6 275 248

Brutto driftsresultat 2 203 337 1 920 528 -282 809 4 967 463
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Vi har også hatt fravær ifb Korona-utbruddet som også er en del av statistikken vår. Det holdes fokus 

på arbeidsmiljø og slitasje særlig ifb Korona. Det er en psykisk belastning mer enn en fysisk å være i 

beredskap over såpass lang tid. Dette er tiden for raushet og positivitet innad og det synes det som vi 

har. Viktig å ivareta alle; spørre hvordan de har det, gode samtaler, informasjon om situasjon, enkle 

positive tiltak i hverdagen er med på å bidra til å holde oppe motet til oss alle. 

 
Vurdering: 

Det forventes at årsbudsjettet totalt sett vil holde.  

Det er færre barn enn forventet til høsten noe som påvirker inntektene som en har budsjettert med. 

Det er små marginer i forhold til inntektsgrunnlaget på brukerbetaling noe som allikevel gjør det 

vanskelig å skulle justere budsjettet på dette tidspunktet. En holder øye med dette i tiden framover. 

På kostnadssiden er det som sagt startet en prosess med nedbemanning som reduserer faste 

lønnskostnader betraktelig.  

Det er pr i dag en stillingshjemmel som i hovedsak benyttes til spesialpedagogisk tiltak, og som en vil 

få tilskudd for i inneværende barnehageår. Dette tilskuddet forventes å forsvinne til høsten.  

Det legges opp til å redusere antall hjemler i barnehagen med 2 hele stillinger.  

Selve driften utenom lønnskostnader vil vi holde oss innenfor. Det er budsjettert med noe utskifting 

av leker pga slitasje men det holder vi oss innenfor.  

 

23 – Skole 

 

Kommentar: 

Vi har jo hatt ei unormal drift, men dette påvirker ikke lønnspostene. Er usikker på om stenging av 

skolen påvirker skoleskyss. Jeg har mottatt faktura for midtskyss fram til stenging, så kanskje vi sprer 

den i alle fall. Om vi blir fakturert for den ordinære skyssen , er vel ikke klart enda.  

Økonomi: 

Negative avvik : 

Merforbruk på lønn kontoklasse 10 skyldes feriepenger, og vil jevne seg ut i løpet av året.  

112040       Kjøp av tjenester: IBS og Realfag, Nordavind utvikling. Kommenteres i overordnet 

kommentar. 

119530     Lisenser   Avvik skyldes feil i periodisering.  

Vi ikke fått refusjoner, dermed mangler inntektene. Refusjonskrav skrives i mai/juni og Nov/des 

Har ikke store fakturaer som ikke er med  

 

Periode: 1. tertial

Oversikt drift Faktisk

 Budsjett 

pr. 30.04. Avvik Årsbudsjett

Driftsinntekter -296 169 -683 568 -387 399 -3 367 208

Driftsutgifter 6 422 327 6 131 040 -291 287 17 077 923

Brutto driftsresultat 6 126 158 5 447 472 -678 686 13 644 800
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Status sykefravær: 

Har ikke sykefravær utover «Koronafravær» 

 
Vurdering: 
Foreløpig ser det ut som det holder. Har oppdaget en feil i refusjoner fra kommuner, dette tallet er 
for høyt. Mener budsjettet totalt sett vil holde. 
 
 

261 – Voksenopplæring 

  

 

Kommentar: 

Drifta fram til koronatiltakene ble innført gitt veldig bra. Etter dette har det vært utfordrende med 

drift. I løpet av denne perioden har også den som har gjennomført undervisningen blitt sykemeldt. 

Det tas sikte på å løse tjenesten ved kjøp fra Sjøvegan VGS fra høsten. Kjøp av slike plasser må 

forventes å koste ca 60.000,- for et skoleår. Pr i dag er det to elever som har rett til en slik plass i 

Dyrøy.  

Økonomi: 

Inntekter for skoleåret forventes å bli høyere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak merinntekt 

på sykefravær. Det ser ut til å bli mindreforbruk på utgiftssiden. Dette skyldes at tjenesten fra høsten 

av vil koste mindre enn første halvår.  

Status sykefravær: 

Kun en ansatt. For tiden sykemeldt og har sagt opp sin stilling.   

Vurdering: 
Budsjettet vil totalt sett ha et mindreforbruk om ikke antall elever med rettighet til opplæring i norsk 
og samfunnsfag endrer seg. Mindreforbruket anslås da til 0,1 mill.  
 

 

290 – Kommunalsjef oppvekst og kompetanse 

  

 

Periode: 1. tertial

Oversikt drift Faktisk

 Budsjett 

pr. 30.04. Avvik Årsbudsjett

Driftsinntekter -781 594 -16 668 764 926 -800 000

Driftsutgifter 211 660 261 268 49 608 734 085

Brutto driftsresultat -569 934 244 600 814 534 -65 915

Periode: 1. tertial

Oversikt drift Faktisk

 Budsjett 

pr. 30.04. Avvik Årsbudsjett

Driftsinntekter -4 126 -33 332 -29 206 -100 000

Driftsutgifter 492 836 703 634 210 798 2 132 946

Brutto driftsresultat 488 710 670 302 181 592 2 032 946
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Kommentar: 

Et arbeid knyttet til en inntekt for utredning av barnevern er kommet kort. Dette med bakgrunn i 

Korona-situasjonen. Forventes en forsering der innen sommeren. Det er budsjettert med en inntekt 

på 100.000,-. Dette vil nås.  

Forøvrig god kontroll på utgifter.  

 

Økonomi: 

På inntektssiden påvirkes prosenten av at det er få inntekter på ansvaret. På utgiftssiden er det en 

del store interkommunale utgifter som er delt opp i større regninger. Dette påvirker prosentene.  

Status sykefravær: 

Ikke sykefravær. 

Vurdering: 
Ansvaret forventes å minimum gå i balanse.  
  
 

3 – Helse og omsorg 

   

 

Kommentar: 

Driften innen ramme 3 har fungert som normalt frem til 12. mars. Nybygg av omsorgsboliger og 

detaljprosjektering av nybygg og renovering av sykehjem er i sluttfasen.  

Etter 12. mars har det vært mye fokus på Covid 19 situasjonen. Kontinuitetsplanlegging, kriseledelse 

og beredskapsplanlegging har dominert hverdagene. Ansatte har vært omstillingsdyktige og 

initiativrike i planleggingen. Det synes nå som vi er godt rustet for å takle en eventuell 

smittespredning. 

Fra 1. april gikk Dyrøy kommune over til Bardu interkommunale legevakt, det har ikke vært noen 

henvendelser til administrasjonen vedrørende erfaringer fra pasienter om dette byttet. 

Samfunnsoverlegetjenesten kjøpes nå fra Astafjordlegen.   

Dyrøy kommune skal være vertskommune for kommunepsykolog i et samarbeid med Sørreisa. En 

100 % stilling fordeles med 40% til Dyrøy og 60 % til Sørreisa. Stillingen er nå utlyst for 2. gang, og det 

finnes kvalifiserte søkere på denne. Det gjenstår å lage en god modell for ergoterapeut stilling som 

kan være attraktiv for denne profesjonen. Intensjonen er å ha en ergoterapeut som integreres delvis 

i tjenesten. 

Økonomi: 

På Inntektssiden er det en mindreinntekt på 1,1 mill i første kvartal, de største postene er vederlag 

for opphold i institusjon som betales i ettertid, samt refusjon for ressurskrevende brukere som ikke 

Periode: 1. tertial

Oversikt drift Faktisk

 Budsjett 

pr. 30.04. Avvik Årsbudsjett

Driftsinntekter -1 234 918 -2 747 348 -1 512 430 -10 901 590

Driftsutgifter 19 027 176 19 479 424 452 248 56 821 785

Brutto driftsresultat 17 792 258 16 732 076 -1 060 182 45 920 195
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er periodisert. I rammen inngår også Legetjenester og Barnevern. Betaling skjer halvårig. Disse 

utgiftene er ikke med her. 

Status sykefravær: 

I ramme 3, har sykefraværet frem til 12. mars vært dominert av langtidssykemeldte. Nye rutiner for å 

melde seg syk ble innført før jul. Disse ble videreført og har ført til en dramatisk nedgang i egenmeldt 

fravær. 

Statistikken ble dårligere så snart Covid-19 restriksjonene ble innført. Dette fordi 

karantenebestemmelsene også rammet ansatte i helsesektoren etter vinterferien. 

Vurdering: 
Driften påvirkes av Covid-19 pandemien. Det hersker noe usikkerhet rundt dekning av disse fra 
sentralt hold. I forhold til inntekter kan vi forvente en viss oppdekning. 
 

 

30 – NAV 

   

Kommentar: 

NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy ble etablert 01.01.20. Salangen kommune er vertskommune hvor 

også hovedkontoret er. Det gjennomføres kontordag i Dyrøy hver torsdag. 

Økonomi: 

Sosialhjelpsordningen kan skape uforutsigbare utgifter. Manglende inntekter dreier seg i hovedsak 

om refusjoner fra staten som ikke er innkommet, men budsjettert med.  

Status sykefravær: 

En ansatt ute i fødselspermisjon, ellers ukjent status. 

Vurdering: 
Har ikke fått tilbakemelding fra NAV på rapporteringen. Til tross for ny driftsform ser det foreløpig ut 
til at budsjett holder. 
 

311 – Helsesykepleiertjenesten 

   

 

Periode: 1. tertial

Oversikt drift Faktisk

 Budsjett 

pr. 30.04. Avvik Årsbudsjett

Driftsinntekter -32 520 -229 164 -196 644 -887 500

Driftsutgifter 200 049 509 848 309 799 1 671 813

Brutto driftsresultat 167 529 280 684 113 155 784 313

Periode: 1. tertial

Oversikt drift Faktisk

 Budsjett 

pr. 30.04. Avvik Årsbudsjett

Driftsinntekter -9 043 -48 332 -39 289 -145 000

Driftsutgifter 461 561 468 108 6 547 1 316 195

Brutto driftsresultat 452 518 419 776 -32 742 1 171 195
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Kommentar: 

Anette 80% stilling til 12 mars, 100% etter dette. Kim 50%. Anette har opplæringspenger en dag i uka 

til medio juni. Dermed noe lavere lønnsutgifter enn budsjettert. Overtidsutbetalinger for mars og 

april, blir utbetalt i mai.  Lønnsutgiftene for mars og april er dermed noe høyere enn det 

framkommer her.  

Økonomi: 

Det er lagt inn i budsjettet 1710000 Refusjon fra staten – sykelønn.  Dette er en feil i budsjettet  

Pga koronasituasjonen har vi mindre utgifter til kjøp av tjenester, kurs og kjøreutgifter. Det kan godt 

være at disse vil fortsette å være lavere enn de er nå. 

Høyere utgifter til AIlisenser da dette ikke er lagt inn i budsjettet. Ifølge leder skulle det være et 

engangsbeløp når Winmed ble innstallert. Dette ser ikke ut til å være riktig – det skal nok betales 

årlig og må komme med på neste års budsjett. 

Utgifter til Jordmortjeneste og legetjeneste betales 1- 2 ganger i året. Regning ikke kommet så langt.  

Salg av medisiner er i oktober/november.  

Status sykefravær: 
Inge sykefravær så langt i år. 

Vurdering: 
 Vanskelig å si per nå. Antakelig noe underforbruk, men det kommer an på når samfunnet går tilbake 
til normalen. 
 

 

309 - Fysio og Folkehelse 

   

 
Kommentar: 
Fysioterapitjenesten har kun hatt en uke normal drift i perioden på grunn av fravær; studier (uke 3-4 

og 10-11), sykefravær (uke 6-10) og omplassering i forbindelse med nedstenging pga. 

coronapandemi. Dette har naturlig nok gitt betydelig reduksjon i inntekter fra egenbetalinger. 

Økonomi: 

Inntekt fra sykepengerefusjon. Fastlønnstilskudd for første halvår utbetales etterskuddsvis. Avvik på 

inntektssiden skyldes i all hovedsak feil periodisering, samt reduksjon i brukerbetaling på grunn av 

coronarestriksjoner. 

Status sykefravær: 
Kommenteres på overordnet nivå.  

Vurdering: 
Perioden har gitt betydelig redusert inntekt i form av brukerbetalinger. Det er imidlertid også 

Periode: 1. tertial

Oversikt drift Faktisk

 Budsjett 

pr. 30.04. Avvik Årsbudsjett

Driftsinntekter -12 978 -59 668 -46 690 -389 540

Driftsutgifter 322 290 339 180 16 890 960 802

Brutto driftsresultat 309 311 279 512 -29 799 571 262
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reduserte utgifter pga sykepengerefusjon. Fysioterapitjenester ble vedtatt nedstengt i forbindelse 
med coronaepidemi og det er usikkert om det vil påvirke for eksempel utbetaling av fastlønnstilskudd 
eller om tap av inntekter kompenseres på andre måter. Tjenesten forventer oppstart ultimo april, 
men med restriksjoner som ikke vil tillate normal drift med det første. Det er derfor sannsynlig at 
budsjetterte inntekter ikke vil oppnås. Ikke planlagte utgifter utover budsjett. 
 
 

32 - Legeavdelingen 

   

 

Kommentar: 

Når det gjelder legetjenesten generelt, så byr det på utfordringer at fastlegetjenesten må forholde 

seg til to legevakter og to kommuneoverleger. I et legevaktsamarbeid er det slik at 

deltakerkommunene bidrar med leger til legevakta. Det er et års oppsigelse i Sørreisasamarbeidet, og 

Dyrøy kommune har i forarbeidet med avtalen om interkommunalt legevaktsamarbeid med Bardu 

fått henstilling til sommeren 2021 med sitt legebidrag. 

Legekontoret i Dyrøy har vært bemannet Mandag-Onsdag-Fredag. Tilsynslegefunksjonen ved 

sykehjemmet er et ekstra kjøp som gjøres, og dette tilsvarer to ukentlige legevisitter. Økt kapasitet 

ved tilsynslegefunksjonen har resultert i mer forutsigbare behandlingsprosesser og mindre behov for 

bruk av legevakt. Dette er en stor fordel for pasientene. 

Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon av Fastlegetjenesten for Dyrøy og Sørreisa i 2019. 

Rapporten ble fremlagt i kommunestyret 19.05.2020. Konklusjonen i rapporten er i hovedsak: 

• For lang ventetid på planlagte timer hos fastlege 

• For lang ventetid på telefon 

• Manglende rutiner for gjennomføring av risikoanalyse 

• Utdatert samarbeidsavtale  

Økonomi: 

Mindre forbruk fordi oppgjør for legesamarbeidet med Sørreisa skjer halvårig.  

Legevaktsamarbeidet i Finnsnes legevakt samt tilhørende tjenester opphørte 31.03. Skifte av 

legevakt og kommuneoverlege medfører en reduksjon i utgifter for resten av 2020.  

Det var budsjettert med en samlet utgift på 2,85 mill. for de tjenestene vi kjøpte fra Senja. Disse 

kostnadene får effekt kun de tre første månedene. De utgjør 0.7 mill. Resten av året vil vår kostnad 

for legevakt utgjøre vel 0,8 mill, i tillegg kommer kostnad overlegefunksjonen med en effekt for 

resten av året på 0,23 mill.  

Dette tilsier at budsjettet for legevakts og kommuneoverlege kan reduseres med 1 mill. for 2020. Det 

må påregnes kostnader knyttet til kreftkoordinator når vi får en slik avtale på plass, denne kan 

tilsvare ca 10%-20% stilling. 

Periode: 1. tertial

Oversikt drift Faktisk

 Budsjett 

pr. 30.04. Avvik Årsbudsjett

Driftsinntekter -1 672 0 1 672 0

Driftsutgifter 898 633 2 350 468 1 451 835 7 051 408

Brutto driftsresultat 896 961 2 350 468 1 453 507 7 051 408
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Status sykefravær: 
Ivaretas av Sørreisa Kommune. 

Vurdering: 
Det må tas høyde for merutgifter som følge av Covid 19. Ellers ansees budsjettet som riktig. 

 

355 – Tjeneste for integrering 

 

Kommentar: 

Ansvar 355 er inne i sitt siste driftsår. Det er planlagt at tjenesten avvikles etter første halvår. 3 

personer ble skrevet ut av programmet tidlig på året. Det er 4 deltakere igjen som vil bli skrevet ut 

ved utgangen av juni. Det har vært vanskelig å gi et fullverdig tilbud siden uke 10. Norskopplæring 

har vært den primære aktiviteten for disse 4, og en sykemeldt lærer samt koronasituasjonen har ført 

til lite aktivitet hele mars og april. Den øvrige delen av tjenesten har også vært berørt av 

koronasituasjonen og har ikke hatt like tett oppfølging med de bosatte etter 12. mars. 

Økonomi: 

Budsjettet er periodisert jevnt utover hele året. Ettersom den største delen av utgiftene kommer 

første halvår, er tallene misvisende. Dette vil utjevnes ved årets utgang. På inntektssiden er ikke 

første utbetaling av integreringstilskudd (kr. 376 500) bokført dette tertial. Det er derfor også 

misvisende. Disse inntektene vil komme og bokføres fortløpende utover resten av året. Det samme 

gjelder refusjoner som kommunen mottar. Disse søkes august og utbetales sept./okt. Resultatet for 

hele ansvaret er derfor misvisende både på inntekt- og utgiftssiden, noe som vil korrigere seg etter 

hvert. 

Status sykefravær: 
Noe legemeldt sykefravær ifbm koronasituasjonen.  
 
Vurdering: 
Tjenesten har hatt utfordringer med sykemelding i Voksenopplæringa og koronasituasjonen. 

Avviklingen av tjenesten er likevel uberørt og vil gjennomføres neste tertial.  

  

Periode: 1. tertial

Oversikt drift Faktisk

 Budsjett 

pr. 30.04. Avvik Årsbudsjett

Driftsinntekter -5 656 0 5 656 -1 849 000

Driftsutgifter 786 621 501 800 -284 821 1 459 193

Brutto driftsresultat 780 966 501 800 -279 166 -389 807
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37 - Pleie og omsorg 

   

 

Kommentar:  

Det har vært stabile forhold på enheten i januar og februar. Vi innførte nye rutiner for melding om 

fravær. Vi startet arbeidet med ny turnus for alle avdelingene grunnet krav om budsjettkutt. Arbeidet 

med de nye omsorgsleilighetene er godt i gang. Dette har vært tema blant pasienter, ansatte og 

pårørende. 

Enheten ble orientert om det nye legevaktsarbeid, dette skapte del usikkerhet i forhold til avstand til 

den nye legevakten og kvaliteten på tjenesten. Det nye legevaktsamarbeidet er etter hvert blitt 

akseptert. 

Covid-19 førte til en god del utfordringer, først og fremst i forhold til informasjonsbehov og fravær 

blant ansatte. Behovet for informasjon ble godt ivaretatt av kommunen gjennom smittevernteamet, 

informasjon på kommunens nettsider, informasjon til ansatte og FHI sine nettsider. 

Vi har klart å drive enheten på en forsvarlig måte til tross for det høye fraværet av ansatte grunnet 

nye fraværsregler og karantene regler. Det har vært vår prioritet å ivareta pårørende som ikke kunne 

komme på sykehjemmet for å besøke sine grunnet besøksforbudet. Ansatte har vist fleksibilitet og 

tatt initiativ til mange gode tiltak, særlig dette med videosamtale mellom pasient og pårørende. 

Ansatte klarte på kort varsel å tømme en avdeling som står klar til bruk ved et eventuelt korona- 

utbrudd. De pasienter som flyttet fra den avdelingen til Mellem-gård har funnet seg til rette. 

Tilbakemeldinger vi har fått tilsier om at pasienter trives og har mulighet til forskjellige ute 

aktiviteter. 

En del av våre tjenester ble avlyst for å redusere faren for smitteoverføring. Noen hjemmeboende 

pasienter valgte og avlyser tilsynsbesøk på ubestemt tid, men takket ja til telefoniske tilsyn. 

Dagsentertilbud og Psykiatri-kafe ble midlertidig avlyst. Noen hjemmeboende pasienter ga tydelig 

utrykk for at de følte seg ensomme fordi venner og familie kunne ikke komme på besøk som vanlig. 

Økonomi: 

Inntekter 

Svikt i inntekter, 16% mindre enn forventet i PLO 

• Refusjon ressurskrevende brukere kommer etterskuddsvis. Dette bidra til 

driftsunderskuddet. 

• Vederlag for institusjon betales etterskuddsvis.  

• Det er færre langtidsplasser på institusjonen enn forventet, dermed lavere inntekt  

• Underskudd på konto 163000 husleie, grunnet 2-3 leiligheter stående ledige siden januar. 

Utgifter 

Det er en forbruksprosent på 38%. Ca. 4% mer enn forventet i PLO. 

Periode: 1. tertial

Oversikt drift Faktisk

 Budsjett 

pr. 30.04. Avvik Årsbudsjett

Driftsinntekter -1 152 352 -2 393 516 -1 241 164 -7 580 550

Driftsutgifter 15 069 199 13 506 322 -1 562 878 39 221 866

Brutto driftsresultat 13 916 847 11 112 806 -2 804 043 31 641 316
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• Konto 101090 feriepenger; det er utgiftsført kr 1 257 000. Dette retter seg opp i juni når 

feriepenger inntrekk foretas. 

•  Økt forbruk på vikarlønn og ekstravakter, dette begrunnes i den pandemi-situasjonen, 

samme gjelder sykefravær utover arbeidsgiverperiode.  

Vi har et overforbruk på kr 173 000 når alle vikar-relaterte postene slåes sammen. Noe av 

overforbruket dekkes av refusjon for sykefravær over 16 dager og refusjon knyttet til Covid-

19. 

• Fokuset på smittevern og forberedelse av den korona-avdelingen er årsaken til overforbruk 

på konto 112004 renholdsartikler og 111 000 medisinsk forbruksmateriell.   

• Konto 119530 lisenser/brukerstøtte er underbudsjettert, samt at utgiftene ikke er 

periodisert. 

 

Prosjekt 20001- Korona 

Det er bokført kr 288 954 i utgifter 

  

• Egenmeldinger, legemeldte fravær og omsorgsdager relaterte til Covid-19 ble i perioden 

12.mars- 31 mars bokført under dette prosjektet. 

• Karantene- dagene og fravær blant ansatte i risikogruppe ble registrert som enten 

egenmeldte fravær eller legemeldte fravær. 

• Ekstra innleie i forbindelse en- til- en oppfølging av pasienter i karantene 

• Det er foretatt innkjøp av smittevernutstyr og desinfeksjonsmidler 

Forventer en statligoverføring for å dekke noe av disse utgiftene. 

 

Prosjekt 14710- Kompetansemidler: 

Kr 238 407 er avsatt i et bundet fond  

 

Prosjekt 17371- Velferdsteknologi 

Det er avsatt kr 12 417 i et bundet fond 

Status sykefravær: 

Vi har hatt det høyeste fraværet på sykehjemmet og hjemmepleien noensinne, henholdsvis 16% og 

14,38. Fraværet på avdeling rehab ligger relativt stabilt på 6%. Totalt har enheten en fraværsprosent 

på 13,96%   

Vi har gode rutiner for oppfølging av sykemeldte. Nærværet i januar og februar var ganske høyt. Vi 

ser av vikarlønn sykefravær konto 1012010, at de høyeste utgiftene ble bokført i mars. Lavt nærvær i 

mars knyttes til Covid-19.  

 
Vurdering: 

• Ser ikke behov for regulering av konto 10 3000 ekstrahjelp, fordi fraværssituasjonen grunnet 
pandemien har for tiden stabilisert seg.  

• Økt forbruk på konto 105015 lærlinger. Denne kontoen trengs ikke å regulere frem til det er 
avgjort om vi tar inn nye lærlinger. 
 
 

Det er forventet at budsjettet går i balanse grunnet den nye turnusen tilpasset driften, økt nærvær 
og refusjon knyttet til Covid-19.  
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390 - Kommunalsjef HO 

   

 

Kommentar: 

Kommunalsjefen fortsetter et lite engasjement i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i 

Troms. Det er et frikjøp på ressurser tilsvarende ca 10 % stilling. Inntektene er ikke bokført rammen.  

Endring av legevaktsamarbeid fra Senja til Bardu har preget disse første månedene. Endelig endring 

skjedde 01.04.20. Noe som har gått greit.  

Forøvrig har Covid 19 pandemien preget hverdagen siden 12.mars. Det har vært relativt tett kontakt 

med tjenestene.  

Utlysning av kommunepsykologstillingen har vært gjort, der var det tre søkere, utvalg gjort sammen 

med Sørreisa. De to valgte kandidatene trakk seg etterhvert, ny utlysning utført, så langt to søkere. 

Økonomi: 

Avvik inntekt er i 12500,-, noe som skyldes at det er budsjettert med et frikjøp med inntekt på 

50 000,-/år. Faktisk inntekt er ikke ført på ansvar 390.  

Status sykefravær: 

Ikke sykefravær. 

Vurdering: 
Ansvaret rommer kun rollen kommunalsjef helse og omsorg. Samarbeid med PLO er godt og relativt 
tett. Noen oppgaver deles mellom enhetsleder og kommunalsjef for å kvalitetssikre og avlaste ene 
eller andre veien. Planen var at k.sjef skulle gjennomføre medarbeidersamtaler med 
hjemmetjenesten, Covid 19 forrykket denne planen. 
Budsjett holder. 
 
 

4- Samfunnsutvikling og infrastruktur 

 

Samleoversikter er en oppsummering av alle ansvar nedenfor og er således kommentert hver for seg.  

En overordnet kommentar vil være at det fortsatt er en jobb å gjøre for å forenkle og kvalitetssikre 

periodisering og kostnadsfordeling. Det vil både gi en sikrere prognose og presentasjonen vil være 

Periode: 1. tertial

Oversikt drift Faktisk

 Budsjett 

pr. 30.04. Avvik Årsbudsjett

Driftsinntekter -613 -16 668 -16 055 -50 000

Driftsutgifter 347 567 352 772 5 205 978 281

Brutto driftsresultat 346 954 336 104 -10 850 928 281

Periode: 1. tertial

Oversikt drift Faktisk

 Budsjett 

pr. 30.04. Avvik Årsbudsjett

Driftsinntekter -3 714 500 -3 254 673 459 827 -14 629 792

Driftsutgifter 8 668 719 7 763 535 -905 184 30 778 644

Brutto driftsresultat 4 954 219 4 508 862 -445 357 16 148 852
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mer oversiktlig. Slik det nå fungerer vil det som fremstår som et mindreforbruk på et ansvar kunne 

skyldes en manglende kostnadsfordeling som da fremstår som et merforbruk på et annet ansvar. 

Med bakgrunn i ovennevnte oppsummering, ansees ikke avvik på ramme 4 som vesentlig i forhold til 

budsjett.  

 

Kommunalsjef ramme 4. 

   

Innbefatter ansvarene 400- Administrasjon, 401- Oppmålingstjenesten, 451- Primærnæring, 452- 

Interkommunal skogstjeneste og 454- Vilt.  

Kommentar:  

Drifta går i all hovedsak som normalt med mye bruk av hjemmekontorløsning. Oppmåling og 

byggesak er selvkost, men rapporterer direkte under kommunalsjef for ramme 4. 

 

Økonomi: 
Avvik på utgiftssiden skyldes at lønn på enhetsleder teknisk fortsatt føres på oppmåling, mens 
budsjett ligger på annet ansvar. Korrigeres ved neste lønnskjøring.  
 

Status sykefravær: 

Ikke relevant 

 
Vurdering: 
Forventer pr 1. tertial ikke større avvik i forhold til budsjett. 
 

 

Teknisk 

    

Innbefatter ansvarene 402 Vedlikeholdstjenesten, 403- Renholdstjenesten og 481- Brannvern. 

 

 

Periode: 1. tertial

Oversikt drift Faktisk

Budsjett pr. 

30.04. Avvik Årsbudsjett

Driftsinntekter -119 017 -108 904 12 017 -636 691

Driftsutgifter 1 144 026 776 724 -365 398 2 206 069

Brutto driftsresultat 1 025 009 667 820 -353 381 1 569 378

Periode: 1. tertial

Oversikt drift Faktisk

Budsjett pr 

31.3 Avvik Årsbudsjett

Driftsinntekter -69 166 -120 004 -50 838 -1 407 463

Driftsutgifter 2 102 575 2 481 870 379 295 7 033 925

Brutto driftsresultat 2 033 409 2 361 766 328 457 5 622 466
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Kommentar: 

Drifta på teknisk enhet har stort sett gått som normalt hittil i 2020. Endel arbeid og omprioritering av 

ressurser ifm koronautbruddet, men både uteseksjonen og renhold har taklet det bra. Ingen særlige 

påviste merkostnader utenom smitteverntiltak.  

 

Økonomi: 
Mindreforbruk lønn siden formann uteseksjon begynte 01.03.20. 112004 (gjelder lys) skal føres på 
438 Veglys og ikke på renhold her. 
 
Status sykefravær: 

Har hatt noe langtidsfravær, både på uteseksjonen og renhold. Bakenforliggende årsaker. Positiv 

utvikling siste mnd. 

 
Vurdering: 
Forventer ikke større avvik i forhold til budsjett. 
 

Bygg, anlegg og eiendom 

  

Inbefatter alle ansvar som går på bygg, anlegg og eiendom. Fra ansvar 410 – Administrasjonsbygg til 

og med 429 – Finnlandsmoen industriområde og ansvar 436 – Havner.  

Kommentar: 

Drifta på teknisk enhet har stort sett gått som normalt hittil i 2020. Endel arbeid og omprioritering av 

ressurser ifm koronautbruddet, men både uteseksjonen og renhold har taklet det bra. Ingen særlige 

påviste merkostnader utenom smitteverntiltak.  

 

Økonomi: 
Mindreforbruk på forsikring da dette ikke er fordelt ut fra ansvar 122. Merkostnad på skole som 
skyldes arbeid med basseng og klargjøring/ombygging/rep av system. Merforbruk på omsorgssenter 
skyldes tining fjernvarme, service helsebad, Pelias skadedyrskontroll. Brannstasjon har en faktura fra 
Jensen Elektriske er feilført, den skal på investeringsprosjektet ny brannstasjon. Korrigert etter 
rapportering. 
Status sykefravær: 

Har hatt noe langtidsfravær, både på uteseksjonen og renhold. Bakenforliggende årsaker. 

 
Vurdering: 
Vi ser at budsjetterte midler for vedlikehold av bygg er lavt satt. Noen bygg trenger tildels 
omfattende vedlikeholdsjobber, og noe av dette grenser kanskje opp mot investering? Viktig at vi 
klarlegger og forsøker å innarbeide i budsjettregulering. 
 

 

Oversikt drift Faktisk

 Budsjett 

pr. 30.04. Avvik Årsbudsjett

Driftsinntekter -1 819 863 -1 836 881 -17 062 -8 045 373

Driftsutgifter 4 005 912 3 331 195 -674 763 16 098 674

Brutto driftsresultat 2 186 049 1 494 314 -691 825 8 053 301
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Selvkost 

  

Inbefatter ansvarene 432 -  vannanlegg, 433 -  avløpsanlegg, 435- renovasjon og 482- feiing. 

Kommentar: 

Drifta på teknisk enhet har stort sett gått som normalt hittil i 2020. Endel arbeid og omprioritering av 

ressurser ifm koronautbruddet, men både uteseksjonen og renhold har taklet det bra. Ingen særlige 

påviste merkostnader utenom smitteverntiltak.  

 

Økonomi: 
Forsikring er ikke er fordelt ut fra ansvar 122. Ikke fordelt lønnsutgifter administrasjon ligger som 
utgift i budsjett og gir et vesentlig mindreforbruk på utgiftssiden. Det er ikke mottatt faktura for IKS 
renovasjon kommunale eller private bygg/anlegg. 
 

Status sykefravær: 

Har hatt noe langtidsfravær, både på uteseksjonen og renhold. Bakenforliggende årsaker. Positiv 

utvikling siste mnd. 

 
Vurdering: 
Det er flere budsjettposter på kalkulatoriske avskrivinger, kalkulatoriske rentekostnader og fordelte 
lønnsutgifter som gir et mindreforbruk på selvkostområdene. Gir ikke utslag i forhold til 
selvkostberegning eller bunnlinje. Budsjettregulering vil komme. 

 

VEI 

   

Innbefatter ansvarene 437- kommunale veier og 438- Veglys 

Kommentar: 

Drift er pr. 1. tertial i all hovedsak vintervedlikehold veier.  

 

Økonomi: 
Avvik på inntektssiden skyldes i all hovedsak at det ikke er budsjettert med momskompensasjon, 
mens avvik på utgiftssiden skyldes periodisering og ikke budsjettert momskompensasjon. 
 

Periode: 1. tertial

Oversikt drift Faktisk

 Budsjett pr. 

30.04. Avvik Årsbudsjett

Driftsinntekter -1 388 532 -1 294 456 94 120 -5 166 956

Driftsutgifter 432 206 862 474 430 314 4 382 052

Brutto driftsresultat -956 371 -432 026 524 390 -784 949

Periode: 1. tertial

Oversikt drift Faktisk

 Budsjett pr. 

30.04. Avvik Årsbudsjett

Driftsinntekter -436 939 -3 332 433 607 -10 000

Driftsutgifter 2 128 026 1 087 996 -1 040 030 3 263 993

Brutto driftsresultat 1 691 087 1 084 664 -606 422 3 253 993
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Status sykefravær: 

Ikke relevant 

 
Vurdering: 
Forventer ikke større avvik i forhold til budsjett. 

 

47 - Kultur 

 

Innbefatter ansvar 471- kulturkontoret, 475- frivillighetssentralen, 476- Diverse kulturarbeid, 477- 
Anlegg og lokaler 478- museer og kulturvern, 472- Bibliotek, 474- Ungdomsråd og 479- kulturskolen. 

Kommentar: 

Kulturkontoret 471: 

Daglig leder av frivilligsentralen har fungerer fort satt i stillinga som leder av Kultur og Fritid  

Oppgavene har vært daglig drift, økonomi, budsjett, opprettholde samarbeid mellom de forskjellige 
seksjoner innenfor Kultur og Fritid. Pga koronasituasjon er rutiner lagt om og en del andre 
arbeidsoppgaver er blitt gjennomført.  

Frivilligsentralen i Dyrøy 475: 

Frivilligsentralen har daglig leder i 100 % stilling (med 60 % statstilskudd). Frivilligsentralen ved daglig 
leder har formelt overtatt drift av Nordavindshagen, dette utgjør 20 % av stillingen. Daglig leder har 
fortsatt flere oppgaver i forbindelse med vakansen i stillingen som enhetsleder Kultur og 
Fritid/ungdomsarbeider. Aktivitet blant frivillige falt drastisk i midten av mars og er nesten helt 
stoppet opp. Det er gjort undersøkelse blant lag og foreninger i Dyrøy om aktivitet fremover. De 
tilbakemeldinger som er gitt viser at det blir særdeles lav aktivitet. Frivilligsentralen i samarbeid Midt 
Troms Friluftsråd gjennomføre 2 friluftskoler i år. Stor aktivitet på Aktivitetshuset frem til medio mars 
deretter ingen aktivitet. Også utstyrssentralen falt aktiviteten. 

Anlegg og lokaler 477:  

Det er alvorlig at hallstyret ikke har fungert. Det må gjøres tiltak for å få ny leder på plass. Kommunen 
yter driftstilskudd til drift og vedlikehold av friluftsområdet på Finnlandsnes som ivaretas av Dyrøy 
Båtforening, samt til lysløype Espenes-Finnlandsmoen og i Bjørkebakken. 

Museer og kulturvern 478: 

Dyrøy kommune er medlem i Midt-Troms Museum. Kastnes bygdetun og Heimly arbeider bruk til 
hører museet. Kulturavdelinga har bidratt til samarbeidsmøte mellom Dyrøy historielag, Dyrøy 
bygdemuseum. 

Biblioteket 472: 

Personale: Biblioteksjef i 50 % stilling. Fra medio mars har biblioteket vært stengt. En gradvis 

gjenåpning er gjennomført i samråd med smitteverngruppa. Arbeidet med kulturminneplan ble 

igangsatt med bibliotek sjef som leder sammen med leder kultur. Det ble gjort avtale med Midt 

Periode: 1. tertial

Oversikt drift Faktisk

 Budsjett 

pr. 30.04. Avvik Årsbudsjett

Driftsinntekter -65 535 -52 880 12 655 -158 642

Driftsutgifter 940 996 1 271 928 330 932 3 581 838

Brutto driftsresultat 875 461 1 219 048 343 587 3 423 196
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Troms museum om gjennomføringen. Et møte ble avholdt. Har videreført arbeidet på annen måte og 

ligger bra an etter til plan.   

Ungdomsrådet 474: 

Personale: Ungdoms koordinator 20% stilling. Ungdomsarbeid har vært en prioritert oppgave for 

enheten. Dette er et felt det må satses på. Flere tiltak og aktiviteter er planlagt gjennomført i 

sommer.   

Kulturskolen479: 

Personale: Normal drift av kulturskole til medio mars. Etter de har undervisning foregått digitalt. 

 

Økonomi: 
Mindreforbruk på utgifter som i all hovedsak lavere aktivitetsnivå. 
 

Status sykefravær: 
Fortsatt er situasjonen slik at det nesten ikke er fravær. En person i koronakarantene i mars. 

 

Vurdering: 
God kontroll, men koronasituasjonen gir mindre aktivitet og påvirker spesielt utgiftssiden.  
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