
 

Dyrøy kommune 
     Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: , Nordavindshagen 
Dato: 18.06.2020 
Tidspunkt: 10:15 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
 
 
Det gjennomføres formannskapsmøte i forkant av kommunestyre møte, legg dermed merke til 
tidspunktet.  
  
Til PS 67/20 følger det ikke saksdokumenter, da høringsfristen er 15.juni. Saken vil sendes 
kommunestyret etter det.  
  
I etterkant av kommunestyremøte gjennomføres det generalforsamling for Dyrøy Utleiebygg 
AS.  
 
Vi gjør oppmerksom på at Elvetun skole har sommeravslutning i Nordavindshagen kl.19:00. 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
Saksnr 

 Saker til behandling   

PS 48/20 Godkjenning av møteprotokoll 19.5.20  2018/51 

PS 49/20 Referatsaker   

RS 24/20 Rådmannen orienterer   

RS 25/20 Vedtaksoppfølging pr 11.6.20  2018/253 

RS 26/20 Årsmelding 2019 Dyrøy eldreråd  2020/13 

RS 27/20 Melding om vedtak: Uttalelse til kommunestyre 
sak PS 41/20 Dyrøy Sentrumsbygg fra Dyrøy 
Eldrerådet 

 2020/13 

 Saker til behandling   

PS 50/20 Ambulerende skjenkebevilling - skjenking for 
enkeltanledninger 

 2020/83 

PS 51/20 Søknad om fornyelse av bevilling for salg av 
alkoholholdige drikker - 2020 

 2020/83 

PS 52/20 Søknad om fornyelse av bevilling for skjenking 
av alkoholholdige drikker - 2020 

 2020/83 

PS 53/20 Søknad om midler til finansiering av 
minnesmerker 

 2020/132 

PS 54/20 Tilstandsrapport for grunnskolen 2020 - 
saksframlegg 

X 2018/977 

PS 55/20 Utredning av skolemat i Dyrøyskolen  2020/338 

PS 56/20 Årsmelding og årsregnskap 2019 - NU KF  2019/135 

PS 57/20 Årsberetning og Årsregnskap 2019 Dyrøy 
kommune 

 2020/136 

PS 58/20 Økonomirapportering 1.tertial  2019/447 

PS 59/20 Tertialrapport 1/20 VOX Dyrøy KF  2020/380 

PS 60/20 Vedtak i sak 41/20, Dyrøy sentrumsbygg – 
nærmere presisering og avklaring av 
konsekvenser av vedtaket 

 2018/601 

PS 61/20 Valg av møtefullmektiger til forliksrådet  2019/292 

PS 62/20 Valg av meddommerutvalg for perioden 2021-
2024 

 2019/292 

PS 63/20 Dyrøy Utleiebygg AS - Valg av nytt styre  2019/292 

PS 64/20 Midt-Troms Museum: Avtale om 
museumstjenester 

 2020/284 

PS 65/20 Saksframlegg intensjonserklæring Akson  2020/264 

2



PS 66/20 Dyrøy og Sørreisa legesamarbeid  2018/171 

PS 67/20 Planstrategi 2020-2023   
 
 
 
 
 
ordfører/utvalgsleder 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/51 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 11.06.2020 

 

 

Saksframlegg 

Godkjenning av møteprotokoll 19.5.20 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 48/20 18.06.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyrets møteprotokoll av 19.5.20 godkjennes.  
 

Saksopplysninger 

Møteprotokollen er tilgjengelig på kommunens politiske møteplan:  
https://www.dyroy.kommune.no/getfile.php/4693763.2708.twpmtbpqqiujbi/KS_Protokoll_200519.pdf 
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PS 49/20 Referatsaker

RS 24/20 Rådmannen orienterer



Oversikt og status over saker/vedtak som
krever oppfølging

Møte 09.03.2017

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
FO 1/17 2017/128 Interpellasjon - Framdrift i arbeidet med

scooterløyper i Dyrøy
Avventet grunneieravklaring via lokal
scooterforening. Følges opp av adm. Feb. 20:
Grunneiererklæringer på tur å sendes ut. Samlet
ca. 85 berørte grunneiere. Avklart trase.
Scooterforening etablert. Dialog med Salangen.
Forslag til trase og prosess er presentert i
planforum den 11. juni. Innspill derfra vil bli en
del av videre arbeid.

Møte 26.04.18

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
PS 19/18 2018/282 Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse med plan

for oppfølging
ROS-analysen danner grunnlag for revisjon av
beredskapsplan. Okt. 19: FM tilsyn besvart. Frist
01.06.20 for lukking. Arbeid pågår. Pga.
koronasituasjonen er frist oversittet.

Møte 18.12.18

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
FO 2/18 2018/1150 Interpellasjon - Har Dyrøy kommune en

fungerende boligpolitikk?
Vedtak vil være gjenstand for eget prosjekt.
Boligkartlegging gjennomført. Feb. 20:  Arbeid
med boligpolitisk plan/boligsosial plan påbegynt.
Workshop Husbanken 10.03. Intern
arbeidsfordeling og videre håndtering av saken
er avklart.   Egen sak på finansiering av
prosjektledelse vil bli fremmet til neste møte I
FSK.

Møte 28.02.19

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
PS 6/19 2019/64 Espenesbogen Industriområde - utvidelse av

næringsareal
Interne avklaringer på tilgjengelig
dokumentasjon for området, samt planlegging
for prosjektering. Nov. 19: Rammeavtale
reguleringsarbeid er inngått. Egen
finansieringssak vil bli fremmet. Oppstartsmøte
rådgiver gjennomført. Prisavklaring vil danne
grunnlag for finansieringssak til politisk
behandling. Kartgrunnlag og øvrig nødvendig
underlag er sendt konsulent for prisavklaring.

Møte 11.04.19

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
PS 16/19 2019/241 Solbergfjorden Mottaksstasjon -

totalentreprise
Anbudskonkurranse utlyst - frist 24 juni. Okt. 19:
Kun en tilbyder med for høy pris.            Ny runde
- frist 15.10.19.                                  Feb. 20: Sak
satt på vent. Fiskerne ønsker ikke å gå videre på
dagens grunnlag. Uendret status

Møte 13.06.19
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Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
PS 30/19 2019/263 Renovering/salg av Prestebolig Bilder etc. er tatt. Legges ut for salg via megler i

løpet av kort tid.
PS 31/19 2018/934 Dyrøy kommune - vertskommune for ny

kompetanseenhet Pleie og omsorg
Uendret status

Møte 10.10.19

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
PS 60/19 2019/141 Fremtidig organisering av PP-tjenesten for

Dyrøy kommune
I prosess.

Møte 27.02.20

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
PS 12/20 2020/73

Avvikling av Dyrøy Energi AS og etterfølgende
reetablering flisfyring/bioanlegg

Under arbeid. Innhenting av pristilbud på riving
går ut i løpet av kort tid.

Møte 30.04.20

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
PS 29/20 2020/192 Småjobbsentral i Dyrøy I prosess
PS 30/20 2020/245  Ladepunkter for elektriske biler ved offentlige

bygg
I prosess

Møte 19.05.20

Utv. Saksnr. Arkiv saksnr Sak Status
PS 34/20 2020/160 Samarbeidsavtale Bardu interkommunale

legevakt
Effektuert. Sak avsluttes

PS 35/20 2017/1100 Forslag til avtale om interkommunal
kommuneoverlege

Effektuert. Sak avsluttes

PS 36/20 2018/48 KomRev Nord IKS - Ny selskapsavtale Effektuert. Sak avsluttes
PS 37/20 2019/584 Budsjettregulering 1 drift 2020 Effektuert. Sak avsluttes
PS 38/20 2020/281 Forsering av investeringstiltak - bygg Effektuert. Sak avsluttes
PS 39/20 2020/292 Dyrøy vannverk - statusoppdatering og forslag

til tiltak 2020
I prosess

PS 40/20 2020/105 Retningelinjer - utleie, overdragelse og prising
- arealer til næringsformål

Effektuert. Sak avsluttes

PS 41/20 2018/601 Dyrøy sentrumsbygg Under videre behandling
PS 42/20 2020/291 Dyrøy boligstiftelse - Valg av nytt styre 2020 Effektuert. Sak avsluttes

PS 43/20 2019/292 Valg av forliksråd for perioden 2021-2025 Effektuert. Sak avsluttes
PS 44/20 2019/292 Valg av møtefullmektig til forliksrådet for inntil

fire nye år 2020-2024
Effektuert. Sak avsluttes

PS 45/20 2019/292 Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021-
2024

Effektuert. Sak avsluttes

PS 46/20 2019/292 Valg av meddommerutvalg for perioden 2021-
2024

Egen sak i dagens møte
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10.10.2019 Rådmannens orientering
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2020/13 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 26.05.2020 

 

ÅRSMELDING FOR DYRØY ELDRERÅD 2019 

 

 

 
 

 

 

1. RÅDETS SAMMENSETNING: 

For valgperioden 2015-2019  består Dyrøy eldreråd av følgende representanter  
- 2019: 
 

Medlemmer: Personlige varamedlemmer: 

1. William Melbye 1. Ronald Kristiansen 

2. Kristine Fossmo 2. Ethel Eilertsen 

3. Marius Johansen 3. Halvor Arntsen 

4. Ingjerd Johansen 4. Ingebjørg Nordmo 

5. Kjærlaug Pedersen 5. Bjørg Dahl 

 

Ved konstituering av Eldrerådet 02.12.15 ble følgende valgt til leder og nestleder: 

 

Leder: William Melbye.  Nestleder: Ingjerd Johansen. 

 

Sekretær for eldrerådet er Kine Svendsen. 

 

 

 

Dyrøy eldreråd er et rådgivende organ for det kommunale- og det politiske styringsverket i 

kommunen, og skal ha framlagt for seg alle saker av særlig interesse som vedgår de eldre i 

kommunen. 

 

Budsjett/regnskap og kommunedelplaner skal legges fram for rådet før formannskapet og 

kommunestyret vedtar disse. 

 

Eldrerådet skal gi sitt syn på saker, som det arbeides med i kommunen og i det politiske 

organet, som kan ha innflytelse på den eldre befolkningens livskvalitet. 

 

Etter intensjonen med oppretting av eldrerådene skal rådet også være en “igangsetter„ og 

“pådriver„ for å få fremmet saker som kan bedre den eldre befolkningens levekår både 

generelt og i forbindelse med spesielle saker som er under planlegging/arbeid i kommunen. 

 

Videre kan eldrerådet på eget initiativ ta opp saker som vedgår de eldre i kommunen.  

Dette er avhengig av engasjement fra de enkelte medlemmene i rådet. 
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For valgperioden 2019-2023  består Dyrøy eldreråd av følgende representanter  
- 2019: 
 

Medlemmer: Personlige varamedlemmer: 

1. Ove Gamst 1. Solveig Holmen 

2. Kristine Fossmo 2. Karen Østrem 

3. Odd Johan Bolle 3. Ann Britt Jensen 

4. Anne Larsen 4. Pål Kristiansen 

5. Kjærlaug Pedersen 5. Berit Nikolaisen 

 

Ved konstituering av Eldrerådet 13.12.19 ble følgende valgt til leder og nestleder: 

 

Leder: Kjærlaug Pedersen.  Nestleder: Kristine Fossmo. 

 

Sekretær for eldrerådet er Kine Svendsen. 

 

 

 

2. BUDSJETT: 

 
 

 

3. MØTER: 

 Det har vært avholdt 4 møter i Eldrerådet, alle møter på møterom, kommunehuset: 

20.mars, 29.mai, 30.september og 13.desember.  
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Møtedato: 20.03 29.05 30.09 

1.medlem William 

Melbye 
X  X 

Personlig 

varamedlem 

Ronald 

Kristiansen 
   

2.medlem Kristine 

Fossmo 
X X X 

Personlig 

varamedlem 

Ethel 

Eilertsen 
   

3.medlem Marius 

Johansen 
X X X 

Personlig 

varamedlem 

Halvor 

Arntsen 
   

4.medlem Ingjerd 

Johansen 
 X X 

Personlig 

varamedlem 

Ingebjørg 

Nordmo 
   

5.medlem Kjærlaug 

Pedersen 
X X X 

Personlig 

varamedlem 

Bjørg Dahl 
   

 

 

Møtedato: 13.12 

1.medlem Ove Gamst 

 
X 

Personlig 

varamedlem 

Solveig 

Holmen 
 

2.medlem Kristine 

Fossmo 
X 

Personlig 

varamedlem 

Karen 

Østrem 
 

3.medlem Odd Johan 

Bolle 
X 

Personlig 

varamedlem 

Ann Brith 

Jensen 
 

4.medlem Anne Larsen 

 
X 

Personlig 

varamedlem 

Pål 

Kristiansen 
 

5.medlem Kjærlaug 

Pedersen 
X 

Personlig 

varamedlem 

Berit 

Nikolaisen 
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Fra administrasjon møtte følgende: 

 

Møtedato: 20.03 29.05 30.09 13.12 

Sekretær Kine Svendsen X X X  

Rådmann Tore Uthaug   X  

Ordfører Marit Espenes X X  X 

Kommunalsjef Karl J. Olsen  X X X 

Enhetsleder hjemmetjenesten Astrid Aunli X    

Leder Frivilligsentral Hans Bakkejord  X   

Enhetsleder sykehjem Noeline Goos   X  

 
 

 

4. DELTAKELSE PÅ KONFERANSER/KURS: 

 18. og 19.september: Eldrerådskonferansen 2019, Finnsnes. 

Følgende deltok: Kjærlaug Pedersen og Kristine Fossmo. 

 

 

 

5. SAKER 

Rådet har behandlet til sammen 11 PS saker med fattet vedtak. 

 

 PS 5/19 Høringsbrev – ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for 

personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom 

 PS 6/19 Nybygg omsorgsboliger og rehabilitering sykehjem 

 PS 7/19 Eventuelt 

 PS 9/19 Eldrerådskonferansen 2019 Finnsnes 

 PS 10/19 Årsmelding 2018 Dyrøy eldreråd 

 PS 11/19 Høring vedrørende fremtidig legesamarbeid og legevakt 

 PS 12/19 Eventuelt 

 PS 18/19 Demensomsorg i nord – Nasjonal konferanse i Tromsø 22.oktober 2019 

 PS 22/19 Valg av leder og nestleder for eldrerådet 

 PS 23/19 Budsjett 2020 / Økonomiplan 2020-2023 

 PS 24/19 Eventuelt 
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6. HØRINGER/UTTALELSER: 

I tillegg har eldrerådet fått referert og drøftet tilsendte saker fra flere instanser. 

 

7. RÅDETS DELTAKELSE I RELATERTE PROSJEKTER/UTVALG 

- 

8. ELDRERÅDETS SATSNINGSOMRÅDER  

- 

9. ELDRERÅDETS ENGASJEMENT  

- 

10. EVENTUELT 

- 
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Dyrøy kommune  
       Den lærende kommune 

 

  
 

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

Dyrøy kommunestyre 
 
   
 
 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/13-28 Kine Svendsen 09.06.2020 

 

Melding om vedtak: Uttalelse til kommunestyre sak PS 41/20 Dyrøy Sentrumsbygg fra Dyrøy Eldreråd. 

 
Dyrøy eldreråd vedtok i møtet 03.06.20 sak PS 18/20 Eventuelt: Uttalelse til kommunestyre sak PS 41/20 
Dyrøy Sentrumsbygg. Følgende ble vedtatt: 
 
 
Vedtak i Eldrerådet – 03.06.2020  

 
Uttalelse - Dyrøy sentrumsbygg 
 
Eldrerådet er lite tilfreds med utfallet av behandling av kommunesyre sak PS 41/20 (Dyrøy 
sentrumsbygg), der vi som høringsorgan hadde gitt en enstemmig uttalelse. 
 
Eldrerådet viser bl.a. til at de sosiale og aktivitetsskapende elementene ved det ferdig prosjekterte 
bygget, fullstendig er utelatt fra vedtaket som nå er fattet. Dette er spesielt viktig for unge og eldre. 
 
Her vises blant annet til at det i opprinnelig sentrumsbygg var planlagt et atrium i 1 etg. og en 
fellesveranda i 2. etg. En viktig del av prosjektet var nettopp senterfunksjonen, der innbyggerne, både 
eldre og unge, kan møtes. 
 
Eldrerådet fulgte debatten og er skuffet over at fokus lå bare på økonomi og risiko, og ikke hva dette 
betyr for utviklingen i Dyrøy kommune. Det må investeres for å påvirke framtida i Dyrøy. 
 
Det er også åpenbart at realisering av andre boliger og evt. opprusting av bare Utleiebygget etter det 
nye vedtaket, vil dra ut i tid. 
 
Eldrerådet ber om at Dyrøy kommune prioriterer oppstart av sentrumsbygget slik det opprinnelig var 
planlagt, og at det kommer i gang i 2020. 
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 Side 2 av 2

Med hilsen Dyrøy Eldreråd 
 
Kjærlaug Pedersen (leder), Kristine Fossmo (nestleder),  
Ove Gamst, Anne Larsen og Odd Johan Bolle (medlemmer). 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
 
Kopi til: 

Tore Uthaug Dyrøytunet 1 9311 Brøstadbotn 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: U63 

Saksmappe: 2020/83 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 22.05.2020 

 

 

Saksframlegg 

Ambulerende skjenkebevilling - skjenking for enkeltanledninger 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 50/20 18.06.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Ihht. alkohollovens § 4-5 gis ordføreren i Dyrøy fullmakt til å gi:  
  
a) 5 ambulerende bevillinger for skjenking av alkoholholdig drikk mellom 4,7 og 22 
volumprosent på alle ukedager fra kl. 10.00 til kl. 01.00 – samt natt til lørdag, søndag og 
bevegelige helligdager fra kl. 10.00 til kl. 02.00. samt alkoholholdig drikk over 22 
volumprosent på alle ukedager fra kl. 13.00 til kl. 01.00 – samt natt til lørdag, søndag og 
bevegelige helligdager fra kl. 13.00 til kl. 02.00  
  
b) 5 skjenkebevillinger for enkeltanledninger ihht. § 1-6 3. ledd for skjenking av 
alkoholholdig drikk mellom 4,7 og 22 volumprosent på alle ukedager fra kl. 10.00 til kl. 01.00 
– samt natt til lørdag, søndag og bevegelige helligdager fra kl. 10.00 til kl. 02.00. samt 
alkoholholdig drikk over 22 volumprosent på alle ukedager fra kl. 13.00 til kl. 01.00 – samt 
natt til lørdag, søndag og bevegelige helligdager fra kl. 13.00 til kl. 02.00  
  
2. Ihht. alkohollovens § 4-5 gis formannskapet i Dyrøy fullmakt til å gi:  
  
a) 5 ambulerende bevillinger for skjenking av alkoholholdig drikk mellom 4,7 og 22 
volumprosent på alle ukedager fra kl. 10.00 til kl. 01.00 – samt natt til lørdag, søndag og 
bevegelige helligdager fra kl. 10.00 til kl. 02.00. samt alkoholholdig drikk over 22 
volumprosent på alle ukedager fra kl. 13.00 til kl. 01.00 – samt natt til lørdag, søndag og 
bevegelige helligdager fra kl. 13.00 til kl. 02.00  
  
b) 5 skjenkebevillinger for enkeltanledninger ihht. § 1-6 3. ledd for skjenking av 
alkoholholdig drikk mellom 4,7 og 22 volumprosent på alle ukedager fra kl. 10.00 til kl. 01.00 
– samt natt til lørdag, søndag og bevegelige helligdager fra kl. 10.00 til kl. 02.00. samt 
alkoholholdig drikk over 22 volumprosent på alle ukedager fra kl. 13.00 til kl. 01.00 – samt 
natt til lørdag, søndag og bevegelige helligdager fra kl. 13.00 til kl. 02.00  
  
3. Bevillingene gjelder fram til 30.06 2024.  
  
4. For bevilling som gjelder skjenking ved en enkelt bestemt anledning og ambulerende 
bevilling, kreves det et gebyr, pt. kr. 380,- ihht. forskrift til alkoholloven § 6-2. 
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Kort sammendrag 

I alkohollovens § 4-5 heter det:  
  

«Kommunestyret kan gi en eller flere bevillinger som ikke blir knyttet til bestemt person 
eller skjenkested, og kan tillate at en eller flere av disse bevillinger blir utøvd på et sted 
eller steder som godkjennes for en enkelt anledning og for skjenking til deltakere i sluttet 
selskap. En ambulerende bevilling kan ikke utvides til å omfatte tilvirkning eller innførsel 
av alkoholholdig drikk for skjenking i egen virksomhet.»  

  

Saksopplysninger 

I merknader til § 4-5 heter det:  
  
Kommunestyret kan opprette et bestemt antall ambulerende bevillinger, som først i forbindelse 
med den aktuelle bruk kobles til person og lokale.  
  
Ambulerende bevilling kan gis for all alkoholholdig drikk, men bare til sluttede selskaper. 
Ambulerende bevillinger er tenkt brukt ved bryllup, jubileum og lignende arrangementer.  
  
Med ”sluttet selskap” menes at det allerede, og før skjenkingen begynner, er dannet en sluttet 
krets av personer, som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale, for eksempel til bryllup, 
konfirmasjon, jubileum osv. Slike bevillinger gis vanligvis til selskapslokaler.  
  
Kretsen av personer må ikke være åpen for utenforstående. Deltakerne må ha en eller annen 
tilknytning til den eller de som inviterer til selskapet. Det er ikke tilstrekkelig at man før 
skjenkingen begynner skriver seg på en liste eller kjøper billetter. Vanligvis må initiativet 
komme utenfra, ikke fra skjenkestedet. Det hjelper ikke at antallet gjester er begrenset, eller at 
arrangementet i innbydelsen eller i et avertissement er betegnet som ”sluttet selskap”. Vanlige 
medlemsmøter i en forening vil ikke oppfylle lovens krav til sluttet selskap. Klubber og lignende 
med begrenset medlemskap regnes ikke i seg selv som sluttet selskap.  
 

Administrasjonens vurdering 

Ordninga med ambulerende bevilling er viktig å opprettholde. På den måten kan en få bukt med 
mye ulovlig skjenking og ansvarliggjøre de personene som inviterer til selskapet. Det vil være 
viktig å skille mellom muligheten til å gi ambulerende bevilling til sluttede selskaper og  
muligheten en har til å gi skjenkebevilling for enkeltanledninger i henhold til alkohollovens §16. 
Førstnevnte kan bare gis til sluttede selskaper, mens sistnevnte kan gis til f.eks. ungdomslag eller 
andre som arrangerer fester etc. De erfaringer kommunen har hatt med delegert ambulerende 
bevillinger er udelt positive.  
  
Kommunen kan videre gi bevilling for en enkelt bestemt anledning. Bevillingen må knytte seg til 
en bestemt begivenhet. Det må gis særskilt bevilling for hvert enkelt arrangement. 
Kommunestyret kan her delegere sin avgjørelsesmyndighet. Rådmannen er her av den 
oppfatning at fullmakt til å gi skjenkebevilling til enkeltanledninger også delegeres på samme 
vilkår som ambulerende bevillinger.  
 
Rådmannen tilrår på dette grunnlag at gjeldende bevillinger for ambulerende bevilling og 
skjenking for enkeltanledninger videreføres for kommende 4-års periode. 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: U63 

Saksmappe: 2020/83 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 22.05.2020 

 

 

Saksframlegg 

Søknad om fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdige drikker - 2020 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 51/20 18.06.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Coop Nord avd. Brøstadbotn gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (under 
4,7 volumprosent - øl, rusbrus) for perioden 01.07 2020 – 30.06 2024.  
  
2. Styrer for salgsbevillingen: Lill-Sigrid Bergheim 
 Stedfortreder: Mathias Bakken  
  
3. Det tillates salg i butikkens åpningstid ihht. alkohollovens maksimaltider:  
Kl. 08.00 – 20.00: Mandag - fredag  
Kl. 08.00 – 18.00: På dager før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag.    
 
4. Salg av drikk som nevnt i pkt. 1. skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.    

Kort sammendrag 

Kommunale salgsbevillinger skal nå fornyes for kommende 4 årsperiode. I alkohollovens § 1-7 
heter det:  
  

”Før kommunestyret avgjør søknaden, skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og 
politiet. Det kan også innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene…..”  

  
Dyrøy kommune har mottatt følgende søknad om fornyet salgsbevilling:  
  
Coop Nord avd. Brøstadbotn 

Styrer for salgsbevillingen: Lill-Sigrid Bergheim 
Stedfortreder: Mathias Bakken 

Saksopplysninger 

Søknaden er tidligere oversendt ovennevnte instanser ihht. alkohollovens § 1-7. Hverken 
skatteetaten, sosialtjenesten eller politiet har anmerkninger mht. søknad eller bevillingshavere.   
  

Administrasjonens vurdering 

Rådmannen vil på dette grunnlag tilråde at salgsbevillingen fornyes for kommende 4-årsperiode.

19



 

Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: U63 

Saksmappe: 2020/83 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 22.05.2020 

 

 

Saksframlegg 

Søknad om fornyelse av bevilling for skjenking av alkoholholdige drikker - 2020 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 52/20 18.06.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Foxtail A/S gis etter alkohollovens §4-2, jf. 4-1:  
Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk:  

Gruppe 1 - mellom 2,5 og 4,7 volumprosent – (øl, rusbrus),   
Gruppe 2 - mellom 4,7 og 22 volumprosent (vin)  
Gruppe 3 - over 22 volumprosent (brennevin) fram til 30. juni 2024.  

  
2. Skjenking kan foregå i kafedelen, samt tilhørende utbygd/inngjerdt uteområde.  
  
3. Skjenketid:   
Skjenketiden for alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent, er på 
dagene fredag og lørdag fra kl. 10.00 til 02.00. Andre dager er skjenketiden fra kl. 10.00 til kl. 
01.00.  
Skjenketiden for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer, er på dagene 
fredag og lørdag fra kl. 13.00 til 02.00. Andre dager er skjenketiden fra kl. 13.00 til kl. 01.00.  
På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk med 
lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent fra kl. 10.00 til kl. 02.00.  
På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk med 22 
volumprosent alkohol eller mer fra kl. 13.00 til kl. 02.00.  
Skjenking skal opphøre senest en halv time før den gitte eller stedets egen praktiserte åpningstid. 
Skjenking av bevillingspliktig alkohol kan likevel ikke skje etter fastsatt skjenketid.  
  
4. Som ansvarlig styrer for bevillingen godkjennes Hermod Ludvigsen, og som stedfortreder May 
Anne Ludvigsen 
  
5. Det er en forutsetning at skjenking skjer ihht. alkohollovens bestemmelser og forskrifter 
m/merknader.  
  
6. Ihht. forskrift til alkoholloven § 4-6 plikter Foxtail A/S å kunne å føre et rimelig utvalg av 
alkoholfrie og/eller alkoholsvake drikker, og som må regnes som en naturlig erstatning for 
alkoholholdig drikk. Alkoholfrie og alkoholsvake drikker skal oppføres på skjenkekart og andre 
prislister.  
  
 

20



1. Dyrøy kommune v/Nordavindshagen gis etter alkohollovens § 4-2, jf. 4-1 Alminnelig 
bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk:  

Gruppe 1 - mellom 2,5 og 4,7 volumprosent – (øl, rusbrus),  
Gruppe 2 - mellom 4,7 og 22 volumprosent (vin)  
Gruppe 3 - over 22 volumprosent (brennevin) fram til 30. juni 2024.  

  
2. Skjenking kan foregå i Nordvindshagen samt tilhørende tydelig avgrenset, evt. utbygd 
uteområde.  
  
3. Skjenketid  
Skjenketiden for alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent, er på 
dagene fredag og lørdag fra kl. 10.00 til 02.00. Andre dager er skjenketiden fra kl. 10.00 til kl. 
01.00.  
Skjenketiden for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer, er på dagene 
fredag og lørdag fra kl. 13.00 til 02.00. Andre dager er skjenketiden fra kl. 13.00 til kl. 01.00.  
På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk med 
lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent fra kl. 10.00 til kl. 02.00.  
På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk med 22 
volumprosent alkohol eller mer fra kl. 13.00 til kl. 02.00.  
Skjenking skal opphøre senest en halv time før den gitte eller stedets egen praktiserte åpningstid. 
Skjenking av bevillingspliktig alkohol kan likevel ikke skje etter fastsatt  
skjenketid.  
  
4. Som ansvarlig styrer for bevillingen godkjennes Hans Bakkejord, og som stedfortreder Berit 
Nikolaisen.  
  
5. Det er en forutsetning at skjenking skjer ihht. alkohollovens bestemmelser og forskrifter 
m/merknader.  
  
6. Ihht. forskrift til alkoholloven § 4-6 plikter Frk. Nilsen å kunne å føre et rimelig utvalg av 
alkoholfrie og/eller alkoholsvake drikker, og som må regnes som en naturlig erstatning for 
alkoholholdig drikk. Alkoholfrie og alkoholsvake drikker skal oppføres på skjenkekart og andre 
prislister.  
 
 
1. Moan Auto- og Kjøleservice A/S v/Stasjonskroa gis etter alkohollovens §4-2, jf. 4-1:  
Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk:  

Gruppe 1 - mellom 2,5 og 4,7 volumprosent – (øl, rusbrus),  
Gruppe 2 - mellom 4,7 og 22 volumprosent (vin) fram til 30. juni 2024.  

  
2. Skjenking kan foregå i Stasjonskroa, samt tilhørende utbygd/inngjerdt uteområde.  
  
3. Skjenketid: Skjenketiden for alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 
volumprosent, er på dagene fredag og lørdag fra kl. 10.00 til 02.00. Andre dager er skjenketiden 
fra kl. 10.00 til kl. 01.00. På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden for 
alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent fra kl. 10.00 til kl. 02.00.  
  
Skjenking skal opphøre senest en halv time før den gitte eller stedets egen praktiserte åpningstid.  
  
Skjenking av bevillingspliktig alkohol kan likevel ikke skje etter fastsatt skjenketid.  
  
4. Som ansvarlig styrer for bevillingen godkjennes Maren Ann Hansen, og som stedfortreder 
Olga Tysyachnik.  
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5. Det er en forutsetning at skjenking skjer ihht. alkohollovens bestemmelser og forskrifter 
m/merknader.  
  
6. Ihht. forskrift til alkoholloven § 4-6 plikter Stasjonskroa å kunne å føre et rimelig utvalg av  
alkoholfrie og/eller alkoholsvake drikker, og som må regnes som en naturlig erstatning for 
alkoholholdig drikk. Alkoholfrie og alkoholsvake drikker skal oppføres på skjenkekart og andre 
prislister.  
 
1. Jæger Adventure Camp A/S gis etter alkohollovens §4-2, jf. 4-1:   
Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk:  

Gruppe 1 - mellom 2,5 og 4,7 volumprosent – (øl, rusbrus)   
Gruppe 2 - mellom 4,7 og 22 volumprosent (vin)   
Gruppe 3 - over 22 volumprosent (brennevin) fram til 30. juni 2024.     

 
2. Skjenkeområde:  
 Skjenking kan foregå i campens boliger, grillhytte m/inngjerdet uteområde samt gapahuk. For 
gapahuk kreves inngjerding etc. som klart avgrenser skjenkeområdet. 
   
3. Skjenketid:   
Skjenketiden for alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent, er på 
dagene fredag og lørdag fra kl. 10.00 til 02.00. Andre dager er skjenketiden fra kl. 10.00 til kl. 
01.00.  Skjenketiden for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer, er på 
dagene fredag og lørdag fra kl. 13.00 til 02.00. Andre dager er skjenketiden fra kl. 13.00 til kl. 
01.00.  På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk 
med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent fra kl. 10.00 til kl. 02.00.  På dager før hellig- 
og offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol 
eller mer fra kl. 13.00 til kl. 02.00.  Skjenking skal opphøre senest en halv time før den gitte eller 
stedets egen praktiserte åpningstid. Skjenking av bevillingspliktig alkohol kan likevel ikke skje 
etter fastsatt skjenketid.     
  
4. Som ansvarlig styrer for bevillingen godkjennes Trond Jæger, og som stedfortreder Gaute 
Jæger. 
    
5. Det er en forutsetning at skjenking skjer ihht. alkohollovens bestemmelser og forskrifter 
m/merknader.    
 
6. Ihht. forskrift til alkoholloven § 4-6 plikter Jeger Adventure Camp A/S å kunne å føre et 
rimelig utvalg av alkoholfrie og/eller alkoholsvake drikker, og som må regnes som en naturlig 
erstatning for alkoholholdig drikk.  Alkoholfrie og alkoholsvake drikker skal oppføres på 
skjenkekart og andre prislister. 
  

Kort sammendrag 

Kommunale skjenkebevillinger skal nå fornyes for kommende 4 årsperiode. I alkohollovens § 1-
7 heter det:  
  

” Før kommunestyret avgjør søknaden, skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og 
politiet. Det kan også innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene…..”  

  
Dyrøy kommune har mottatt følgende søknader om fornyet skjenkebevilling:  
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Foxtail A/S  
Styrer for skjenkebevillingen: Hermod Ludvigsen  
Stedfortreder: May Anne Ludvigsen 

 
Dyrøy kommune v/Nordavindshagen  
Styrer for skjenkebevillingen: Hans Bakkejord  
Stedfortreder: Berit Nikolaisen   

 
Moan Auto og Kjøleservice AS, avd. Gatekjøkken 
Styrer for skjenkebevillingen: Maren-Ann Hansen 
Stedfortreder: Olga Tysyachnik 
 
Jæger Adventure Camp A/S 
Styrer for skjenkebevillingen: Trond Jæger 
Stedfortreder: Gaute Jæger 

 

Saksopplysninger 

Søknadene er tidligere oversendt ovennevnte instanser ihht. alkohollovens § 1-7. Hverken 
sosialtjenesten, skatteetaten, eller politiet har anmerkninger mht. søknad eller bevillingshavere.  
  

Administrasjonens vurdering 

Rådmannen vil på dette grunnlag tilråde at gjeldene skjenkebevillinger videreføres for 
kommende 4-års periode.  
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: D41 

Saksmappe: 2020/132 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 11.06.2020 

 

 

Saksframlegg 

Søknad om midler til finansiering av minnesmerker 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 72/20 18.06.2020 
Kommunestyret 53/20 18.06.2020 

 

Vedlegg 
1 Søknad om midler til minnesmerker ved gravplassene (002) 
2 søknad Dyrøy kommune - finansiering av minnesmerker ved gravplass 
3 tegninger og beskrivelse minnesmerke 
4 bilde av minnesmerke 
5 LOKALE GRAVPLASSVEDTEKTER SØRREISA OG DYRØY KOMMUNER - siste 15-1-2020 

 

Rådmannens innstilling: 

Med bakgrunn i manglende budsjettdekning, innstiller rådmannen på at søknaden om finansiering av 
minnesmerker for plassering på gravlunder i Dyrøy kommune med kr. 100 000,-, avslås.  
 
 
Behandling i Formannskapet – 18.06.2020:  

 
 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 18.06.2020  

 

Kort sammendrag 

Dyrøy kirkelige fellesråd søker Dyrøy kommune om dekning av kostnader knyttet til etablering av 4 
minnesmerker på kommunens gravsteder. 

Saksopplysninger 

Dyrøy kirkelige fellesråd søker Dyrøy kommune om dekning av kostnader knyttet til etablering av 4 
minnesmerker på kommunens gravsteder. 

Saksutredning 

Kommunens gravplassvedtekter §12 åpner for gravlegging i navnet minnelund. Dersom en slik løsning 
velges skal navn og data til avdøde påføres på en minneplate på et felles minnesmerke. Videre fastslår 
vedtekten følgende: 

Ved gravlegging i navnet minnelund må kostnader til navneplate og andel av minnesmerke, beplantning 
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og stell betales. Betaling som dekker oppstartkostnadene samt beplantning og stell de første 10 årene 
fastsettes av gravplassforvaltningen/kirkelig fellesråd i samarbeid med respektiv kommune. Fornying av 
avtale for navneplate skjer for 10 år av gangen, inntil 70 år. Deretter må det søkes 
gravplassforvaltningen om videreføring av skiltavtale for 10 år av gangen inntil 100 år. 

Dyrøy kirkelige fellesråd fattet i møte følgende vedtak: 
F- Sak 6/2020 Minnelundmonument 

Vedtak/enstemmig 
 
1. Dyrøy kirkelige fellesråd vedtar å bestille fremlagte forslag til minnesmerke for navnede 
minnelunder ved gravplassene i Dyrøy kommune, Moen, Holm, Faksfjord og Brøstad hos Einar 
Andersen 9310 Sørreisa. 
2. Bestilling forutsetter godkjenning og finansiering av minnesmerke fra Dyrøy kommune. 
3. Det delegeres til kirkevergen å foreslå ordning for finansiering, når pris foreligger, der noen av 

inntektene pløyes tilbake til Dyrøy kommune. 

Som det fremgår av vedtaket betinger etablering av slike minnesmerker en godkjenning og finansiering 
fra Dyrøy kommune. Det forutsettes deretter at noe av inntektene pløyes tilbake til Dyrøy kommune. På 
dette grunnlag søkes Dyrøy kommune om finansiering av etablering av fire slike minnesmerker for 
plassering på gravlunder i Dyrøy kommune. Slik rådmann leser saken så legger man til Ut fra erfaringstall 
fra Sørreisa kommune er det beregnet kr. 25 000,- til hver av disse, dvs. samlet kr. 100 000,-.  
 

Administrasjonens vurdering 

Rådmannen ser at det er et tiltak som er viktig å få på plass. Men det er ikke satt av midler til et slikt 
formål i kommunens budsjett, og det er vanskelig å se hvordan dette skal få prioritet i den økonomiske 
situasjonen som kommunen er i. 
 
Rådmannen innstiller derfor på avslag på søknaden. 
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Fra: Tore Uthaug (Tore.Uthaug@dyroy.kommune.no)
Sendt: 21.02.2020 10:49:22
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: Marit Alvig Espenes

Emne: VS: søknad om midler til minnesmerker ved gravplassene
Vedlegg: tegninger og beskrivelse minnesmerke.pdf;bilde av minnesmerke.jpg;LOKALE
GRAVPLASSVEDTEKTER SØRREISA OG DYRØY KOMMUNER - siste 15-1-2020.docx;søknad Dyrøy
kommune - finansiering av minnesmerker ved gravplass.docx
 

Fra: Rachel Vangen Hoholm <kirkeverge@sorreisa.kirken.no> 
Sendt: 21. februar 2020 09:43
Til: Tore Uthaug <Tore.Uthaug@dyroy.kommune.no>; Marit Alvig Espenes <marit.espenes@dyroy.kommune.no>
Kopi: Dyrøy Post <post@dyroymenighet.no>; Anne Lise Skadal <alskadal3@gmail.com>;
'anne.s.larsen56@gmail.com' <anne.s.larsen56@gmail.com>; 'Astrid Østrem Skoglund' <aoe‐sko@online.no>
Emne: søknad om midler til minnesmerker ved gravplassene
 
Hei Tore og Marit!
 
Vedlagt ligger søknad om kommunal finansiering av realisering av minnesmerke til navnede minnelunder ved
gravplassene i Dyrøy kommune.
Jeg har ikke fått bekreftet pris hos tilbyder E.Andersen, men han antyder ca kr.25.000 eks mva pr minnesmerke. For
Dyrøy som skal ha fire minnesmerker vil det bli kr. 100.000, og det tangerer anskaffelsesreglene mener jeg ? Her er
mail fra Andersen:
 
«Takker også for samarbeidet vedr utformingen av minnesmerket med tegninger, beskrivelse og utarbeiding av
modell. For dette arbeidet har jeg notert at jeg har brukt 8 timer. Vil du at jeg skal levere faktura for dette arbeidet
nå eller senere?
 
Jeg kan bekrefte levering av 3 minnemerker til Sørreisa sine gravplasser til kr.75 000 eks moms,
Levering august‐ september.‐ oktober.2020
Tar forbehold om grunnforhold ved montering, samt leveringstid på metalldelen.
 

Ev. levering av minnesmerker til Dyrøy kommune vil jeg komme tilbake til når jeg har fått erfaring med leveringa til

Sørreisa.»

Jeg ber om at forarbeidet, utarbeiding av flere modeller i tre, legges inn i totalkostnaden som søkes dekt  av
kommunen, se søknaden. Disse kostandene deles 50%50 mellom Sørreisa og Dyrøy, men regning foreligger ikke
før prosjektet er i havn.
 
 
 
Det er viktig å presisere at tiltaket ikke er anbudsbeskrevet, men utformet i et samarbeid mellom kirkevergen,
leder for bevaringsplangruppa, E.Andersen.
Videre har det vært vurdert mange utforminger, materialvalg med videre, men fellesrådet har landet på en utgave
i tre som er mulig å realisere uten altfor store kostnader. Det er ikke uvanlig å bruke konsulenter som skal ha kr.
200.000 for arbeidet samt kr. 500.000 for et minnesmerke, altså 2,2 mill for hele prosjektet.
 
Det skal leveres fire stk. Det skal leveres fra lokal tilbyder med lokalt trevirke og det ventes at minnesmerket vil
stå i 50‐70 år med den overflatebehandling som er beskrevet. Kanskje lengre.
Det er sendt søknad til bispedømmerådet om godkjenning.
Jeg har minnet bdr (bispedømmerådet) på at biskopen kommer på visitas til Sørreisa og Dyrøy 24.‐26.mars og det
er hyggelig hvis han kan ha med seg godkjenning til da.
 
Se  søknad, beskrivelser og bilder vedlagt.
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Med vennlig hilsen

DEN NORSKE KIRKE
For Sørreisa og Dyrøy kirkelige fellesråd
 
Rachel Vangen Hoholm
Kirkeverge
 
Tlf 99204999
 
 
 
Med vennlig hilsen

DEN NORSKE KIRKE
For Sørreisa og Dyrøy kirkelige fellesråd
 
Rachel Vangen Hoholm
Kirkeverge
 
Tlf 99204999
Kapellveien 26, 9310 Sørreisa
Fossmoveien 9, 9311 Brøstadbotn            
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DEN NORSKE KIRKE 
DYRØY KIRKELIGE FELLESRÅD 

Brøstadbotn 11. juni 2020 

Dyrøy kirkelige fellesråd                            Kontonummer                                     Organisasjonsnummer  
         Tlf 913 67654                                      4776 1062820                                                 977001366
     

 
 
 

Rådmannen i Dyrøy 
Her. 
 
 
SØKNAD OM MIDLER TIL FINANSIERING AV MINNESMERKER VED NAVNEDE 
MINNELUNDER VED GRAVPLASSENE I DYRØY KOMMUNE. 
 
 
Viser til vedtak i Dyrøy kirkelige fellesråd 29.01.2020 
 
F- Sak 6/2020 Minnelundmonument 

Vedtak/enstemmig 

1. Dyrøy kirkelige fellesråd vedtar å bestille fremlagte forslag til minnesmerke for navnede 
minnelunder ved gravplassene i Dyrøy kommune, Moen, Holm, Faksfjord og Brøstad hos 
Einar Andersen 9310 Sørreisa.  

2. Bestilling forutsetter godkjenning og finansiering av minnesmerke fra Dyrøy kommune. 
3. Det delegeres til kirkevergen å foreslå ordning for finansiering, når pris foreligger, der noen 

av inntektene pløyes tilbake til Dyrøy kommune.  
 
Det viser seg i ettertid at kommunen formelt ikke trenger å godkjenne minnesmerket, det 
godkjennes av Nord Hålogaland bispedømmeråd. Kommunen skal godkjenne finanseringen, 
og i dette tilfellet også bevilge til formålet hvis mulig.  
 
Vedlagt ligger beskrivelse av minnesmerket, bilde og forslag til lokale vedtekter ved 
gravplassene der vedlegg av retningslinjer for navnet minnelund inngår.  
Både fellesråd og bevaringsplangruppen har arbeidet lenge med dette, og ønsket om å få til 
symbolsk flytting av navn fra gravminner på ordinør gravplass til minnemerke på navnet 
minnelund utgikk fra vedtektene da det på forhånd ble avklart at departemenet ikke kom til å 
godkjenne en slik ordning lokalt i kommunene.  
 
Minnesmerket som er valgt er utformet i tre, men flere materialvalg som stein, metall og 
skifer ble vurdert. Alle til langt større kostnad enn det forslaget som fellesrådet har gått inn 
for.  
 
Det er delegert til kirkevergen å foreslå en ordning for finansiering, når pris foreligger, der 
noen av inntektene pløyes tilbake til Dyrøy kommune, se vedtakets pkt. 3. 
 
Det vises til retningslinjer for navnet minnelund i vedlegg. Det er vedtatt at det skal koste kr. 
6.000 for 20 år for plate på minnesmerket på navnet minnelund, og dette må være betalt inn 
før grav åpnes. Etter 20 år er det vedtatt kr.200.- år. 
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DEN NORSKE KIRKE 
DYRØY KIRKELIGE FELLESRÅD 

Brøstadbotn 11. juni 2020 

Dyrøy kirkelige fellesråd                            Kontonummer                                     Organisasjonsnummer  
         Tlf 913 67654                                      4776 1062820                                                 977001366
     

Denne avgiften skal dekke innkjøp av minnesmerket, planting, navneplate, navnetrykk på 
platen mv. Kirkevergen foreslår at det for hvert salg av nytt navneskilt på kr. 6000 går kr 300 
til Sørreisa kommune. Det er beregnet plass til ca 60 navneplater på hvert minnesmerke, 
tilsvarende kr. 18.000 når minnesmerket er fullt. Det kan ta tid?  
 
Fellesrådet har lagt vekt på følgende ved valg av minnesmerket: 

- Det skal passe til kulturlandsskapet, alle gravplassene ligger i skog 
- Lokal tilbyder med lokalt materiale som hentes i skogen i Sørreisa, nært Dyrøy 
- Unngå prisnivå som tilsier bruk av anskaffelsesreglene 
- Rask realisering 
- Overkommelig pris 
- Lokalt samarbeid om å komme fram til egnet modell 
- Stor enighet i råd og utvalg 

  
Dyrøy kirkelige fellesråd søker Dyrøy kommune om å finansiere kjøp av fire minnesmerker til 
navnede minnelunder ved Faksfjord, Moen, Brøstad og Holm gravplasser i Dyrøy kommune. 
Andersen vil gi pris etter erfaring ved levering i Sørreisa og det avklares med teknisk avdeling i Dyrøy 
kommune om prisnivået krever at tiltaket omfattes av anskaffelsesreglene. Det søkes også om 
dekning av evt. kostander ved montering/ graving og forarbeid ved utarbeiding av modell.  

Vedlegg: 

- Lokale gravplassvedtekter inkl. vedlegg av retningslinjer for navnet minnelund 
- Tegninger og beskrivelser av minnesmerke 
- Bilde av minnesmerke 

 

Med vennlig hilsen 

Rachel Vangen Hoholm 

Kirkeverge Sørreisa og Dyrøy 

Adr.: Kapellveien 26, 9310 Sørreisa 
tlf 99 20 49 99/ e-post; kirkeverge@sorreisa.kirken.no 
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Orienteringer 
 

Vi ønsker at gravplassene skal være et fint hvilested for våre avdøde. Alle som bor i 
Sørreisa og Dyrøy har rett til en fri grav på en av våre gravplasser, uavhengig av 
livssyn og tro. Vedtektene gir opplysninger om hvilke andre som også kan få en grav 
i Sørreisa og Dyrøy.   

Gravplassene skal også være et godt og stille sted for å sørge, for å minnes, for 
refleksjon og ettertanke. Gravminnene må være slik at det er et godt minne om 
avdøde, at sikkerheten er ivaretatt og at gravplassen samlet har et pent utseende. 

Gravminner må godkjennes av gravplassforvaltningen for de settes opp. De er privat 
eiendom, der sikkerhet, ettersyn, evt. skade som forvoldes ivaretas av ansvarlige for 
graven. 

Sørreisa har tre gravplasser i bruk; Djupvåg, Straumen og Skøelv. Tømmervik er 
lagt ned og Nordstraumen brukes i hovedsak til avtatte plasser. Dyrøy har fire 
gravplasser i bruk; Holm, Moen, Faksfjord og Brøstad. Kastnes gravplass er 
nedlagt, og vil vedlikeholdes fram til ca 2040.  

Fra 2019 er det anlagt navnet minnelund ved alle gravplassene som er i normal 
bruk. Her reises felles minnesmerke for de som gravlegges, der navn mv over de 
døde skrives på plate som settes fast på minnesmerket. En god ordning for de som 
ikke har mulighet til å stelle grav og holde gravminne i stand på enkeltgraver. 

Ved Straumen og Brøstad gravplasser er det også en anonym minnelund. Her 
gravlegges de som ikke ønsker navnet skrevet noe sted på gravplassen. 

For å oppnå det vi ønsker med gravplassene er det i tråd med Gravferdsloven og 
Forskrift til gravferdsloven vedtatt lokale vedtekter for gravplassene i Sørreisa og 
Dyrøy. 

Det er kirkevergen i Sørreisa og Dyrøy som administrerer gravplassene, og som vil 
kunne gi utfyllende opplysninger 
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VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SØRREISA OG DYRØY 
KOMMUNER. 

Vedtektene er vedtatt i tråd med bestemmelsene i 
Gravferdsloven og Forskrift til gravferdsloven og forankret i 

gravferdsloven § 21 

Vedtatt av Sørreisa kirkelige fellesråd 28.01.2020 Dyrøy kirkelige fellesråd 29.01.2020 

Godkjent av Nord-Hålogaland bispedømmeråd ……………………. 

Vedtekter trer i kraft fra …………………. 

§ 01 FORVALTNING 
Gravplassene i Sørreisa og Dyrøy kommuner er underlagt kirkelige fellesråds administrasjons- og 
myndighetsområde. 

§ 02 DEFINISJONER 
Gravplassforvaltning Kirkelige fellesråd utøver forvaltningsansvar for gravplassene i Sørreisa og 

Dyrøy kommuner. 

Fri grav Grav som gravplassforvaltningen har tildelt en avdød person fra 
kommunen som det ikke betales festeavgift for i fredningstiden 

Festet grav Grav som festes mot betaling av avgift 

Festet gravsted Flere kistegraver som er festet sammen 

Festetid Tiden det er avtalt å feste en grav 

Fester(gravansvarlig) Den som er ansvarlig for graven, og som står på festeavtalen. 

Kistegrav Grav som ivaretar forskriftene for krav til størrelse for gravlegging av 
kister. Oppå en kistegrav kan det gravlegges urner 

Urnegrav Grav til askeurne, med plass til fire urner 

Anonym minnelund Gravfelt for anonyme graver.  

Fredningstid Tidsrom fra siste gravlegging til graven kan tas i bruk igjen til ny 
gravlegging 

Navnet minnelund Gravfelt med felles minnesmerke med navn og data på de som er gravlagt 
der. 
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§ 03 FERDSEL PÅ GRAVPLASSENE 
Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående,  jfr Gravferdsforskr. §9  Gravplassforvaltningen kan 
etter søknad gi kjøretillatelse ved dokumentert sykdom/forflytningshemning. 

§ 04 GRAVPLASSTILHØRIGHET 
Avdøde personer innen kommunen, uavhengig av tro og livssyn, kan gravlegges på hvilken som 
helst av gravplassene som er i bruk i kommunen.  

De har rett til fri grav. 

Avdøde som av spesielle grunner har bodd i en annen kommune, mot slutten av livet, betraktes på 
samme måte som kommunens egne innbyggere og har rett til fri grav.  

Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges i kommunen mot at kostnadene ved  
gravlegging dekkes. 

§ 05 FREDNINGSTID OG FESTETID 
Fredningstid for kistegraver er 50 år. 
Fredningstid for urnegraver er 20 år 
Gravplassforvaltningen kan vedta lengre fredningstid for enkelte graver. 
 
En grav kan festes til den er 60 år, dersom en ønsker å feste grav utover 60 år må det søkes 
gravplassforvaltningen. Utvidet festetid gis for 10 år av gangen og forutsetter at graven holdes i 
hevd. Festeavtalen forplikter festeren, den ansvarlige for grav til å holde grav og gravminne i stand.  

Sørreisa har festeavgift for alle graver over 50 år.  

Det vises til gravferdslovens  
 

§ 06 FESTE AV GRAV 
Når kistegrav skal tas i bruk er det anledning til å feste grav ved siden av. Feste av slik grav er gratis i 
50 år  

Festeavtalen må fornyes hvert 20.år 

Etter en samlet festetid på 50 år inntreffer festeavgift også for disse gravene. 

I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festeavtalen ikke fornyet innen seks måneder 
etter forfall faller graven(e) tilbake til gravplassen. 

Fester plikter å melde adresseforandring. 

I tilfeller der fester av grav ikke lenger er tilgjengelig avgjør gravplassforvaltningen håndtering av 
slike graver. 

Det kan ikke festes ekstra grav ved urnegrav 
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§ 07 GRAV OG GRAVMINNE 
Ved åpning av grav kan jord legges på omliggende graver, og gravutstyr kan midlertidig flyttes. 

Gravplassbetjeningen sørger for istandsetting igjen etter gravlegging, og vil dertil besørge graven 
planert og tilsådd med gress. Gravplassbetjeningen har ansvar for å etterfylle masser når det 
kommer setninger og sig i gravene. 

Montering av gravminnet kan første skje etter at gravplassforvaltningen har godkjent gravminnet, 
og merket stedet der det skal stå. Gravminnet kan ikke settes opp tidligere enn 6 måneder etter 
gravlegging av kiste. (Når kisten faller sammen vil massene gi etter og gravminnet vil falle over 
ende). Gravminne på urnegrav kan settes opp umiddelbart etter urnenedsettelsen. I påvente av 
gravminne kan det settes opp et midlertidig merke med avdødes navn på. 

På nytt festet gravsted plasseres gravminnet i bakkant av den graven som er tatt i bruk. Dersom det 
er festet grav ved siden av kan gravminnet sentreres på gravstedet etter neste gravlegging. 

Den ansvarlige for graven har ansvar for å rette opp gravminnet som følge av setninger og sig. 

Gravutstyr som settes på graven uten å være godkjent kan etter gitt frist fjernes av 
gravplassbetjeningen på den gravansvarliges bekostning. 

Ansvarlig for fri grav er også eier av gravminnet. 

§ 08 PLANTEFELT 
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det 
må ikke være bredere enn gravminnets bredde, og dypere/stikke lenger fram enn 60 cm målt fra 
gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går ut 
over plantefeltet, eller mellom gravminner.  

Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander som blomsterurner, lykter mv i 
plantefeltet. Det er anledning til å tenne stearinlys og oljelampe på graven så lenge dette er 
innenfor gjeldende regler om brannvern. Stearinlys, oljelamper og andre løse dekorgjenstander skal 
fjernes etter bruk. 

Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt steinkant eller blomsterbedplate som 
flukter med terrenget omkring. Bedplate og fundament for gravminne skal ikke henge sammen. 
Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt skal det være gressbakke på alle sider av gravminnet.. 
Gravplassforvaltningen er ikke ansvarlig for evt. skader på bedplater. 

Det er ikke anledning til å ramme inn plantefeltet eller deler av det med hekk eller døde materialer. 

Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i minnelund. Her kan det legges ned 
blomster og tennes gravlys på sted anvist av gravplassforvaltningen.  

Det vises til Gravferdsforskriftens § 22 som legges til grunn for de lokale vedtektene. 
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§ 09 PLANTEMATERIALE 
Planter, kranser og liknende materialer som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav, og som 
ender som avfall, skal i sin helhet være komposterbart. 

§ 10 STELL AV GRAV OG GRAVMINNE 
Enhver fester/ansvarlig for grav har rett og plikt til å stelle graven(e) vedkommende har ansvar for. 
Plantefelt som ikke beplantes eller stelles skal tilsåes av den ansvarlige.  

Enhver fester/ansvarlig for grav plikter å holde gravmninnet sikret og i forsvarlig stand. Usikrede 
gravminner legges ned og kjøres etter hvert ut av gravplassen for lagring i inntil 6 måneder i 
påvente av at fester henter og setter opp gravminnet(ene) igjen eller destruerer gravminnet (ene) 
selv. 

Enhver fester /ansvarlig for grav kan inngå avtale om at gravplassforvaltningen foretar stell av 
grav(er) mot betaling, f.eks. legatavtale. Ansvaret for tilsyn av gravminne(r) kan ikke settes bort til 
gravplassforvaltningen. 

 § 11 GRAVLEGAT 
Ved innbetaling av et bestemt beløp fra ansvarlig for frigrav eller fester, til et gravlegat, vil 
gravplassforvaltningen overta ansvar for planting og stell av graven. Gravlegatet forvaltes av 
gravplassforvaltningen v/ daglige leder som legatbestyrer. Det innbetalte beløp med tillegg av 
renter skal dekke utgiftene til vanlig stell av gravstedet for et fastsatt tidsrom eller så lenge midlene 
strekker til. Det opprettes i hvert enkelt tilfelle en legatavtale. 

Gravlegat kan ikke opprettes med lengre varighet enn den foranliggende festetid eller en 
tilsvarende periode. Dersom det i legatperioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke 
strekker til, skal legatbestyreren gi melding om dette til den ansvarlige eller festeren. Da er det 
anledning til å øke legatet slik at det varer tiden ut. I motsatt fall vil vedlikeholdet opphøre når 
midlene er oppbrukt. 

Skulle det være midler igjen av legatet når tida er ute, blir disse å anvende av 
gravplassforvaltningen til alminnelig forskjønnelse av gravplassen. 

 

Gravlegatene forvaltes felles, men legatbestyrer fører eget regnskap for hvert legat som revideres 
årlig. Det er av legatmidlene anledning til å beregne provisjon for administrasjon og revisjon. 

En slik avtale fritar ikke den ansvarlige eller fester for ansvar vedkommende har etter den til enhver 
tid gjeldende regler, se § 10 over. 
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§ 12 NAVNET MINNELUND 
Ved gravlegging i navnet minnelund påføres navn og data til avdøde på en navneplate på felles 
minnesmerke. 

Ved gravlegging i navnet minnelund må kostnader til navneplate og andel av minnesmerke, 
beplantning og stell betales. Betaling som dekker oppstartkostnadene samt beplantning og stell de 
første 10 årene fastsettes av gravplassforvaltningen/kirkelig fellesråd i samarbeid med respektiv 
kommune.  Fornying av avtale for navneplate skjer for 10 år av gangen, inntil 70 år. Deretter må det 
søkes gravplassforvaltningen om videreføring av skiltavtale for 10 år av gangen inntil 100 år.  

I navnet minnelund kan det ikke festes grav ved siden av. 

Gravplassforvaltningen har ansvar for felles beplantning og stell av minnelunden. Det er ikke 
anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i minnelund. Det kan legges ned blomster og 
tennes gravlys så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern, på sted anvist av 
gravplassforvaltningen. 

Det vises til vedtatte regler for navnet minnelund om skiltstørrelser m.v. 

§ 13 NÆRINGSVIRKSOMHET 
Næringsdrivende eller lag og foreninger som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal 
innhente tillatelse fra gravplassforvaltningen. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende 
ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet skal bare omfatte montering, sikring og 
vedlikehold av gravminner, eller beplantning og stell av graver. 

Gravplassbetjeningen kan ikke privat, mot godtgjørelse, utføre tjenester for private eller 
næringsdrivende. De kan heller ikke engasjere seg i salg av varer eller tjenester som berører 
gravplassen. 

Arbeid på gravplassene skal skje på hverdager i normal arbeidstid, og intet arbeid på gravplassen 
må være til sjenanse for seremonier eller rituelle handlinger på gravplassen. 

 

§ 14 DISPENSASJON FRA VEDTEKTENE 
Gravplassforvaltningen kan i særlige tilfeller og innenfor rammen av gravferdslov og gjeldende 
forskrifter fravike vedtektene. 

§ 15 SÆRBESTEMMELSER FOR GRAVMINNER 
Det er utarbeidet egen bevaringsplan for gravplassene, med egne bestemmelser for de områder 
eller graver som er vedtatt bevart. 

16.01.2020 

Kirkevergen  
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Vedlegg 1 

Gravferdsloven § 15. Festerens rettigheter og plikter.  
Festeren har rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i graven og forsyne graven med 

gravminne samt ellers rå over den, om ikke annet følger av gjeldende bestemmelser. Festeren har 
plikt til å holde graven i hevd.  

Dersom avdøde hadde festet egen grav, kan den som etter § 9 har rett til å sørge for 
gravferden, utøve de rettighetene som er nødvendig for å gjennomføre gravferden.» 
 

Vedlegg 2 

Retningslinjer for bruk navnet minnelund 
 
Minnelunder 

1. Det er gratis å bli begravet på minnelunden jfr gravferdsloven, men for å bli tildelt plass på minnelund 
forutsettes at en skal ha navneplate på minnesmerket. 

Navneplaten skal utformes i messing med sort skrift, fornavn, etternavn, født dato og årstall, død dato og årstall. 
Eks. Anna Olea Olsen 
13.03.1933- 20.04.2010 

 
- Størrelse på plata skal være likt for alle, og platestørrelsen settes til 10 x 18 og tykkelse 0,3 

cm. 
- Lange navn tilpasses størrelsen på plata, dvs. skriften blir mindre.  

2. Navneplate på minnemonument koster kr. 6.000 for de første 20 år, og avgiften må være betalt før skilt 
bestilles. Avtalen kan fornyes inntil 60 år, forutsett at det betales kr. 2000 for 10 år i gangen. 

Kostnadene reguleres i hht. markedet etter vedtak i fellesrådet. 
Kostnadene skal dekke navneplate, forsendelse, planting/vanning ved monumentet, mv. 
 

3. Ordning med bestilling av navneplater gjøres en gang pr år, 1.april, og legges til fellesrådets 
administrasjon. Oppsett og fjerning av navneplater gjøres en gang pr år, 1.juni, og legges til kommunens 
avdeling for tekniske tjenester. 

4. Innkjøp av planter, planting, stell og vanning av blomsterbed ved minnesmerke føres av kommunens 
avdeling for tekniske tjeneste v/ graver.  Oppgavene utføres som en del av tjenesteyting mellom 
kirke og kommune 

5. Det registreres fester også for grav i navnet minnelund, men rettighetene er ikke lik som for en 
ordinær grav. 

6. Kjøp av blomster settes til ca. kr. 200 pr år inntil det foreligger avtale for 10 navneplater for 20 år, deretter 
ca. kr. 500 pr år og utgiften dekkes av avgift ved kjøp av minnelundplater/ plass på minnelundmonument. 
Senere reguleres kjøp av blomster i hht. antall navneplater. Beplantning tilpasses antall graver som 
benyttes 
For øvrig legges Gravferdsloven og Forskrift til gravferdsloven til grunn for ordningen. 

 
Kirkevergen i Sørreisa  

Januar 2020
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/338 

Saksbehandler: Håvard Johnsen 

Dato: 18.05.2020 

 

 

Saksframlegg 

Utredning av skolemat i Dyrøyskolen 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 11/20 02.06.2020 
Kommunestyret 55/20 18.06.2020 

 

Rådmannens innstilling: 

Utredningen tas til orientering 
 
 

Rådmannens innstilling: 

Utredningen tas til orientering 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 02.06.2020:  

 
 
Omforent forslag til tilleggspunkt: 

 Dyrøy kommune innfører skolemat i løpet av skoleåret 2020/2021. 
 Videre organisering og finansieringsbehov utredes i et samarbeid med Elvetun skole og 

eventuelt andre samarbeidspartnere. 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling med tilleggspunkt. 
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 02.06.2020  

 
 Utredningen tas til orientering 
 Dyrøy kommune innfører skolemat i løpet av skoleåret 2020/2021. 
 Videre organisering og finansieringsbehov utredes i et samarbeid med Elvetun skole og 

eventuelt andre samarbeidspartnere. 
 

Kort sammendrag 

Kommunestyret gjorde i forbindelse med behandling av budsjettet for 2020 følgende vedtak: 
 

Det utredes å innføre et felles måltid om dagen i skolen - frokost eller lunsj, med oppstart 
fra skoleåret 2020/2021. Utredningen skal, foruten kostnader og forslag til organisering 
(herunder bruk av frivillige), inneholde en del om eventuelle sosiale og helsemessige 
gevinster.  

42



 
Denne utredningen besvarer kommunestyrets bestilling.  
 

Saksopplysninger 

Skolemat er i dag ikke en lovpålagt oppgave. Det er likevel et aktuelt politisk tema som har vært 
debattert de siste årene. De ordningene som er innenfor skolemat i Norge i dag er derfor 
kommunalt innført. Det innebærer at disse ikke er ensartede, men består av lokale varianter.  
 
Opplæringsloven §2-15 regulerer at den offentlige skolen skal være gratis. Dette innebærer at 
kostnadene for skolemat ikke kan dekkes gjennom egenandel fra elever/foresatte.  
 
Administrasjonen har tatt kontakt med forskningsmiljø for å avklare effekter av 
skolematordningen. Det er forsket lite på feltet i Norge, men Frøydis Vik ved Universitetet i 
Agder har vært en del av en forskningsgruppe som har arbeidet rundt temaet. Hennes rolle 
knytter seg til folkehelse, men forskningen har vært gjort på skolearenaen.  I henvendelsen til 
henne har vi etterspurt forskning knyttet til  
 

- Sosiale effekter 
- Helseeffekter 
- Læringseffekter 

Forskningsgruppen gjennomførte et tiltak gjennom et helt skoleår (6.trinn), der det ble servert et 
gratis brødmåltid i tråd med helseråd, samt frukt og grønt. I ettertid er det skrevet flere 
forskningsprodukter basert på dette tiltaket.  
 
Renate Høiland skrev i 2015 en mastergrad basert på dette tiltaket. Masteroppgaven hadde som 
problemstilling: 
 
 

Påvirket et felles skolemåltid skolemiljøet målt ved elevenes oppfatning av egen 
oppførsel, trivsel, akademisk mestringstro og klassemiljø.                                                                     
  
-Har sosioøkonomisk status og kjønn noe å si for effekten av intervensjonen? 

 
 
Høiland oppsummerer resultatene slik: 
 

 
Analysene viste ingen signifikante funn; skolemåltidet påvirket ikke skolemiljøet, heller 
ikke når man stratifiserte på kjønn og sosioøkonomisk status. 
 
 

Videre peker Høiland på at det bør forskes videre på feltet.  
 
Vik med flere publiserte i 2019 en forskningsrapport som vurderte helsesmessige effekter basert 
på tiltaket. Det konkluderes med at «healthy food score» økte hos de som var med i tiltaket. 
Dette gjaldt særlig de som hadde lav sosioøkonomisk status. «Healty food score baserte seg på 
inntak av 13 ulike produkter der de ble vurdert som sunne i større eller mindre grad, og hvor ofte 
disse ble inntatt. De 13 produktene som var en del av denne scoren var: fullkornbrød, lyst brød, 
kjeks, nudler, pannekaker, boller/muffins, sjokolade, fisk, syltetøy, frukt, bær, grønnsaker og 
nøtter. 
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Skolefruktordningen var i perioden fra 2007 – 2014 nasjonalt fastsatt for alle skoler som hadde 
ungdomstrinn. Den nasjonale evalueringen av denne ordningen viser at det ved innføringen av 
ordningen umiddelbart hadde en positiv effekt for ungdomsskoleelevene (med tanke på at man 
spiste sunnere), men at denne effekten gradvis avtok ut over i perioden. Det vises størst effekt for 
den gruppen av elever som kommer fra en familie med lav sosioøkonomisk status.  
 
I vårt nærområde har Lyngen kommune innført skolemat. Dette ble innført fra høsten 2013 og 
har vært drevet frem til nå. Som vedlegg til saken ligger ulike dokumenter fra politisk 
behandling i Lyngen, herunder også evalueringer. Anette Holst (kommunalsjef Lyngen 
kommune) har vært kontaktperson. Hun har bidratt med bakgrunnsinformasjon om ordningen, 
samt erfaringer med hvordan det er organisert og hva det har kostet.  
 
Hun forteller at det innledningsvis ble lagt opp til et budsjett med 10 kr/pr elev pr dag for å 
dekke utgiftene til innkjøp av matvarer. Måltidet består da av brødmat, enkelt pålegg samt 
drikke. Litt frukt og grønnsaker serveres også til. Hun beskriver at i startfasen var de godt 
innenfor dette beløpet og at de har nærmet seg 10 kr pr elev/pr dag i årene siden ordningen ble 
innført. Om det legges til grunn 10 kr pr elev pr dag for Dyrøy vil dette utgjøre i overkant av 
1000,- kr dagen. Med 190 skoledager bør innkjøpene være ca 200.000,- pr skoleår.  
 
På en av skolene i Lyngen beskrives det en organisering der en fagarbeider er frigjort fra andre 
oppgaver mellom 9 og 12 hver dag (40% stilling) for å organisere ordningen. Dette inkluderer 
innkjøp, tilordning og opprydding. Det organiseres med buffet, men har i koronatidene vært gjort 
tilpasninger. Det settes frem mat til hver klasse (evt felles til utrinn o.l) på egne traller i egnet 
lokale. Evt kan dette gjøres med at mat tas inn i egne bakker på klasserom.  
 
Skolene i Lyngen har ikke lengre kjøpsordning for frukt og/eller melk. For de skolene der 
måltidet er frokost (ulikt organisert mellom skolene) inkluderer de felles innkjøpene også drikke 
til lunsj. 
 
Lyngen har etter at ordningen ble etablert gjort flere erfaringer og justeringer. De prøver ut ulike 
løsninger der det kan være fiskekaker, kokte egg, suppe eller lignende en dag i uka. Dette 
varierer. Disse oppgavene løses av den fagarbeideren som har ansvaret for ordningen.  
 
Evalueringene av ordningen i Lyngen viser en klar overvekt av positivitet knyttet til ordningen. 
Noen ønsker varm mat, større utvalg i pålegg o.l, uten at dette gjør at man ønsker å avvikle 
ordningen slik den er. Det fortelles om noe matsvinn, men dette er noe man har hatt fokus på å 
begrense.  
 
I Lyngen handlet de inn fat, kniver og glass. Dette vaskes i oppvaskmaskin. De bruker ikke 
engangsmateriell. Ofte brukes bare servietter til brødet (altså ikke fat). Elevene setter selv sitt 
utstyr på vasketralle som så trilles inn på kjøkkenet. Lyngen har også handlet inn 
brødskjærermaskin, og traller med hjul som maten fraktes på. 
 
 

Administrasjonens vurdering 

Forskning viser noen funn som går i retning av at skolemat kan være sosialt utjevnende. Dette 
gjelder først og fremst knyttet til helseeffekter. Den sosiale effekten et felles måltid kan gi er 
vanskelig å påvise og er også avhengig av andre faktorer. Et måltid kan sies å gi et potensiale for 
en positiv sosial effekt.  
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Denne utredningen har i liten grad tydeliggjort varm mat foruten de muligheter som ligger i den 
foreslåtte organiseringen. Om skolemat innføres anbefales det at de erfaringer man gjør kan 
danne grunnlag for en slik utvidelse av ordningen, både med tanke på organisering av dette og 
kostnadsbilde.  
 
Det vil være mulig å innføre skolemat i Dyrøy i løpet av høsten 2020. Om dette gjøres anbefales 
det at det i første omgang gjøres med et brødmåltid innenfor de rammene som er beskrevet i 
dette saksframlegget. Ordningen bør også evalueres etter første år for eventuelle justeringer.  
 
Kostnaden for ordningen slik som beskrevet vil være ca 450.000,- med helårs virkning. Det 
legges også til grunn engangs innkjøp av utstyr på inntil 50.000. Det betyr at for 2020 vil tiltaket 
koste ca 250.000,- Om et slikt tiltak vil måtte finansieres med skolens øvrige ressurser, vil dette 
innebære reduksjon i stillinger. Det vil ikke administrasjonen anbefale.  
 
Om det fremmes forslag om innføring i løpet av høsten 2020, kan dette utformes slik: 
 

1. Skolemåltid innføres i skolen i Dyrøy i løpet av høstsemesteret skoleåret 2020/2021. 
2. Skolen velger selv organisering av måltidet, dog sikres det at det tilbys et gratis måltid 

per dag. 
3. Finansiering av tiltaket ..... (250.000 for 2020) 

 
Rektor har i tilbakemelding på saksframlegget vektlagt at det trengs tid for planlegging av 
praktisk oppstart av ordningen. Administrasjonen har vurdert dette som hensyntatt i alternativt 
vedtak ovenfor. 
 
Denne utredningen besvarer etter administrasjonens vurdering bestillingen fra kommunestyret. 
Det vurderes fra administrasjonens side som om et beslutningsgrunnlag er fremlagt.  
 
Når det gjelder om skolemat skal innføres påvirkes dette i stor grad av det politiske og tildels 
ideologiske spørsmålet knyttet til hva som er samfunnets ansvar og rolle, samt prioriteringer opp 
mot andre områder. Det vil være argumenter for og imot. Dette er politikk og ikke til 
administrasjon å vurdere i denne saken.   
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/4371 -1

Arkiv: B44

Saksbehandler:  Anette Holst

Dato:                 19.10.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
Lyngen levekårsutvalg

Skolemåltid og fysisk aktivitet i Lyngenskolen

Henvisning til lovverk:
Opplæringslova §2-15. Gratisprinsippet.
Opplæringslova § Forskrift til Oppll §18-2 

Rådmannens innstilling

1. Skolemåltid og fysisk aktivitet innføres i skolene i Lyngen skoleåret 2013/2014 som et 
forsøksprosjekt.      
2. Den enkelte skole legger selv opp til lokale gode løsninger, dog sikres det at alle skolene 
tilbyr et gratis måltid per dag.
3.  Prosjektet evalueres i juni 2014 og resultatet fremlegges Levekårsutvalget. 

Budsjettdekning:

Økonomiplan for 2013-2017.

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Rådmannen ble under Levekårsutvalgssak 28/12 bedt om å se på muligheten til å igangsette 
utredning angående skolemåltid og fysisk aktivitet i skolene i Lyngen.
Forslaget ble fra politisk side fulgt opp med budsjettvedtak i sak 73/12, der kommunestyret 
bevilget 200 000 til ordningen i 2013 og 300 000 påfølgende år. En forutsetning i 
budsjettvedtaket er at kommunens midler som i dag brukes utelukkende på frukt og grønt kan 
delfinansiere ordningen.
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Regjeringen vil at det skal skapes gode rammer omkring måltider, og at det skal innføres 
ordninger for frukt og grønt for alle elever i grunnskolen. For å fremme god helse og motoriske 
ferdigheter skal skolen legge til rette for daglig fysisk aktivitet. Studier viser at fysisk aktivitet i 
skoletiden stimulerer til økt aktivitet på fritiden, og at det kan virke stimulerende på læring. 
Dermed kan tid til fysisk aktivitet på skolen i seg selv virke sosialt utjevnende(St.meld 16 Og 
ingen stod igjen)
Helsedirektoratet anbefaler at barn og unge bør være i variert fysisk aktivitet minst 60 minutter 
hver dag. I anbefalningene står det videre at aktiviteten må tilpasses alder og være lystbetont lek 
og trening. 
Regelmessig fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst og utvikling. Barn og unge bør være 
i variert fysisk aktivitet minst 60 minutter hver dag. Aktiviteten kan deles opp i bolker av ti 
minutters varighet. Variert lek og trening av ulik intensitet anbefales. Aktiviteten bør være 
lystbetont, gjerne sammen med andre barn eller voksne.

Helsedirektoratet utgir også Retningslinjer for skolemåltidet, som skal fremme helse, trivsel og 
læring. Disse gjelder også for skolefritidsordningen og videregående opplæring. 
Skolemåltidet er et sentralt element i skolehverdagen når det gjelder å skape et godt lærings- og 
oppvekstmiljø for elevene. Det har betydning for barn og unges kosthold og helse på kort og 
lang sikt. Retningslinjene gir følgende rammer for skolemåltidet:

Skolene bør tilby elevene

 Minimum 20 minutter matpause 

 Fullt tilsyn i matpausen i 1.–4. klasse, helst også på høyere klassetrinn 

 Frukt og grønnsaker 

 Lettmelk, ekstra lett lettmelk eller skummet melk 

 Enkel brødmat 

 Tilgang på kaldt drikkevann 

 Et trivelig spisemiljø 

 Måltider med maksimalt 3–4 timers mellomrom 

 Kantine eller matbod på ungdomsskole og videregående skole

Skolene bør ikke tilby elevene

 Brus og saft 

 Potetgull, snacks og godteri 

 Kaker, vafler og boller til daglig

Skolekantina bør ha et mattilbud basert på:

 Varierte og grove brødvarer 

 Lettmargarin eller myk margarin 

 Variert pålegg 

 Frukt – hele, i stykker eller som pålegg og tilbehør 

 Grønnsaker – skåret opp og lagt i vann, som pålegg, salat eller varmrett 

 Skummet melk, ekstra lett lettmelk og lettmelk 

 Juice og kaldt drikkevann 

47



Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
St meld. 16 Og ingen sto igjen (2006-2007)
Kommuneplanen - satsing på barn- og ungdom
Levekårsutvalgsmøte 11/10-12.
K-sak 73/12

Økonomiske konsekvenser
Kommunen har pr i dag avsatt 200 000 i 2013 til skolemåltid for elevene i grunnskolen. 
Kommunen praktiserer dog ordningen med gratis skolefrukt til elever på skoler med 
ungdomstrinn, dvs. at både Lenangen B/u-skole og Eidebakken skole pr i dag deler ut gratis 
skolefrukt til elevene. Denne ordningen koster rundt 275 000 per år. Skolemåltidet kan sees på 
som en utvidelse av eksisterende tilbud.

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Skolemåltidet bør sees på som en del av Lyngen kommunes forebyggende arbeid innenfor 
kosthold og helse

Miljøkonsekvenser
Ingen

Vurdering av alternativer og konsekvenser

En litteraturgjennomgang av tidligere forskning om skolemåltid (og da primært om frokostservering) 
som vi finner i Kunnskapsdepartementets rapport ”Skolemåltidet i grunnskolen” (2006), konkluderer 
med at; 
”Det synes å være en positiv effekt av frokostinntak på elevenes skoleprestasjoner, oppmøte på 
skolen, trøtthet og humør, samt atmosfæren i klasserommet. Effekten er størst for underernærte og 
utsatte elever”. (Rapport om skolemåltid i grunnskolen, 2006 – s.81)

I tillegg til dette, viser Mjaavatn og Skisland (2004) at gjennom nasjonal og internasjonal forskning 
og forsøk med utvidet timetall i kroppsøving, er det mye god dokumentasjon som viser at flere timer 
i gym forbedrer barns fysiske form. De hevder at fokus på økt fysisk aktivitet i skoletiden, 
sannsynligvis fører til mer fysisk aktivitet i fritiden. 
Også elevenes psykiske selvbilde kan muligens forbedres ved å være i organisert fysisk aktivitet. 

Poenget med dette er å fremheve at det er ikke kun gjennom overdreven og ensidig tro på 
pedagogiske tiltak som kun bidrar til å løse eller redusere en rekke ulike ufordringer og 
problemstillinger i skolen (Halpern 2002).
Stortingsmelding 16 Og ingen stod igjen la vekt på utvidelse av skoledag blant annet for å utjevne 
sosiale forskjeller,  og initierte til sentrale forsøk som gikk på organisering av fysisk aktivitet og 
skolemåltid. I en prosjektperiode ble skoler som søkte trukket ut til å delta i disse sentrale forsøkene. 
Fra Lyngen søkte Lenangen B/u-skole om forsøk, men ble ikke trukket ut. I og under 
forsøksperioden, som gjerne gikk over tre år, var forskere tilknyttet prosjektene, noe som gjør at vi i 
dag har noe forskning på området. Forsinkelsen 
Evalueringen av fysisk aktivitet og måltid viste at skolene så positive resultater gjennom satsing på 
mat, men utfordringen lå imidlertid på organisering og tidsbruk (Samdal, 2006).

Kostholdet varierer systematisk med familiebakgrunn, samtidig som forskningen har avdekket 

enkelte sammenhenger mellom kosthold og læring. Internasjonal forskning har blant annet 
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kommet frem til lovende resultater når det gjelder effekt av fettsyrer på læring og atferd. Det er 

påvist positiv effekt på enkelte symptomer som er assosiert med AD/HD (lese- og 

skrivevansker, atferdsproblemer). Sosial- og helsedirektoratet skriver i «Veileder i diagnostikk 

og behandling av AD/HD» at det er behov for flere kontrollerte studier. (og ingen stod igjen. 

St.meld nr 16. (2006-2007)

Lyngen kommune sendte i april 2013 en søknad om forsøk til Fylkesmannens 

utdanningsavdeling der kommunen ber om å avvike fra Opplæringslovens lovhjemmel om frukt 

på kombinerte skoler. Denne søknaden er per i dag til behandling hos Fylkesmannen.

Innføringen av skolemåltidet i Lyngen kommune har vært igjennom en prosess i alle skolens 

organer der de involverte er enige om å prøve ut skolemåltid kommende skoleår. 

Tiltaket med skolemåltid vil kreve en del personalressurser, men vil ikke føre til utvidelse av 

antall årsverk i skolene i forhold dagens nivå. Tiltaket vil også kreve enkelte mindre innkjøp. 

Dette vil være engangsinvesteringer.
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/4371 -26

Arkiv: B44

Saksbehandler:  Anette Holst

Dato:                 17.01.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
Lyngen levekårsutvalg

Evaluering skolemåltid

Henvisning til lovverk:
Opplæringslova §2-15. Gratisprinsippet.
Opplæringslova § Forskrift til Oppll §18-2 

Rådmannens innstilling

Den fremlagte evalueringen av skolemåltidet tas til orientering

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Rådmannen ble under Levekårsutvalgssak 28/12 bedt om å se på muligheten til å igangsette 
utredning angående skolemåltid og fysisk aktivitet i skolene i Lyngen.
Forslaget ble fra politisk side fulgt opp med budsjettvedtak i sak 73/12, der kommunestyret 
bevilget 200 000 til ordningen i 2013 og 300 000 i 2014, 2015 og 2016. 

En forutsetning i budsjettvedtaket var at kommunens midler som i dag brukes utelukkende på 
frukt og grønt kan delfinansiere ordningen.
Lyngen kommune søkte og fikk innvilget forsøk etter opplæringsloven § 1-4 om å fravike fra 
forskrift til opplæringslova §18-2. frukt og grønt.

Kunnskapsdepartementet sendte den 18.desember 2013 en sak om endringer i opplæringslova på 
høring. Her foreslås det blant annet at § 18-2 som hjemler elevenes rett til frukt og grønt fjernes. 
En slik endring i opplæringslova vil føre til at man ikke trenger å søke forsøk for å tilby 
skolemåltidet. 
Det vil også føre til bortfall av 275 000,-  i øremerka midler til frukt og grønt i Lyngen 
kommune. Kommunen vil i så tilfelle måtte fullfinansiere prosjektet uten øremerka midler.
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Videre finansiering av skolemåltidet vil framlegges som sak når en eventuell lovendring trer i 
kraft. Sannsynligvis vil saken foreligge i juni 2014, i lag med evalueringen av det første året 
med skolemåltidet.

Kunnskapsdepartementet sier i høringsskrivet at:
Fra 1. august 2008 ble det innført en plikt for kommuner og private skoler til å gi alle elever ved 
ungdomskoler og kombinerte barne- og ungdomskoler gratis frukt og grønnsaker. Departementet 
foreslår å oppheve denne plikten og slik gi skoleeiere og private skoler frihet til å avgjøre om de vil 
ha en skolefruktordning. Ordningen med frukt og grønnsaker er kostbar, og regjeringen vil 
prioritere å bruke midlene på andre skoletiltak.

Videre i høringsnotat kan vi lese at:

Forslaget innebærer at offentlige og private skoler ikke lenger skal ha en lovfestet plikt til å etablere 
og ha en ordning med gratis frukt og grønnsaker. En opphevelse av plikten vil innebære at det blir 
valgfritt for skoleeiere og styret for de private skolene om de vil tilby gratis frukt og grønt i skolen. 
Lovendringen er ikke et uttrykk for at departementet ikke mener at daglig frukt og grønt er viktig i et 
folkehelseperspektiv. 
Skolen skal legge vekt på å fremme elevers fysiske og psykiske helse jf kapittel 9A i opplæringsloven. 
I dette ligger også å legge til rette for sosiale arenaer som for eksempel tid til og samling rundt 
måltid, og å styrke elevenes bevissthet omkring kosthold, matglede og helse. Etter departementets 
vurdering kan dette ivaretas like godt selv om man opphever skolens lovfestede plikt til å gi elevene 
på ungdomskoler og kombinerte ungdoms- og barneskoler gratis frukt og grønnsaker.

Levekårsutvalget i Lyngen gjorde følgende vedtak i møte 15.august 2013 i sak 27/13:

1. Skolemåltid og fysisk aktivitet innføres i skolene i Lyngen skoleåret 2013/2014 som et 
forsøksprosjekt.      
2. Den enkelte skole legger selv opp til lokale gode løsninger, dog sikres det at alle skolene 
tilbyr et gratis måltid per dag.
3.  Prosjektet evalueres i juni 2014 og resultatet fremlegges Levekårsutvalget

Skolene i Lyngen har gjort en første evaluering av skolemåltidet blant elever, ansatte og 
foresatte.
Denne evalueringa framlegges herved Levekårsutvalget til orientering, selv om 
Levekårsutvalget først har bedt om evaluering ved skoleslutt.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
St meld. 16 Og ingen sto igjen (2006-2007)
Kommuneplanen - satsing på barn- og ungdom
Levekårsutvalgsmøte 11/10-12.
K-sak 73/12
Levekårsutvalget  27/13

Økonomiske konsekvenser
Kommunen har avsatt 200 000 i 2013 og 300 000 i 2014 til skolemåltid for elevene i 
grunnskolen. Kommunen praktiserer ordningen med skolemåltid på de tre offenltige 
grunnskolene. 275 000 i øremerka midler til skolefrukt har vært med å finansiere ordningen i 
2013. Ved tildeling året 2014 er de øremerka midlene til skolefrukt bortimot halvert.

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
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Skolemåltidet bør sees på som en del av Lyngen kommunes forebyggende arbeid innenfor 
kosthold og helse

Miljøkonsekvenser
Ingen

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Skolene i Lyngen sendte i begynnelsen av desember ut evalueringsskjema til foresatte/elever og 
ansatte ved skolene. Evalueringsskjemaet bestod av 2 avkryssingsspørsmål og en kolonne for ris 
og ros av prosjektet.

Hovedinntrykket etter første evaluering er at foresatte/elever og ansatte i Lyngen kommune stort 
sett er tilfredse med ordningen. 
Tilfredsheten er størst i Lyngsdalen, og de største organisatoriske utfordringene har vært på 
Eidebakken, som før jul forsøkte med frukt og melk til 1.-4.klasse i stedet for brødmat.

Tilbakemeldingen fra foresatte/elever i 1.-4 klasse ved Eidebakken skole viser at flertallet av 
foreldre/elver ønsket frukt/melk heller enn brødmaten. Småtrinnet ved Eidebakken hadde et 
tilpasset spørreskjema der man kunne velge mellom 2 alternative organiseringer av 
skolemåltidet.
Resultatet var at alternativ 1 (brødmåltid) var ønsket av 13 foresatte/elever, mens alternativ 2 
(frukt og melk(lett mat)) var ønsket av 51 foresatte/elever. 
Dette gir oss en klar indikasjon på at man for våren 2014 bør tilby et lett måltid midt på 
dagen, og eventuelt senere prøve ut frokost eller lunsj.

Det er kommet en rekk innspill og erfaringer fra prosjektet allerede. Nedenfor finner dere 
sammendrag som viser svarene på avkryssingsspørsmålene samt forbedringspunkter og 
erfaringer fra ansatte i skolene.
Foreløpig er det for tidlig å si noe om positiv effekt av skolemåltidet i Lyngen, da vi ikke har 
tilstrekkelig med erfaring.
Tilbakemeldinger fra foreldre/foresatte viser at man kanskje kan prøve ut ulike måltider: frokost 
på Eidebakken en periode og lunsj i Lenangen. Foreldre og elever ønsker gjerne varm mat 1 
gang i uka, og det er ønsket større variasjon i pålegget. 

Lærere og foreldres/elevers tilbakemelding vitner også om at man ser positive effekter, sånn 
som mer ro, elevene er mindre slitne og ikke så sultne når de kommer hjem. 

Tilbakemeldinger fra Lyngsdalen skole, Lenangen skole og 5.-10 klasse ved Eidebakken skole 
viser at Levekårsutvalget ser ut til å ha truffet godt med prosjektet, her er tilbakemeldingene i all 
hovedsak svært positive.

Neste evaluering vil fremlegges Levekårsutvalget i slutten av juni 2014. 
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Sammendrag skolefrokost 2013

Fornøyd med skolemåltidet

LENANGEN Ja Nei Ganske Vet ikke Antall svar Svarprosent

Elever 26 5 13 6 50 74,6

Foresatte 12 1 3
Håper skolemåltidet 
fortsetter

Ja Nei Vet ikke

36 4 9 12

Eidebakken Fornøyd med skolemåltidet

Ja Nei Ganske Vet ikke Antall svar
Elever 5-
10 39 19 14 2 73 42,6

Håper skolemåltidet 
fortsetter

Ja Nei Vet ikke

51 16 11

Elever 1-
4 Fornøyd med skolemåltidet

Ja Nei Ganske Vet ikke Antall svar Svarprosent

53 12 70 83,33

Håper skolemåltidet 
fortsetter

Ja Nei Vet ikke

58 9

Lyngsdalen Fornøyd med skolemåltidet

Ja Nei Ganske Vet ikke Antall svar

19 3 22 84,6

Håper skolemåltidet 
fortsetter

Ja Nei Vet ikke

22

Av de 3 skolenes samlede elevtall på 348  (215 svar)

137 fornøyd, 36 er ikke fornøyd, 44 er ganske fornøyd og 10 ve

10 vet ikke.

145 vil fortsette, 29 vil ikke og 31 vet ikke.
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Hva har vært bra med innføringen av skolemåltidet:

Småtrinnet serverer nå melk og frukt(desember)

Ansatte 1-4.kl. Ansatte 5-10.kl.

Innføring av skolefrukt og en liten pakke melk Fin start på dagen

Mer ro over måltidet Mer opplagte elever

Elevene spiser sunnere mat og får i seg energirik mat

Flere takker ja til frukt

Elevene drikker melk/vann ( før var det en del saft/juice)

Hva har vært mindre bra?

Brødmåltidet fungerte dårlig Måltidet kommer litt tidlig

Tar mer tid enn matpakke Noe av undervisningstiden forsvinner

Tørt brød Lei av brødet som fort blir tørt

ensformig pålegg tar lang tid før alle er på plass etter måltidet

Mer kaos når de spiser

Ta bort frukt for å gi elevene 1 skive ferdig,påsmurt er for dårlig

Sårbart ved sykdom hos den som tilbereder maten

Tid til organisering

Det kastes en del mat

Har prosjektet hatt positiv effekt ?

Sosialt å spise, men det var det også med egen matpakke Elevene virker mer motiverte til skoledagen.

Ikke på 1-4. trinn

Elevene holder ut hele skoledagen da de spiser riktig mat

Presset mot Lyngseidet har avtatt

Ris og ros

Å tilberede og rydde etter måltidet krever ressurser kan enkelte dager ha lunsj med varmrett

Elevene må få ordentlig mat Flott tiltak

Elever som ikke spiser hjemme, får nå ingen mat før kl. 11.15 Ønsker en frukt senere på dagen

Elevene er fornøyd med dagens ordning : frukt og melk + medbrakt

Matpakke

Ansatte Lyngsdalen

Hva har vært bra med innføringen av skolemåltidet:

God,sunn mat

Alle spiser godt

Sosialt

Hva har vært mindre bra?
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Har prosjektet hatt positiv effekt ?

Alle gleder seg til måltidet

Stor effekt på innsatsen resten av dagen

Ris og ros

Hjembakt brød

God variasjon i sunne pålegg

Frukt og grønt til måltidene

Varmt måltid en gang i uka
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/4371 -28

Arkiv: B44

Saksbehandler:  Anette Holst

Dato:                 17.11.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
Lyngen levekårsutvalg

Evaluering av prosjekt skolemåltid og fysisk aktivitet i Lyngen-skolen- juni 
2014

Henvisning til lovverk:

Opplæringslova §2-15. Gratisprinsippet.
Opplæringslova § Forskrift til Oppll. §18-2

Rådmannens innstilling

1. Evalueringen av prosjekt skolemåltid og fysisk aktivitet i Lyngenskolen tas til orientering.
2. Prosjektet videreføres for skoleåret 2015/2016.
3. Prosjektet evalueres i juni 2016.

Budsjettdekning:

Saksopplysninger

Generelle opplysninger om saken

Rådmannen ble under Levekårsutvalgssak 28/12 bedt om å se på muligheten til å igangsette
utredning angående skolemåltid og fysisk aktivitet i skolene i Lyngen.
Forslaget ble fra politisk side fulgt opp med budsjettvedtak i sak 73/12, der kommunestyret
bevilget 200 000 til ordningen i 2013 og 300 000 i 2014, 2015 og 2016.

En forutsetning i budsjettvedtaket var at kommunens midler som den gang ble brukt
utelukkende på frukt og grønt skulle delfinansiere ordningen.
Lyngen kommune søkte og fikk innvilget forsøk etter opplæringsloven § 1-4 om å fravike fra
forskrift til opplæringslova §18-2. frukt og grønt.

§ 18-2 som hjemler elevenes rett til frukt og grønt ble fjernet fra 01.08.14, og dette medførte at 
prosjektet kan videreføres uten at en må søke om fravik fra Opplæringslova. I tillegg medfører 

58



endringen at de 275 000 i øremerka tilskudd til frukt og grønt er bortfalt i sin helhet fra januar 
2015.
Kommunen vil dermed måtte fullfinansiere prosjektet uten øremerka midler

Kunnskapsdepartementet sier likevel i Prop. 68 L:

Skolen skal legge vekt på å fremme elevers fysiske og psykiske helse jf kapittel 9A i opplæringsloven.
I dette ligger også å legge til rette for sosiale arenaer som for eksempel tid til og samling rundt
måltid, og å styrke elevenes bevissthet omkring kosthold, matglede og helse. Etter departementets
vurdering kan dette ivaretas like godt selv om man opphever skolens lovfestede plikt til å gi elevene
på ungdomskoler og kombinerte ungdoms- og barneskoler gratis frukt og grønnsaker.

Levekårsutvalget i Lyngen gjorde følgende vedtak i møte 15.august 2013 i sak 27/13:
1. Skolemåltid og fysisk aktivitet innføres i skolene i Lyngen skoleåret 2013/2014 som et
forsøksprosjekt.
2. Den enkelte skole legger selv opp til lokale gode løsninger, dog sikres det at alle 
skolene tilbyr et gratis måltid per dag.
3. Prosjektet evalueres i juni 2014 og resultatet fremlegges Levekårsutvalget

Skolene i Lyngen har gjort to evalueringer av skolemåltidet blant elever og ansatte, og en 
evaluering blant foreldre, ansatte og elever. Forrige evaluering ble framlagt Levekårsutvalget i 
sak 7/14 i møte 27.januar 2014. 
Evalueringa som framlegges i dag er gjort i skolene i juni 2014, i henhold til opprinnelig vedtak, 
punkt 3: Prosjektet evalueres i juni 2014 og resultatet framlegges for Levekårsutvalget.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
St meld. 16 Og ingen sto igjen (2006-2007)
Kommuneplanen - satsing på barn- og ungdom
Levekårsutvalgsmøte 11/10-12.
K-sak 73/12
Levekårsutvalget 27/13
Levekårsutvalget 7/14

Økonomiske konsekvenser
I forslag til budsjett 2015 ligger det en bevilgning til skolemåltidet på kr 300 000. Etter at 
driftsåret 2014 er gått vil man se på faktiske kostnader for skolemåltidet. Det kan antydes at 
selve matinnkjøpet vil ligge i størrelsesorden 400 000 for de tre offentlige grunnskolene. 
Personellutgifter er innarbeidet i budsjett/økonomiplan.

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Skolemåltidet bør sees på som en del av Lyngen kommunes forebyggende arbeid innenfor
kosthold og helse

Miljøkonsekvenser
Ingen

Vurdering av alternativer og konsekvenser

Skolene i Lyngen har siden oppstarten av prosjekt skolemåltid og fysisk aktivitet i Lyngen-
skolen foretatt to evalueringer av prosjektet. Den første evalueringen ble utført i desember 2013, 
og besto av et evalueringsskjema til foresatte/elever og ansatte ved skolene. 
Evalueringsskjemaet bestod av 2 avkryssingsspørsmål og en kolonne for ris og ros av prosjektet.
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Hovedinntrykket etter første evaluering var at foresatte/elever og ansatte i Lyngen kommune 
stort sett var tilfredse med ordningen.
Tilfredsheten var størst i Lyngsdalen, og de største organisatoriske utfordringene fant man på
Eidebakken, som etter hvert gikk over til et lett måltid med frukt og melk til 1.-4.klasse i stedet 
for brødmat.

Evalueringen som ble utført i juni 2014 ga mye av det samme resultatet som evalueringen fra jul 
2013.
Fra Lyngsdalen oppvekstsenter er tilbakemeldingen utelukkende positiv, og oppvekstsenteret la 
også opp til en bevilgning til skolemåltid i forbindelse med budsjettarbeidet 2015.
For Lenangen skole viser evalueringen at 90 % av elevene er fornøyde med skolemåltidet. 
Årsaken til at 10 % melder at de ikke er så fornøyde, er at disse ønsker seg en lunsj istedenfor 
frokost, slik Lenangen skole tilbyr i dag. Elevene ønsker seg også et varmt måltid, i alle fall 1 
gang per uke. I Lenangen ønsker samtlige elever som har svart at skolemåltidet skal fortsette 
kommende budsjettår. 

For Eidebakken skole viser evalueringen at et flertall av elevene i 5.-10.klasse er fornøyde med 
skolemåltidet. Også her ønsker elevene seg et varmt måltid, og noen elever ønsker seg frokost 
istedenfor lunsj..
I 1.-4.klasse, der elevene i dag får frukt og melk(og av og til yoghurt)  er elevene mindre 
fornøyde. Her er det mange elever som ønsker seg lunsj, slik som 5.-10.klasse har.
Et stort flertall av elever melder ifra at de ønsker at skolemåltidet skal fortsette også kommende 
år.

Tilbakemelding fra evaluering på lærersiden viser at lærerne melder at skolemåltidet er en fin 
start på dagen(Lenangen), elevene spiser sunnere mat og får i seg mer energirik mat 
(Eidebakken), elevene drikker melk eller vann, mot tidligere saft og juice, og flere spiser frukt 
og grønt enn tidligere. I tillegg er det slutt på butikkbesøk i skoletiden(Eidebakken), som 
tidligere førte til for seint komming i timen etter lunsj. I tillegg viser lærerne til at det er sosialt å 
spise i lag, at elevene holder ut hele skoledagen da de spiser riktig mat, samt at elevene virker 
mer motiverte. Lærerne forteller også at elevene i stor grad er fornøyde med måltidet.

Av negative tilbakemeldinger finner lærerne at noe av undervisningstiden forsvinner, at det kan 
bli litt ensformig mat, at skolemåltidet er sårbart ved sykdom, og at det krever mye organisering. 
Noen melder i tillegg om mer kaotisk lunsjpause, mens andre lærere melder om mer ro rundt 
måltidet.

Det er fortsatt for tidlig å konkludere med effekt av skolemåltidet i Lyngen, da vi ikke har 
tilstrekkelig med erfaring.
Tilbakemeldinger fra foreldre/foresatte viser at man kanskje kan prøve ut ulike måltider: frokost
på Eidebakken en periode og lunsj i Lenangen. Foreldre og elever ønsker gjerne varm mat 1
gang i uka, og det er ønsket større variasjon i pålegget.
Lærere og foreldres/elevers tilbakemelding vitner også om at man ser positive effekter, sånn
som mer ro, elevene er mindre slitne og ikke så sultne når de kommer hjem.

Tilbakemeldinger fra Lyngsdalen skole, Lenangen skole og 5.-10 klasse ved Eidebakken skole
viser at Levekårsutvalget ser ut til å ha truffet godt med prosjektet, her er tilbakemeldingene i all
hovedsak svært positive
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/135 

Saksbehandler: Kurt Terje Norkyn Klaussen 

Dato: 11.06.2020 

 

 

Saksframlegg 

Årsmelding og årsregnskap 2019 - NU KF 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 69/20 18.06.2020 
Kommunestyret 56/20 18.06.2020 

 

Vedlegg 
1 Revisjonsberetning Nordavind Utvikling Dyløy KF 2019 
2 Årsmelding og årsregnskap 2019 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Fremlagte forslag til årsmelding for 2019 for Nordavind Utvikling Dyrøy KF vedtas 
2. Årsregnskap for 2019 godkjennes med et driftsresultat som viser et merforbruk  

på kr 1 650 025,- og et resultatmessig resultat med et mindreforbruk på kr 92 383,- 
3. Årets mindreforbruk på kr 92 383,- avsettes til disposisjonsfond.  

 
 
Behandling i Formannskapet – 18.06.2020:  

 
 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 18.06.2020  

 

Kort sammendrag 

Foretaket legger fram årsregnskapet for 2019 med et netto negativt driftsresultat på kr-1 650 025,- og et 
positivt regnskapsmessig resultat på kr 92 383,-.  
Foretaket ble besluttet oppløst i kommunestyremøte desember 2019, ved overgang til aksjeselskap. 
Dette medfører transaksjon med kjøp av aksjer i aksjeselskapet, med bruk av fritt disposisjonsfond for 
inndekning. Dette forklarer det netto negative driftsresultatet.  
Det ble gjennomført en budsjettregulering i regnskapsåret. Foretaket vedtok budsjett med et brutto 
positivt driftsresultat. 

Saksopplysninger 

I PS 92/19 ble det vedtatt å avvikle Nordavind utvikling Dyrøy KF fra 31.12.2019 og at årsregnskap for 
2019 avlegges av Dyrøy kommune v/rådmann.  
I henhold til KRS nr. 10 overdras eiendeler og gjeld kommunen.  
Krs nr 10. 3.4 Avvikling av kommunale foretak, pkt 2.  
Eiendeler og gjeld som overdras til kommunekassens regnskap ved avvikling av kommunalt foretak, skal 
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føres opp i kommunekassens balanseregnskap med de verdiene overdratte eiendeler og gjeld var bokført 
til i foretakets regnskap på tidspunkt for avvikling av foretaket (kontinuitet). 
 

Administrasjonens vurdering 

Forslag til vedtaket slik det her fremkommer er en følge av at selskapet er avviklet fra 31.12.19.
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Nordavind Utvikling Dyrøy KF      Org.no: 985 953 570 

Dyrøy kommune Bank 4776 1203173 

9311 BRØSTADBOTN

Årsmelding 2019 

Nordavind Utvikling Dyrøy KF 
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Årsmelding 2019 

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 2019 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 2 er menn og 3 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.  

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. 
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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: 

Attraktive Midt-Troms 
Prosjektledelse Senja 2020 
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 2019 med et netto negativt driftsresultat på kr-1 650 025,- og 
et positivt regnskapsmessig resultat på kr 92 383,-. 

Foretaket ble besluttet oppløst i kommunestyremøte desember 2019, ved overgang til aksjeselskap. 
Dette medfører transaksjon med kjøp av aksjer i aksjeselskapet, med bruk av fritt disposisjonsfond 
for inndekning. Dette forklarer det netto negative driftsresultatet. 

Det ble gjennomført en budsjettregulering i regnskapsåret. Foretaket vedtok budsjett med et brutto 
positivt driftsresultat. 

�WJµ; � .k, rTore Uthaug 
�- Rådmann 

Brøstadbotn, 17.02.2020 

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

Årsregnskap 2019 
Nordavind Utvikling Dyrøy KF 
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Innledning: 

Regnskap og årsberetning for 2019 ble formelt oversendt KomRev Nord IKS 17.2.2020. 

Regnskapet inneholder obligatoriske regnskapsopplysninger og noteopplysninger. 

Regnskapsoversikten er på tilsvarende nivå som budsjett 2019. 

Foretaket legger fram årsregnskapet for 2019 med et netto negativt driftsresultat på kr - 1 650 

025,- og et positivt regnskapsmessig resultat på kr 92 383,-. 

Foretaket ble besluttet oppløst i kommunestyremøte desember 2019, ved overgang til aksjeselskap. 

Dette medfører transaksjon med kjøp av aksjer i aksjeselskapet, med bruk av fritt disposisjonsfond 

for inndekning. Dette forklarer det netto negative driftsresultatet. 

Det ble gjennomført en budsjettregulering i regnskapsåret. Foretaket vedtok budsjett med et brutto 

positivt driftsresultat. 

Underskrifter: 

Brøstadbotn, 17.2.2020 
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Nordavind Utvikling Dyrøy KF      Org.no: 985 953 570 
Dyrøy kommune Bank 4776 1203173 
9311 BRØSTADBOTN

Økonomiske 
oversikter  
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17.02.2020 07:27

Rapport: GL 69 A4 NO, Periode fra: Jan/2019, Periode til: Des/2019, Enhet: Beløp, Budsjettvariant: Regulert budsjett, Budsjettvariant 2: 

Opprinnelig budsjett, Rapport: Økonomisk oversikt drift

Nordavind Utvikling KF

Powered by Xledger

Foreløpige tall

Økonomisk oversikt drift

Beløp er avrundet

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

     Brukerbetalinger

-3 491 537 -3 698 006 -3 000 000     Andre salgs- og leieinntekter -2 890 762

-1 702 591 -1 404 587 -1 380 000     Overføringer med krav til motytelse -1 225 452

     Rammetilskudd

     Andre statlige overføringer

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

     Inntekts- og formueskatt

     Eiendomsskatt

     Andre direkte og indirekte skatter

-5 694 128 -5 602 593 -4 880 000 Sum driftsinntekter -4 616 214

3 206 289 3 096 122 2 806 257     Lønnsutgifter 2 457 875

580 012 732 895 755 035     Sosiale utgifter 496 771

1 818 095 1 715 768 1 267 000     Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens 

tjenesteproduksjon

2 692 835

-67 286     Kjøp av tjenester som erstatter kommunal 

tjenesteproduksjon

259 461

1 805 000 1 805 000     Overføringer 180 000

     Avskrivninger

     Fordelte utgifter -1 308 750

7 342 110 7 349 785 4 828 292 Sum driftsutgifter 4 778 192

1 647 982 1 747 192 -51 708BRUTTO DRIFTSRESULTAT 161 978

-14 597 -10 309     Renteinntekter og utbytte -12 676

     Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)

     Mottatte avdrag på utlån

-14 597 -10 309  Sum eksterne finansinntekter -12 676

11 115     Renteutgifter og låneomkostninger 8 687

     Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)

     Avdrag på lån

5 525 5 525     Utlån

16 640 5 525  Sum eksterne finansutgifter 8 687

2 043 -4 784 Resultat eksterne finanstransaksjoner -3 989

     Motpost avskrivninger

1 650 025 1 742 408 -51 708NETTO DRIFTSRESULTAT 157 989

-233 322 -233 322     Bruk av tidligere års regnskapsmessige 

mindreforbruk

-1 800 000 -1 800 000     Bruk av disposisjonsfond -459 876

     Bruk av bundne driftsfond -155 000

-2 033 322 -2 033 322  Sum bruk av avsetninger -614 876

     Overført til investeringsregnskapet

     Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige 

merforbruk

223 566

290 914 290 914 51 708     Avsatt til disposisjonsfond

     Avsatt til bundne driftsfond

290 914 290 914 51 708  Sum avsetninger 223 566

-92 383     Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -233 322

SUM TOTAL
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Rapport: GL 76 A4 NO, Periode fra: OB/2019, Periode til: Des/2019, Enhet: Beløp, Rapport: Økonomisk oversikt balanse 

Nordavind Utvikling KF

Powered by Xledger

Foreløpige tall

Økonomisk oversikt balanse

Beløp er avrundet

Regnskap

(år 2019)

Regnskap

(år 2018)

2 751 964Anleggsmidler  

 Faste eiendommer og anlegg (2.27)  

 Utstyr, maskiner og transportmidler (2.24)  

 Konserninterne langsiktige fordringer (2.23)  

 Utlån (2.22)  

5 525Aksjer og andeler (2.21)  

2 746 439Pensjonsmidler (2.20)  

2 984 456Omløpsmidler 3 007 337

 Derivater (2.15)  

 Konserninterne kortsiktige fordringer (2.14)  

2 094 289Kortsiktige fordringer (2.13) 2 016 807

-140 734Premieavvik (2.19)  

 Aksjer og andeler (2.18)  

 Sertifikater (2.12)  

 Obligasjoner (2.11)  

1 030 901Kasse, postgiro, bankinnskudd (2.10) 990 530

5 736 420SUM EIENDELER 3 007 337

141 641Egenkapital -1 833 695

-91 287Disposisjonsfond (2.56) -1 600 373

 Bundne driftsfond (2.51)  

 Ubundne investeringsfond (2.53)  

 Bundne investeringsfond (2.55)  

-92 383Regnskapsmessig mindreforbruk (2.5950) -233 322

 Regnskapsmessig merforbruk (2.5900)  

 Udisponert i investeringsregnskapet (2.5960)  

 Udekket i investeringsregnskapet (2.5970)  

325 311Kapitalkonto (2.5990)  

 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)  

 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)  

-3 077 275Langsiktig gjeld  

-3 077 275Pensjonsforpliktelse (2.40)  

 Ihendehaverobligasjonslån (2.41)  

 Sertifikatlån (2.43)  

 Andre lån (2.45)  

 Konsernintern langsiktig gjeld (2.47)  

-2 800 786Kortsiktig gjeld -1 173 642

 Kassekredittlån (2.31)  

-2 800 786Annen kortsiktig gjeld (2.32) -1 173 642

 Konsernintern kortsiktig gjeld  (2.33)  

 Derivater (2.34)  

 Premieavvik (2.39)  

-5 736 420SUM EGENKAPITAL OG GJELD -3 007 337

 Memorialkonto  

 Ubrukte lånemidler (2.91)  

 Andre memoriakonti (2.92)  

 MOTKONTO MEMORIA  

 Motkonto for memoriakontiene (2.99)  
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Foreløpige tall

Regnskapsskjema 1A

Beløp er avrundet

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

     Skatt på inntekt og formue

     Ordinært rammetilskudd

     Skatt på eiendom

     Andre direkte eller indirekte skatter

     Andre generelle statstilskudd

 Sum frie disponible inntekter

-14 597 -10 309     Renteinntekter og utbytte -12 676

     Gevinst finansielle instrumenter

11 115     Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 8 687

     Tap finansielle instrumenter

     Avdrag på lån

-3 482 -10 309 Netto finansinntekter/-utgifter -3 989

     Til dekning av tidligere års regnskapsmessige 

merforbruk

223 566

290 914 290 914 51 708 Til ubundne avsetninger

 Til bundne avsetninger

-233 322 -233 322     Bruk av tidligere års regnskapsmessige 

mindreforbruk

-1 800 000 -1 800 000     Bruk av ubundne avsetninger -459 876

     Bruk av bundne avsetninger -155 000

-1 742 408 -1 742 408 51 708 Netto avsetninger -391 311

     Overført til investeringsregnskapet

-1 745 890 -1 752 717 51 708 Til fordeling drift -395 300

1 653 507 1 752 717 -51 708     Sum fordelt drift 161 978

-92 383Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -233 322
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Foreløpige tall

Reggnskapsskjema 1B

Beløp er avrundet

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

3 025 001 2 925 891 2 806 257     010 - Fastlønn 2 304 208

        020 - Lønn til vikarer  

        030 - Lønn til ekstrahjelp  

        040 - Overtidslønn  

        050 - Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 4 594

        070 - Lønn vedlikehold/ lønn nybygg og nyanlegg  

        075 - Lønn renhold  

        080 - Godtgjørelse folkevalgte  

        089 - Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke 

arbeidsgiveravgiftspliktig lønn

 

407 240 550 950 582 225     090 - Pensjonsinnskudd og trekkpliktige 

forsikringsordninger

358 814

172 772 181 945 172 810     099 - Arbeidsgiveravgift 137 958

3 605 013 3 658 786 3 561 292 010-099 - Sum lønn og sosiale utgifter 2 805 573

    100 - Lønn og sosiale utgifter (010-099)  

11 621 11 621 10 000     100 - Kontormateriell 93 440

        105 - Undervisningsmateriell  

        110 - Medisinsk forbruksmateriell  

        114 - Medikamenter  

116 424 112 492 5 000     115 - Matvarer 133 620

145 713 141 918 100 000     120 - Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og 

tjenester

492 917

24 060 17 150 15 000     130 - Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 14 488

28 870 28 870 35 000     140 - Annonse, reklame, informasjon 55 504

151 609 151 609 140 000     150 - Opplæring, kurs 24 130

139 607 133 801       160 - Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. 

som er oppgavepliktige

131 312

41 681 36 430       165 - Andre oppgavepliktige godtgjørelser 17 761

187 570 186 734 150 000     170 - Transportutgifter og drift av egne og leide 

transportmidler

92 475

        180 - Strøm  

        181 - Fjernvarme/fjernkjøling  

        182 - Fyringsolje og fyringsparafin  

        183 - Naturgass og andre fossile gasser  

        184 - Bioenergi  

199        185 - Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring  

242 169 221 163 185 000     190 - Leie av lokaler og grunn 196 498

26 030 23 657 15 000     195 - Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 7 087

357 113 344 392 10 000     200 - Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 32 809

        209 - Medisinsk utstyr  

7 168 7 168       210 - Kjøp, leie og leasing av transportmidler  

        220 - Leie av driftsmidler  

        230 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester og 

nybygg/nyanlegg

 

3 600 3 600 2 000     240 - Serviceavtaler, reparasjoner og 

vaktmestertjenester

2 276

        250 - Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg  

        260 - Renholds- og vaskeritjenester  

515 949 465 394 600 000     270 - Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 1 547 591

        280 - Grunnerverv  

        285 - Kjøp av eksisterende bygg/anlegg  

        290 - Internkjøp  

1 999 383 1 885 999 1 267 000 100-290 - Kjøp som inngår i tj.prod 2 841 908

        300 - Kjøp fra staten  

        330 - Kjøp fra fylkeskommuner  

        350 - Kjøp fra kommuner  

        370 - Kjøp fra andre (private)  

-67 286        375 - Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager  

        380 - Kjøp fra kommunalt foretak i egen kommune 259 461

-67 286    300-380 - Kjøp som erstatter tj.prod 259 461
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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

5 000 5 000     470 - Overføring til andre (private) 180 000

     475 - Overføring til IKS der kommunen selv er deltager

1 800 000 1 800 000     480 - Overføring til kommunalt foretak i egen 

kommune

     490 - Reserverte bevilgninger/avsetninger (skal være 

0 ved rapp)

1 805 000 1 805 000400-490 - Overføringsutgifter 180 000

11 115500 - Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 8 687

501 - Konserninterne renteutgifter

509 - Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)

510 - Avdrag

511 - Konserninterne avdrag

520 - Utlån

5 525 5 525521 - Konserninterne utlån

529 - Kjøp av aksjer og andeler

530 - Dekning av tidligere års regnskapsmessige

merforbruk/dekning av tidligere års udekket

223 566

290 914 290 914 51 708     540 - Avsetninger til disposisjonsfond

     548 - Avsetninger til ubundne investeringsfond

     550 - Avsetninger til bundne fond

     570 - Overføring til investeringsregnskapet

92 383     580 - Regnskapsmessig mindreforbruk/udisponert 233 322

     590 - Avskrivninger

399 937 296 439 51 708500-590 - Finansutgifter 465 574

600 - Brukerbetaling for kommunale tjenester

-3 500 -3 500620 - Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l.

utenfor avgiftsområdet

-41 260

     629 - Billettinntekter

-24 000 -32 471     630 - Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler

     640 - Avgiftspliktige gebyrer

-3 464 037 -3 662 035 -3 000 000     650 - Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester -2 849 501

     660 - Salg av driftsmidler

     670 - Salg av fast eiendom

     690 - Fordelte utgifter / Internsalg -1 308 750

-3 491 537 -3 698 006 -3 000 000600-690 - Salgsinntekter -4 199 512

-90 036 -120 036700 - Refusjon fra staten -25 429

710 - Sykelønnsrefusjon -737

728 - Kompensasjon moms påløpt i

investeringsregnskapet

     729 - Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet

     730 - Refusjon fra fylkeskommuner -80 000

-459 476 -389 551 -330 000     750 - Refusjon fra kommuner -214 286

-1 153 079 -895 000 -1 050 000     770 - Refusjon fra andre (private) -905 000

     775 - Salg til IKS der kommunen selv er deltager

     780 - Salg til kommunalt foretak i egen kommune

     790 - Internsalg

-1 702 591 -1 404 587 -1 380 000700-790 - Refusjoner -1 225 452

800 - Rammetilskudd

810 - Andre statlige overføringer

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

850 - 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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Reggnskapsskjema 1B
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     895 - Overføring fra IKS der kommunen selv er 

deltager

-500 000 -500 000 -500 000800-895 - Overføringsinntekter -500 000

-14 597 -10 309900 - Renteinntekter -12 676

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

-233 322 -233 322930 - Bruk av tidligere års regnskapsmessige

mindreforbruk/bruk av tidligere års udisponert

-1 800 000 -1 800 000     940 - Bruk av disposisjonsfond -459 876

     Bruk av disposisjonsfond (940)

     948 - Bruk av ubundne investeringsfond

     950 - Bruk av bundne driftsfond -155 000

     958 - Bruk av bundne investeringsfond

     970 - Overføringer fra driftsregnskapet

     980 - Regnskapsmessig merforbruk/ udekket

     990 - Motpost avskrivninger

-2 047 919 -2 043 631900-990 - Finansinntekter -627 552

26 030 23 657 15 000SUM TOTAL 7 087

SUM TOTAL FOR KOMMUNEN

79

http://www.xledger.com


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

Noter 

80



1/1

17.02.2020 07:15

Rapport: GL 76 A4 NO, Periode fra: Jan/2019, Periode til: Des/2019, Enhet: Beløp, Rapport: Note - Endring i arbeidskapitalen
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Foreløpige tall

Nordavind Utvikling KF

Note 1- Endring i arbeidskapitalen

Beløp er avrundet

Regnskap

(år 2019)

Regnskap

(år 2018)

-5 694 128Inntekter driftsdel -4 616 214

Inntekter investeringsdel

-14 597Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner -12 676

-5 708 725Sum anskaffelse av midler -4 628 890

7 342 110Utgifter driftsdel 4 778 192

Utgifter investeringsdel

16 640Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 8 687

7 358 750Sum anvendelse av midler 4 786 879

1 650 025Netto anskaffelse/anvendelse av midler 157 989

Ubrukte lånemidler

1 650 025Arbeidskapital bevilgningsregnskapet 157 989

77 482Kortsiktige fordringer (2.13-2.17) 420 274

Aksjer og andeler (2.18)

-140 734Premieavvik (2.19)

Sertifikater (2.12)

Obligasjoner (2.11)

40 371Betalingsmidler (2.10) -480 605

-22 881Sum omløpsmidler -60 331

Kassekreditt (2.31)

-1 627 144Annen kortsiktig gjeld (2.32-2.38) -97 657

Premieavvik (2.39)

-1 627 144Sum kortsiktig gjeld -97 657

-1 650 025Arbeidskapital balanse -157 989

Avstemming
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Note 2  Pensjonsforpliktelser

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

KLP SPK Andre
4,50 %
4,00 %
2,97 %
2,97 %

2019 2018

Årets pensjonsopptjening, nåverdi 408 362 318 945

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 117 739 80 179

Forventet avkastning på pensjonsmidlene -103 901 -67 464

Adminstrasjonskostnad 29 269 0

A Beregnet netto pensjonskostnad (inkl. adm) 451 469 331 660              

B Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) 696 544 0

C Årets premieavvik (B-A) 245 075          -331 660 

Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet 2019 2018

B Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) 696 544 0

C Årets premieavvik -245 075 331 660

D Amortisering av tidligere års premieavvik -47 380 0

E Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering  (SUM B:D) 404 089 331 660

G Pensjonstrekk ansatte -59 162 -44 762 
Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G) 344 927 286 898

Akkumulert premieavvik 2019 2018

Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.) -331 660 0

Årets premieavvik 245 075 -331 660

Sum amortisert premieavvik dette året 47 380 0

Akkumulert premieavvik pr. 31.12 -39 205 -331 660

Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik -1 999 -16 915

Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift -41 204 -348 575

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser 2019 2018

Netto pensjonsforpliktelser pr. 01.01. 517 991 186 331

Årets premieavvik -245 075 331 660

Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen) 41 866

Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)

Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12. 314 782 517 991

Herav:

Brutto pensjonsforpliktelse 3 061 221 2 084 649

Pensjonsmidler 2 746 439 1 566 658

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 16 054 26 418

Pensjonskostnad og premieavvik

Diskonteringsrente 
Forventet årlig lønnsvekst 
Forventet årlig G- og pensjonsregulering  

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik 

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden
Forventet avkastning pensjonsmidler 

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK)  som sikrer ytelsesbasert 
pensjon for de ansatte.

Pensjonsordningen  omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet 
pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV.
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Note 3  Fordringer og gjeld til egen kommune, andre KF
             og interkommunale samarbeid

31.12. 2019 31.12. 2018

Kommunal virksomhet : Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld

Kortsiktige poster

Dyrøy kommune 235 524 1 987 309 36 211

"     Salgsinntekter 557 296

"     Korsiktig gjeld 146 483

Sum kortsiktige poster 235 524 1 987 309 703 779 36 211

Langsiktige poster

Sum langsiktige poster

Note 4   Fordeling av foretakets inntekter og utgifter  

Totalt
Egen 

kommune

IKS/egen 
kommune
er deltaker Andre

Driftssinntekter

Andre salgs- og leieinntekter 3 464 037 1 378 935 2 085 101

Overføring uten krav til motytelse 500 000 500 000

Overføringer med krav til motytelse 1 702 591 1 702 591

Totalt 5 666 628 1 378 935 4 287 692

Driftsutgifter

Kjøp av varer og tjenester 1 999 383 2 692 835

Kjøp av varer og tjenester som erstatter -67 286 -67 286

Overføring uten krav til motytelse

Overføring med krav til motytelse

Totalt 1 932 097 -67 286 2 692 835

Beholdning 01.01. Avsetninger

Bruk av fond 
i driftsregn-

skapet

Bruk av fond 
i inv.regn-

skapet
Beholdning 

31.12.

Disposisjonsfond 1 600 373 290 914 1 800 000 91 287

Bundne driftsfond

Ubundne investeringsfond

Bundne investeringsfond

Samlede avsetninger og bruk av avsetninger 1 600 373 290 914 1 800 000 91 287

Note 5  Ytelser til ledende personer

Daglig leder har en årslønn på 783 426 kr pr år.

Det utbetales styrehonorar iht kommunale retningslinjer i Dyrøy kommune

Note 6 Avsetning og bruk av fond
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Note 7   Kapitalkonto 

Saldo 01.01. -kr  

Økning av kapitalkonto (kreditposteringer)

Aktivering av fast eiendom og anlegg -kr  

Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg -kr  

Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler -kr  

Kjøp av aksjer og andeler 5 525kr            

Reversert nedskrivning av aksjer og andeler -kr  

Utlån -kr  

Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse -kr  

Avdrag på eksterne lån -kr  

Økning pensjonsmidler 2 746 439kr     

Reduksjon pensjonsforpliktelser -kr  

Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer)

Avgang fast eiendom og anlegg -kr  

Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg -kr  

Avgang utstyr, maskiner og transportmidler -kr  

Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler -kr  

Avgang aksjer og andeler -kr  

Nedskrivning av aksjer og andeler -kr  

Avdrag på utlån -kr  

Avskrivning utlån -kr  

Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse -kr  

Bruk av midler fra eksterne lån -kr  

Reduksjon pensjonsmidler -kr  

Økning pensjonsforpliktelser 3 061 221kr     

Urealisert kurstap utenlandslån -kr  

Saldo 31.12. (309 257)kr       
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 210 

Saksmappe: 2020/136 

Saksbehandler: Kurt Terje Norkyn Klaussen 

Dato: 11.06.2020 

 

 

Saksframlegg 

Årsberetning og Årsregnskap 2019 Dyrøy kommune 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 70/20 18.06.2020 
Kommunestyret 57/20 18.06.2020 

 

Vedlegg 
1 113 - Revisjonsberetning årsregnskap 2019 
2 Årsregnskap 2019 
3 Årsberetning 2019 
  

 

Rådmannens innstilling: 

1. Kommunestyret godkjenner framlagte årsrapport og årsregnskap for 2019.  
2. Udekket i investeringsregnskap dekkes ved bruk av ubundne investeringsfond i henhold til 

tabell:   
 

 Art/ balanse Ansvar/ Fond Funksj Beløp 
Kredit 094000 935 880 -1 800 000 
Debet 2530000 Ubund. Innv. Fond       403 921 
Debet 2530001 Boligfond - nybygg/vedlikehold    1 231 300 
Debet 2550003 Aksjesalg       164 779 

 
3. Regnskapsmessig merforbruk dekkes ved bruk av disposisjonsfond i henhold til tabell: 

 
 Art/ balanse Ansvar/ Fond Funksj. Beløp 
Kredit 194000 951 880 - 5 583 430 
Debet 2560000 Disposisjonsfond    1 216 454 
Debet 2560005 Kultur og idrettsformål       300 000 
Debet 2560006 Pensjonsfond    2 200 000 
Debet 2560007 Rentefond    1 500 000 
Debet 2560008 Næringstiltak (på siden av utviklingsf.)       366 976 

 
 
 
Behandling i Formannskapet – 18.06.2020:  

 
 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 18.06.2020  
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Kort sammendrag 

Fullstendig årsregnskap ble første gang avgitt 19.02.2020, dette måtte korrigeres og korrigert 
årsregnskap ble avlagt 05.06.2020. Endelig årsberetning ble avlagt 09.06.20. Dette er etter 
lovens frister som er henholdsvis 15.02 og 31.03. 
 

Saksopplysninger 

Driftsregnskapet framkom i utgangspunktet med ett merforbruk på kr 4 878 821, men på grunn 
av at kr 2 522 230 for husleie for sykehjemsavdeling i Salangen ikke kunne godkjennes som en 
del av investeringskostnaden på nytt sykehjem måtte regnskapet åpnes og hele leiekostnaden 
overføres til drift. En har fra kommunens side sett det nødvendig å bruke en del tid for å avklare 
regelverket rundt dette før en besluttet å åpne regnskapet for å korrigere. Driftsregnskapet 
framkom da med merforbruk/underskudd på kr 7 383 430. Underskuddet er redusert ved 
strykning i samsvar med regnskapsforskriften, § 9, 1. ledd, pkt 2. 
Driftsregnskapet er avsluttet med ett merforbruk på kr 5 583 430, og udekket beløp i 
investeringsregnskapet er kr 1 800 000 
 
Tilgjengelige ubundne investeringsfond 31/12 2019 UB 2019
2530000 - Ubundne investeringsfond -1 082 861
2530001 - Boligfond - nybygg/vedlikehold -1 231 300
2550003 - Aksjesalg -164 779
Sum 31/12 2019 -2 478 940  
 
Tilgjengelige disposisjonsfond 31/12 2019
2560000 - Disposisjonsfond -1 216 454
2560002 - Egenandel omstillingsprogrammet -1 000 000
2560003 - Rekruttering og kompetanse -1 270 774
2560004 - Nasjonal satsing realfag, skole og barnehage -790 000
2560005 - Kultur og idrettsformål -300 000
2560006 - Pensjonsfond -2 200 000
2560007 - Rentefond -1 500 000
2560008 - Næringstiltak (på siden av utviklingsfondet) -1 000 000
Sum 31/12 2019 -9 277 228  
 
 

Administrasjonens vurdering 

Med de til dels store budsjettkutt som er vedtatt for 2020 mener rådmannen det vil være utfordrende å 
dekke inn merforbruket gjennom ytterligere nedskjæringer og foreslår derfor inndekning ved bruk av 
fond etter følgende prioritering: 

Forslag inndekning av udekket beløp i innvestering
Forslag bruk 

av fond
Rest. Ubund. 

Innv. fond 
2530000 - Ubundne investeringsfond 403 921 -678 940
2530001 - Boligfond - nybygg/vedlikehold 1 231 300
2550003 - Aksjesalg 164 779
Sum inndekning 1 800 000 -678 940   
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Forslag inndekning av regnskapsmessig merforbruk 2019
Forslag bruk 

av fond
Rest. Disp 

fond
2560000 - Disposisjonsfond 1 216 454
2560002 - Egenandel omstillingsprogrammet -1 000 000
2560003 - Rekruttering og kompetanse -1 270 774
2560004 - Nasjonal satsing realfag, skole og barnehage -790 000
2560005 - Kultur og idrettsformål 300 000
2560006 - Pensjonsfond 2 200 000
2560007 - Rentefond 1 500 000
2560008 - Næringstiltak (på siden av utviklingsfondet) 366 976 -633 024
Sum 5 583 430 -3 693 798,0  
 
Disponering av havbruksmidler for 2020 berøres ikke av dette.
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02.06.2020 20:53

Rapport: GL 76 A4 NO, Periode fra: Jan/2019, Periode til: Des/2019, Enhet: Beløp, Rapport: Økonomisk oversikt drift

Dyrøy Kommune

Powered by Xledger

Foreløpige tall

Økonomisk oversikt drift

Beløp er avrundet

Regnskap

(år 2019)

Regnskap

(år 2018)

-5 380 597Brukerbetalinger -5 294 831

-13 942 635Andre salgs- og leieinntekter -14 398 409

-18 838 075Overføringer med krav til motytelse -21 110 522

-74 067 799Rammetilskudd -71 908 260

-10 647 558Andre statlige overføringer -26 834 458

-4 931 596Andre overføringer -283 312

-25 187 432Inntekts- og formueskatt -25 397 508

 Eiendomsskatt  

 Andre direkte og indirekte skatter  

-152 995 692Sum driftsinntekter -165 227 300

79 288 433Lønnsutgifter 76 952 858

15 286 665Sosiale utgifter 13 831 293

32 231 132Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens 

tjenesteproduksjon

30 357 763

13 637 385Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 13 611 167

13 213 484Overføringer 12 225 588

10 041 471Avskrivninger 9 646 887

-281 457Fordelte utgifter -1 840 419

163 417 113Sum driftsutgifter 154 785 136

10 421 421BRUTTO DRIFTSRESULTAT -10 442 163

-380 888Renteinntekter og utbytte -336 718

 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)  

-104 674Mottatte avdrag på utlån -442 555

-485 562Sum eksterne finansinntekter -779 273

2 797 930Renteutgifter og låneomkostninger 2 593 583

 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)  

6 406 933Avdrag på lån 6 155 170

48 315Utlån 98 474

9 253 178Sum eksterne finansutgifter 8 847 228

8 767 617Resultat eksterne finanstransaksjoner 8 067 955

-10 041 471Motpost avskrivninger -9 646 887

9 147 566NETTO DRIFTSRESULTAT -12 021 095

 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -5 654 144

-6 097 775Bruk av disposisjonsfond -926 202

-1 999 222Bruk av bundne driftsfond -2 301 747

-8 096 997Sum bruk av avsetninger -8 882 093

 Overført til investeringsregnskapet 2 600 000

 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk  

 Avsatt til disposisjonsfond 16 420 655

4 532 861Avsatt til bundne driftsfond 1 882 533

4 532 861Sum avsetninger 20 903 188

5 583 430Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk  

 SUM TOTAL 0
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02.06.2020 21:20

Rapport: GL 76 A4 NO, Periode fra: Jan/2019, Periode til: Des/2019, Enhet: Beløp, Rapport: Økonomisk oversikt investering

Dyrøy Kommune

Powered by Xledger

Foreløpige tall

Økonomisk oversikt investering

Beløp er avrundet

Regnskap

(år 2019)

Regnskap

(år 2018)

 Salg av driftsmidler og fast eiendom -3 848

 Andre salgsinntekter  

 Overføringer med krav til motytelse  

-2 004 595Kompensasjon for merverdiavgift -1 369 770

 Statlige overføringer  

 Andre overføringer  

 Renteinntekter og utbytte  

-2 004 595Sum inntekter -1 373 618

591 210Lønnsutgifter  

 Sosiale utgifter  

17 627 233Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens 

tjenesteproduksjon

11 461 493

 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon  

2 004 595Overføringer 1 369 770

 Renteutgifter og omkostninger  

 Fordelte utgifter  

20 223 038Sum utgifter 12 831 263

893 835Avdrag på lån 1 532 092

850 000Utlån  

2 404 572Kjøp av aksjer og andeler 3 165 192

 Dekning av tidligere års udekket 2 474 363

 Avsatt til ubundne investeringsfond 1 770 216

1 027 113Avsatt til bundne investeringsfond 231 326

5 175 520Sum finansieringstransaksjoner 9 173 189

23 393 963FINANSIERINGSBEHOV 20 630 834

-19 068 443Bruk av lån -11 461 493

 Salg av aksjer og andeler  

-1 485 906Mottatte avdrag på utlån -1 372 038

 Overført fra driftsregnskapet -2 600 000

 Bruk av tidligere års udipsonert  

-604 572Bruk av disposisjonsfond -4 805 923

 Bruk av bundne driftsfond  

 Bruk av ubundne investeringsfond  

-435 042Bruk av bundne investeringsfond -391 380

-21 593 963SUM FINANSIERING -20 630 834

1 800 000Udekket/Udisponert  

 SUM TOTAL  

96

http://www.xledger.com


1/1

02.06.2020 21:26

Rapport: GL 69 A4 NO, Periode fra: Jan/2019, Periode til: Des/2019, Enhet: Beløp, Budsjettvariant: Regulert budsjett drift, Budsjettvariant 2: 

Opprinnelig budsjett drift, Rapport: Regnskapsskjema 1A

Dyrøy Kommune

Powered by Xledger

Foreløpige tall

Regnskapsskjema 1A

Beløp er avrundet

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

-25 187 432 -24 947 000 -24 947 000     Skatt på inntekt og formue -25 397 508

-74 067 799 -73 848 000 -73 848 000     Ordinært rammetilskudd -71 908 260

        Skatt på eiendom  

        Andre direkte eller indirekte skatter  

-10 647 558 -6 253 140 -6 253 140     Andre generelle statstilskudd -26 834 458

-109 902 789 -105 048 140 -105 048 140 Sum frie disponible inntekter -124 140 226

-380 888 -1 140 000 -1 140 000     Renteinntekter og utbytte -336 718

        Gevinst finansielle instrumenter  

2 797 930 4 680 511 4 680 511     Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 2 593 583

        Tap finansielle instrumenter  

6 406 933 6 858 150 6 858 150     Avdrag på lån 6 155 170

8 823 976 10 398 661 10 398 661 Netto finansinntekter/-utgifter 8 412 036

        Til dekning av tidligere års regnskapsmessige 

merforbruk

 

 17 621 17 621     Til ubundne avsetninger 16 420 655

4 532 861 36 000 36 000     Til bundne avsetninger 1 882 533

        Bruk av tidligere års regnskapsmessige 

mindreforbruk

-5 654 144

-6 097 775 -6 097 775 -5 568 549     Bruk av ubundne avsetninger -926 202

-1 999 222 -404 000 -404 000     Bruk av bundne avsetninger -2 301 747

-3 564 136 -6 448 154 -5 918 928 Netto avsetninger 9 421 095

 1 800 000       Overført til investeringsregnskapet 2 600 000

-104 642 950 -99 297 633 -100 568 407 Til fordeling drift -103 707 096

110 226 379 99 297 633 100 568 407     Sum fordelt drift 103 707 095

5 583 430   Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0
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02.06.2020 21:28

Rapport: GL 69 A4 NO, Periode fra: Jan/2019, Periode til: Des/2019, Enhet: Beløp, Budsjettvariant: Regulert budsjett drift, Budsjettvariant 2: 

Opprinnelig budsjett drift, Rapport: Regnskapsskjema 1B

Dyrøy Kommune

Powered by Xledger

Foreløpige tall

Regnskapsskjema 1B

Beløp er avrundet

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

163 746 884 147 248 847 146 719 621     Driftsutgifter 156 724 030

-53 520 505 -47 951 214 -46 151 214     Driftsinntekter -53 016 935

110 226 379 99 297 633 100 568 407 Netto utgift 103 707 095
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02.06.2020 21:29

Rapport: GL 69 A4 NO, Ansvar, Periode fra: Jan/2019, Periode til: Des/2019, Enhet: Beløp, Budsjettvariant: Regulert budsjett drift, 

Budsjettvariant 2: Opprinnelig budsjett drift, Rapport: Regnskapsskjema 1B

Dyrøy Kommune

Powered by Xledger

Foreløpige tall

Regnskapsskjema 1B

Beløp er avrundet

Ansvar 

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

-2        Driftsutgifter 0

-11 131        Driftsinntekter  

-11 133    Netto utgift 0

Ansvar 100 - Komm/form/adm/hovedutvalg

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

1 419 430 1 326 164 1 317 334     Driftsutgifter 1 443 299

-12 439        Driftsinntekter -37 848

1 406 992 1 326 164 1 317 334 Netto utgift 1 405 451

Ansvar 102 - Eldrerådet

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

14 356 17 313 17 313     Driftsutgifter 18 843

        Driftsinntekter -314

14 356 17 313 17 313 Netto utgift 18 528

Ansvar 106 - Arbeidsmiljøutvalget

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

87 287 221 313 221 313     Driftsutgifter 175 166

87 287 221 313 221 313 Netto utgift 175 166

Ansvar 107 - Kommune- og stortingsvalg

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

76 257 43 111 43 111     Driftsutgifter 1 500

-9 241        Driftsinntekter  

67 017 43 111 43 111 Netto utgift 1 500

Ansvar 108 - Støtte politiske partier

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

34 418 35 190 35 190     Driftsutgifter 35 190

34 418 35 190 35 190 Netto utgift 35 190

Ansvar 109 - Kontrollutv/revisjon

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

455 432 502 208 502 208     Driftsutgifter 461 521

-22 563 -22 063 -22 063     Driftsinntekter -22 410

432 870 480 145 480 145 Netto utgift 439 111

Ansvar 111 - Rådmannskontoret

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

1 661 516 1 288 869 1 271 802     Driftsutgifter 1 440 777

-33 219        Driftsinntekter -22 659

1 628 298 1 288 869 1 271 802 Netto utgift 1 418 118

Ansvar 112 - Økonomiavdelingen

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

2 563 507 2 395 226 2 340 498     Driftsutgifter 2 593 453

-108 344 -141 316 -141 316     Driftsinntekter -373 662

2 455 162 2 253 910 2 199 182 Netto utgift 2 219 791
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2/12

02.06.2020 21:29

Rapport: GL 69 A4 NO, Ansvar, Periode fra: Jan/2019, Periode til: Des/2019, Enhet: Beløp, Budsjettvariant: Regulert budsjett drift, 

Budsjettvariant 2: Opprinnelig budsjett drift, Rapport: Regnskapsskjema 1B

Dyrøy Kommune

Powered by Xledger

Foreløpige tall

Regnskapsskjema 1B

Beløp er avrundet

Ansvar 115 - Tiltakskonsulent

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

788 782 712 839 700 641     Driftsutgifter 718 237

-508        Driftsinntekter -395

788 275 712 839 700 641 Netto utgift 717 841

Ansvar 121 - Fellestjenesten

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

2 474 094 2 533 561 2 499 447     Driftsutgifter 2 474 723

-852 868 -758 160 -758 160     Driftsinntekter -635 206

1 621 226 1 775 401 1 741 287 Netto utgift 1 839 518

Ansvar 122 - Fellesutgifter

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

398 435 -3 003 858 -3 003 858     Driftsutgifter 465 839

-1 504 304        Driftsinntekter -207 784

-1 105 869 -3 003 858 -3 003 858 Netto utgift 258 055

Ansvar 123 - EDB-drift

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

2 980 973 2 359 096 2 059 096     Driftsutgifter 2 564 320

-618 859 -147 208 -147 208     Driftsinntekter -477 690

2 362 114 2 211 888 1 911 888 Netto utgift 2 086 631

Ansvar 131 - Omstillingskommune

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

4 718 654 4 014 586 4 000 801     Driftsutgifter 2 943 801

-3 343 843 -3 000 000 -3 000 000     Driftsinntekter -3 129 023

1 374 811 1 014 586 1 000 801 Netto utgift -185 223

Ansvar 132 - Næringsarbeid

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

510 180 353 004 353 004     Driftsutgifter 980 821

-110 046        Driftsinntekter -198 512

400 133 353 004 353 004 Netto utgift 782 309

Ansvar 133 - Utviklingsfond

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

207 968        Driftsutgifter 785 042

-4 977        Driftsinntekter -4 208

202 990    Netto utgift 780 835

Ansvar 136 - Boligtiltak

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

80 000 215 000 215 000     Driftsutgifter 100 000

-100 000        Driftsinntekter  

-20 000 215 000 215 000 Netto utgift 100 000

Ansvar 139 - Astafjord Vekst  (VTA)

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

657 770 596 100 596 100     Driftsutgifter 607 056

        Driftsinntekter -4 515

657 770 596 100 596 100 Netto utgift 602 541
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02.06.2020 21:29

Rapport: GL 69 A4 NO, Ansvar, Periode fra: Jan/2019, Periode til: Des/2019, Enhet: Beløp, Budsjettvariant: Regulert budsjett drift, 

Budsjettvariant 2: Opprinnelig budsjett drift, Rapport: Regnskapsskjema 1B

Dyrøy Kommune

Powered by Xledger

Foreløpige tall

Regnskapsskjema 1B

Beløp er avrundet

Ansvar 151 - Kirkelig administrasjon

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

1 741 713 1 541 597 1 541 597     Driftsutgifter 1 823 108

     Driftsinntekter

1 741 713 1 541 597 1 541 597 Netto utgift 1 823 108

Ansvar 152 - Andre religiøse formål

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

22 091 23 000 23 000     Driftsutgifter 19 889

22 091 23 000 23 000 Netto utgift 19 889

Ansvar 172 - Tilfeldige utg./inntekter

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

9 807     Driftsutgifter 11 807

9 807 Netto utgift 11 807

Ansvar 179 - Lønnsreg. alle ansvarsomr

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

1 325 000     Driftsutgifter

1 325 000 Netto utgift

Ansvar 180 - Bredbåndprosjektet

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

330 553 410 000 410 000     Driftsutgifter 627 564

-530 118 -590 000 -590 000     Driftsinntekter -656 748

-199 565 -180 000 -180 000 Netto utgift -29 184

Ansvar 190 - Drift i NORDAVINDSHAGEN

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

458 879 242 464 242 464     Driftsutgifter 268 456

-165 063 -49 500 -49 500     Driftsinntekter -81 761

293 817 192 964 192 964 Netto utgift 186 695

Ansvar 195 - Dyrøyseminarsenteret

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

724 923 399 000 399 000     Driftsutgifter 815 155

-1 281 314 -1 800 000     Driftsinntekter -234 017

-556 391 -1 401 000 399 000 Netto utgift 581 138

Ansvar 211 - Dyrøy barnehage

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

7 388 389 7 433 461 7 331 175     Driftsutgifter 8 701 856

-1 554 177 -1 296 731 -1 296 731     Driftsinntekter -3 472 808

5 834 212 6 136 730 6 034 444 Netto utgift 5 229 048

Ansvar 231 - Elvetun skole

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

20 474 322 16 511 916 16 101 329     Driftsutgifter 18 332 777

-3 273 877 -1 713 000 -1 713 000     Driftsinntekter -3 505 226

17 200 445 14 798 916 14 388 329 Netto utgift 14 827 550
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02.06.2020 21:29

Rapport: GL 69 A4 NO, Ansvar, Periode fra: Jan/2019, Periode til: Des/2019, Enhet: Beløp, Budsjettvariant: Regulert budsjett drift, 

Budsjettvariant 2: Opprinnelig budsjett drift, Rapport: Regnskapsskjema 1B

Dyrøy Kommune

Powered by Xledger

Foreløpige tall

Regnskapsskjema 1B

Beløp er avrundet

Ansvar 232 - Skolefritidsordningen

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

1 006 198 736 423 722 876     Driftsutgifter 1 232 781

-500 882 -380 000 -380 000     Driftsinntekter -412 095

505 316 356 423 342 876 Netto utgift 820 686

Ansvar 261 - VO på grunnskolens område

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

763 203 861 717 852 197     Driftsutgifter 860 339

-9 163 -50 000 -50 000     Driftsinntekter -11 862

754 040 811 717 802 197 Netto utgift 848 477

Ansvar 290 - Kommunalsjef oppvekst og kompetanse

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

986 751 988 651 972 713     Driftsutgifter 545 134

-1 113     Driftsinntekter -80 682

985 638 988 651 972 713 Netto utgift 464 452

Ansvar 301 - NAV sosialadministrasjon

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

1 738 130 1 641 732 1 619 865     Driftsutgifter 1 716 392

-708 037 -677 500 -677 500     Driftsinntekter -765 174

1 030 093 964 232 942 365 Netto utgift 951 218

Ansvar 302 - Boligstøtte

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

14 612 16 000 16 000     Driftsutgifter 13 694

14 612 16 000 16 000 Netto utgift 13 694

Ansvar 303 - Boligsosialt arbeid

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

     Driftsutgifter 32

 Netto utgift 32

Ansvar 309 - Fysioterapi og folkehelse

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

1 036 808 762 153 751 410     Driftsutgifter 986 226

-148 704 -52 000 -52 000     Driftsinntekter -169 708

888 104 710 153 699 410 Netto utgift 816 518

Ansvar 311 - Helsesøstertjeneste

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

1 208 466 1 336 070 1 310 616     Driftsutgifter 1 194 430

-234 032 -48 000 -48 000     Driftsinntekter -175 805

974 434 1 288 070 1 262 616 Netto utgift 1 018 626

Ansvar 321 - Legekontoret - drift

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

5 410 607 4 021 738 4 021 738     Driftsutgifter 5 747 399

-554 702     Driftsinntekter -427 497

4 855 904 4 021 738 4 021 738 Netto utgift 5 319 902
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02.06.2020 21:29

Rapport: GL 69 A4 NO, Ansvar, Periode fra: Jan/2019, Periode til: Des/2019, Enhet: Beløp, Budsjettvariant: Regulert budsjett drift, 

Budsjettvariant 2: Opprinnelig budsjett drift, Rapport: Regnskapsskjema 1B

Dyrøy Kommune

Powered by Xledger

Foreløpige tall

Regnskapsskjema 1B

Beløp er avrundet

Ansvar 322 - Offentlig legearbeid

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

241 585 306 000 306 000     Driftsutgifter 277 498

241 585 306 000 306 000 Netto utgift 277 498

Ansvar 331 - Samhandlingsreformen

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

782 694 1 057 993 1 057 993     Driftsutgifter 822 291

782 694 1 057 993 1 057 993 Netto utgift 822 291

Ansvar 352 - Økonomisk sosialhjelp

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

688 617 785 000 785 000     Driftsutgifter 722 409

-19 524 -285 000 -285 000     Driftsinntekter -550

669 093 500 000 500 000 Netto utgift 721 859

Ansvar 353 - Kvalifiseringsprogram

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

 146 000 146 000     Driftsutgifter  

 146 000 146 000 Netto utgift  

Ansvar 355 - Tjeneste for integrering

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

3 114 952 3 413 728 3 358 406     Driftsutgifter 4 911 296

-121 539 -30 000 -30 000     Driftsinntekter -170 753

2 993 413 3 383 728 3 328 406 Netto utgift 4 740 543

Ansvar 361 - Barneverntjenesten -drift

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

778 850 1 164 736 1 164 736     Driftsutgifter 603 255

        Driftsinntekter -326

778 850 1 164 736 1 164 736 Netto utgift 602 929

Ansvar 362 - Barneverntiltak

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

1 700 793 828 302 819 662     Driftsutgifter 1 365 509

-105 764        Driftsinntekter -8 351

1 595 029 828 302 819 662 Netto utgift 1 357 158

Ansvar 371 - Sykehjemmet

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

23 690 325 22 221 057 22 009 727     Driftsutgifter 22 559 238

-7 578 544 -4 066 750 -4 066 750     Driftsinntekter -4 237 726

16 111 781 18 154 307 17 942 977 Netto utgift 18 321 512

Ansvar 372 - Hjemmetjenesten

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

11 285 808 9 975 395 9 800 916     Driftsutgifter 10 683 795

-1 773 618 -1 181 271 -1 181 271     Driftsinntekter -1 685 433

9 512 190 8 794 124 8 619 645 Netto utgift 8 998 362
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Ansvar 375 - Kjøkken og vaskeri

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

3 106 050 2 990 161 2 980 467     Driftsutgifter 3 670 045

-684 100 -563 400 -563 400     Driftsinntekter -1 543 417

2 421 950 2 426 761 2 417 067 Netto utgift 2 126 627

Ansvar 376 - Møteplassen

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

122 302 264 279 264 279     Driftsutgifter 110 463

-7 973 -20 000 -20 000     Driftsinntekter -34 171

114 329 244 279 244 279 Netto utgift 76 292

Ansvar 377 - Tiltak funksjonshemmede

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

808 079 1 032 690 1 030 997     Driftsutgifter 591 863

-1 067     Driftsinntekter -73 696

807 012 1 032 690 1 030 997 Netto utgift 518 167

Ansvar 390 - Kommunalsjef helse- og omsorg

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

982 660 960 675 945 167     Driftsutgifter 1 088 272

-5 807 -50 000 -50 000     Driftsinntekter -258 508

976 853 910 675 895 167 Netto utgift 829 765

Ansvar 391 - Avdeling Rehabilitering

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

8 194 103 7 324 679 7 266 969     Driftsutgifter 7 233 112

-907 407 -3 488 000 -3 488 000     Driftsinntekter -2 833 918

7 286 696 3 836 679 3 778 969 Netto utgift 4 399 194

Ansvar 395 - Personlig assistent

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

1 602 832 1 299 287 1 292 567     Driftsutgifter 1 580 731

-215 352 -30 000 -30 000     Driftsinntekter -122 357

1 387 481 1 269 287 1 262 567 Netto utgift 1 458 374

Ansvar 400 - Administrasjon

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

869 342 958 714 958 714     Driftsutgifter 859 891

417 563 -313 687 -313 687     Driftsinntekter -32 082

1 286 905 645 027 645 027 Netto utgift 827 809

Ansvar 401 - Oppmålingstjenesten

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

1 273 565 973 654 946 377     Driftsutgifter 1 053 680

-406 644 -190 000 -190 000     Driftsinntekter -269 433

866 921 783 654 756 377 Netto utgift 784 248

Ansvar 402 - Vedlikeholdstjenesten

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

2 944 593 2 880 538 2 814 449     Driftsutgifter 3 044 706

-438 268 -1 044 786 -1 044 786     Driftsinntekter -182 808

2 506 324 1 835 752 1 769 663 Netto utgift 2 861 898
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Ansvar 403 - Renholdstjenesten

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

2 749 930 2 886 639 2 846 179     Driftsutgifter 2 986 404

-206 530 -1 100 -1 100     Driftsinntekter -282 409

2 543 401 2 885 539 2 845 079 Netto utgift 2 703 995

Ansvar 410 - Administrasjonsbygg

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

1 431 637 1 057 479 1 057 479     Driftsutgifter 970 398

-595 179 -331 500 -331 500     Driftsinntekter -441 119

836 458 725 979 725 979 Netto utgift 529 279

Ansvar 411 - Barnehagen

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

410 112 266 758 266 758     Driftsutgifter 494 790

-54 043        Driftsinntekter -94 036

356 069 266 758 266 758 Netto utgift 400 754

Ansvar 412 - Elvetun skole

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

2 719 858 1 861 112 1 861 112     Driftsutgifter 1 911 449

-489 459        Driftsinntekter -392 595

2 230 399 1 861 112 1 861 112 Netto utgift 1 518 854

Ansvar 413 - Omsorgssenteret/adm.TPU

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

4 531 817 1 079 992 1 079 992     Driftsutgifter 1 382 391

-498 590 -75 000 -75 000     Driftsinntekter -400 844

4 033 227 1 004 992 1 004 992 Netto utgift 981 546

Ansvar 414 - Utleieboliger

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

595 854 521 449 521 449     Driftsutgifter 641 921

-861 067 -912 000 -912 000     Driftsinntekter -873 116

-265 213 -390 551 -390 551 Netto utgift -231 195

Ansvar 415 - Omsorgsboliger

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

579 326 402 248 402 248     Driftsutgifter 722 417

-893 349 -830 000 -830 000     Driftsinntekter -1 098 602

-314 023 -427 752 -427 752 Netto utgift -376 184

Ansvar 416 - Brannstasjon

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

40 119 76 819 76 819     Driftsutgifter 125 452

-4 994        Driftsinntekter -18 570

35 125 76 819 76 819 Netto utgift 106 882

Ansvar 417 - Biblioteklokaler

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

5 172 26 069 26 069     Driftsutgifter 20 549

-1 034        Driftsinntekter -3 398

4 137 26 069 26 069 Netto utgift 17 151
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Ansvar 418 - Kirkebygg

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

1 112 57 262 57 262     Driftsutgifter 70 066

-222        Driftsinntekter -13 888

890 57 262 57 262 Netto utgift 56 178

Ansvar 419 - Diverse bygg

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

172 320        Driftsutgifter 271

-177 431        Driftsinntekter -271

-5 111    Netto utgift  

Ansvar 420 - Lagerhall Tverrveien10

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

37 227 11 050 11 050     Driftsutgifter 36 245

-6 573        Driftsinntekter -6 837

30 653 11 050 11 050 Netto utgift 29 409

Ansvar 421 - Utleiebygg II

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

263 802 174 121 174 121     Driftsutgifter 182 029

-63 187 -44 600 -44 600     Driftsinntekter -45 294

200 616 129 521 129 521 Netto utgift 136 735

Ansvar 423 - Fossmoveien 9

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

137 795 131 010 131 010     Driftsutgifter 136 972

-232 466        Driftsinntekter -264 883

-94 671 131 010 131 010 Netto utgift -127 911

Ansvar 424 - Nordavindshagen

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

539 628 287 325 287 325     Driftsutgifter 406 821

-202 644 -105 000 -105 000     Driftsinntekter -206 460

336 984 182 325 182 325 Netto utgift 200 361

Ansvar 425 - Ambulansestasjon

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

144 751 44 700 44 700     Driftsutgifter 70 073

-263 751 -260 000 -260 000     Driftsinntekter -260 713

-119 000 -215 300 -215 300 Netto utgift -190 641

Ansvar 426 - Espenes Industriområde

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

138 668 74 890 74 890     Driftsutgifter 110 996

-25 923 -38 000 -38 000     Driftsinntekter -20 251

112 745 36 890 36 890 Netto utgift 90 746

Ansvar 427 - 427 Lagerhall Finnlandsmoan Industriområde

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

10 000        Driftsinntekter  

10 000    Netto utgift  
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Ansvar 427 - Lagerhall Finnlandsmoan Industriområde

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

104 183 29 888 29 888     Driftsutgifter 91 126

-122 425 -69 000 -69 000     Driftsinntekter -103 736

-18 241 -39 112 -39 112 Netto utgift -12 610

Ansvar 429 - Finnlandsmoan Industriområde

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

2 825 22 100 22 100     Driftsutgifter 14 817

-565        Driftsinntekter -2 963

2 260 22 100 22 100 Netto utgift 11 854

Ansvar 432 - Vannanlegg

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

481 904 2 486 271 2 486 271     Driftsutgifter 599 694

-3 214 868 -3 300 000 -3 300 000     Driftsinntekter -3 445 433

-2 732 964 -813 729 -813 729 Netto utgift -2 845 738

Ansvar 433 - Avløpsanlegg

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

180 251 1 188 424 1 188 424     Driftsutgifter 118 502

-1 542 634 -1 568 000 -1 568 000     Driftsinntekter -1 962 064

-1 362 383 -379 576 -379 576 Netto utgift -1 843 562

Ansvar 434 - Slambehandling

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

206 656 431 210 431 210     Driftsutgifter 398 332

-604 856 -610 000 -610 000     Driftsinntekter -586 492

-398 200 -178 790 -178 790 Netto utgift -188 160

Ansvar 435 - Renovasjon

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

2 020 903 2 623 217 2 623 217     Driftsutgifter 2 041 699

-2 688 504 -2 760 000 -2 760 000     Driftsinntekter -2 563 108

-667 601 -136 783 -136 783 Netto utgift -521 409

Ansvar 436 - Havner

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

33 619 41 910 41 910     Driftsutgifter 32 798

-105 287 -100 000 -100 000     Driftsinntekter -95 156

-71 668 -58 090 -58 090 Netto utgift -62 358

Ansvar 437 - Kommunale veger

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

3 977 860 2 947 660 2 947 660     Driftsutgifter 3 768 941

-743 439 -10 000 -10 000     Driftsinntekter -953 312

3 234 421 2 937 660 2 937 660 Netto utgift 2 815 629

Ansvar 438 - Veglys

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

366 103 325 484 325 484     Driftsutgifter 488 229

-72 819        Driftsinntekter -119 986

293 284 325 484 325 484 Netto utgift 368 243
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Ansvar 439 - Utearealer bygg/anlegg

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

2 725 35 795 35 795     Driftsutgifter 131 112

-545        Driftsinntekter -26 222

2 180 35 795 35 795 Netto utgift 104 889

Ansvar 451 - Primærnæring

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

800 924 929 031 902 477     Driftsutgifter 861 326

-99 675 -16 000 -16 000     Driftsinntekter -43 485

701 249 913 031 886 477 Netto utgift 817 841

Ansvar 452 - Interkomm skogbrukstjeneste

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

481 368 661 759 652 590     Driftsutgifter 657 711

-361 179 -430 000 -430 000     Driftsinntekter -493 428

120 189 231 759 222 590 Netto utgift 164 283

Ansvar 453 - Skogbruk

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

 85 000 85 000     Driftsutgifter 43 207

 -85 000 -85 000     Driftsinntekter -43 207

    Netto utgift 1

Ansvar 454 - Vilt

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

7 890 40 253 40 253     Driftsutgifter 10 522

 -38 000 -38 000     Driftsinntekter -41 694

7 890 2 253 2 253 Netto utgift -31 172

Ansvar 471 - Kulturkontor

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

1 216 894 1 249 321 1 245 261     Driftsutgifter 635 987

-320 092 -26 000 -26 000     Driftsinntekter -29 056

896 801 1 223 321 1 219 261 Netto utgift 606 931

Ansvar 472 - Bibliotek

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

510 723 502 416 486 701     Driftsutgifter 531 191

-28 467        Driftsinntekter -27 159

482 256 502 416 486 701 Netto utgift 504 032

Ansvar 474 - Ungdomsråd

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

72 912 106 877 106 877     Driftsutgifter 88 057

-38 098 -25 000 -25 000     Driftsinntekter -68 218

34 814 81 877 81 877 Netto utgift 19 839

Ansvar 475 - Frivillighetssentralen

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

554 172 611 479 602 296     Driftsutgifter 551 423

-57 551 -10 000 -10 000     Driftsinntekter -32 381

496 621 601 479 592 296 Netto utgift 519 042
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Ansvar 476 - Diverse kulturarbeid

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

247 880 132 297 132 297     Driftsutgifter 291 840

-174 839        Driftsinntekter -172 146

73 041 132 297 132 297 Netto utgift 119 694

Ansvar 477 - Anlegg og lokaler

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

170 041 272 733 272 733     Driftsutgifter 661 768

-34 309        Driftsinntekter -133 354

135 732 272 733 272 733 Netto utgift 528 414

Ansvar 478 - Museer/kulturvern

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

131 229 129 852 129 852     Driftsutgifter 116 485

-1 754        Driftsinntekter  

129 474 129 852 129 852 Netto utgift 116 485

Ansvar 479 - Dyrøy kulturskole

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

919 976 845 749 832 234     Driftsutgifter 866 547

-133 196 -124 642 -124 642     Driftsinntekter -156 425

786 780 721 107 707 592 Netto utgift 710 122

Ansvar 481 - Brannvern

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

1 454 390 1 124 446 1 079 462     Driftsutgifter 1 368 401

-100 230        Driftsinntekter -108 254

1 354 160 1 124 446 1 079 462 Netto utgift 1 260 146

Ansvar 482 - Feiing

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

568 139 493 076 487 616     Driftsutgifter 482 200

-819 790 -648 000 -648 000     Driftsinntekter -625 930

-251 651 -154 924 -160 384 Netto utgift -143 729

Ansvar 483 - Oljevern

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

 16 944 16 944     Driftsutgifter 21 238

        Driftsinntekter -4 248

 16 944 16 944 Netto utgift 16 990

Ansvar 490 - Kommunalsjef samfunnsutvikling og infrastruktur

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

        Driftsutgifter 43 902

    Netto utgift 43 902

Ansvar 925 - Momskompensasjon

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

 3 400 000 3 400 000     Driftsutgifter  

 -3 400 000 -3 400 000     Driftsinntekter  

    Netto utgift  
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Ansvar 930 - Formidlingslån

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

5 824        Driftsutgifter 5 438

-5 824        Driftsinntekter -5 438

    Netto utgift  

Ansvar 931 - Renter m.v.

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

210        Driftsutgifter 723

-18 721 -80 000 -80 000     Driftsinntekter -16 737

-18 511 -80 000 -80 000 Netto utgift -16 015

Ansvar 932 - Avdrag

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

-81 360 -120 000 -120 000     Driftsinntekter -525 994

-81 360 -120 000 -120 000 Netto utgift -525 994

Ansvar 940 - Avskrivninger

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

10 096 499 8 438 200 8 438 200     Driftsutgifter 9 646 887

-10 041 471 -9 946 000 -9 946 000     Driftsinntekter -9 646 887

55 028 -1 507 800 -1 507 800 Netto utgift  
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2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

20 223 038 21 596 000 26 761 000     Investeringer i anleggsmidler 12 831 263

850 000        Utlån og forskutteringer  

2 404 572 2 404 572 600 000     Kjøp av aksjer og andeler 3 165 192

893 835        Avdrag på lån 1 532 092

        Dekning av tidligere års udekket 2 474 363

1 027 113        Avsetninger 2 001 542

25 398 558 24 000 572 27 361 000 Årets finansieringsbehov 22 004 452

-19 068 443 -21 596 000 -26 761 000     Bruk av lånemidler -11 461 493

        Inntekter fra salg av anleggsmidler -3 848

        Tilskudd til investeringer  

-2 004 595        Kompensasjon for merverdiavgift -1 369 770

-1 485 906        Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -1 372 038

        Andre inntekter  

-22 558 944 -21 596 000 -26 761 000 Sum ekstern finansiering -14 207 149

 -1 800 000       Overført fra driftsregnskapet -2 600 000

        Bruk av tidligere års udisponert  

-1 039 614 -604 572 -600 000     Bruk av avsetninger -5 197 303

-23 598 558 -24 000 572 -27 361 000 Sum finansiering -22 004 452

1 800 000   UDEKKET/UDISPONERT  
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2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

20 223 038 21 596 000 26 761 000     Investeringsutgifter 12 831 263

        Investeringsinntekter  

20 223 038 21 596 000 26 761 000 Netto utgift 12 831 263
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2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

        Investeringsinntekter  

Ansvar 121 - Fellestjenesten

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

        Investeringsutgifter 193 029

    Netto utgift 193 029

Ansvar 123 - EDB-drift

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

19 500 171 000 291 000     Investeringsutgifter 6 464

19 500 171 000 291 000 Netto utgift 6 464

Ansvar 151 - Kirkelig administrasjon

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

  50 000     Investeringsutgifter  

  50 000 Netto utgift  

Ansvar 190 - Drift i NORDAVINDSHAGEN

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

        Investeringsutgifter  

    Netto utgift  

Ansvar 231 - Elvetun skole

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

471 918 520 000 920 000     Investeringsutgifter 327 737

471 918 520 000 920 000 Netto utgift 327 737

Ansvar 410 - Administrasjonsbygg

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

        Investeringsutgifter 90 178

    Netto utgift 90 178

Ansvar 412 - Elvetun skole

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

2 006 919 1 500 000       Investeringsutgifter 115 194

2 006 919 1 500 000   Netto utgift 115 194

Ansvar 413 - Omsorgssenteret/adm.TPU

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

6 561 347 10 000 000 10 000 000     Investeringsutgifter 1 115 591

6 561 347 10 000 000 10 000 000 Netto utgift 1 115 591

Ansvar 415 - Omsorgsboliger

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

        Investeringsutgifter 900 000

    Netto utgift 900 000

Ansvar 416 - Brannstasjon

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

2 665 790 3 305 000       Investeringsutgifter 161 250

2 665 790 3 305 000   Netto utgift 161 250
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Dyrøy Kommune

Powered by Xledger

Foreløpige tall

Regnskapsskjema 2B

Beløp er avrundet

Ansvar 424 - Nordavindshagen

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

        Investeringsutgifter 157 256

    Netto utgift 157 256

Ansvar 432 - Vannanlegg

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

8 497 564 6 000 000 6 000 000     Investeringsutgifter 5 290 136

8 497 564 6 000 000 6 000 000 Netto utgift 5 290 136

Ansvar 437 - Kommunale veger

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

  1 500 000     Investeringsutgifter 3 173 750

  1 500 000 Netto utgift 3 173 750

Ansvar 438 - Veglys

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

 100 000 500 000     Investeringsutgifter  

 100 000 500 000 Netto utgift  

Ansvar 481 - Brannvern

2019 2018

Faktisk Revidert budsjett Originalt budsjett Faktisk

  7 500 000     Investeringsutgifter 1 300 679

  7 500 000 Netto utgift 1 300 679
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NOTER 
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Regnskapsprinsipper og  vurderingsregler

Organisering av kommunens virksomhet (regnskapsenheter)

Redegjørelsen bør omtale eventuelle endringer i regnskapsprinsipper i regnskapsåret samt endringer i anvendelsen av 

Ved lånefinansiering av investeringer  er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2.

Den samlede virksomheten til kommunen er i hovedsak organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, men noe 

Nordavind Utvikling KF avlegger selvstendig regnskap som ikke inngår i kommunens bevilgningsregnskap. Særregnskapet 
behandles av Dyrøy kommunestyre. Dyrøy kommune står også bak stiftelsen Dyrøy Boligstiftelse, og er videre eneaksjonær i 
Dyrøy utleiebygg as, og hovedaksjonær (67.36 pr 31.12.2018) i Dyrøy Energi as. Det vises for øvrig til til note 6 med oversikt 
over aksjer og andeler i kommunens eie, samt note 12 som viser hvilke garantiforpliktelser kommunen har påtatt seg.

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av 
Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av 
Dersom kommunen avviker fra foreløpige kommunale regnskapsstandarder bør dette opplyses. Videre bør det omtales 
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Dyrøy Kommune
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Foreløpige tall

Note - Endring i arbeidskapitalen

Beløp er avrundet

Regnskap

(år 2018)

Regnskap

(år 2019) (år 2019) (år 2019)

Opprinnelig 

budsjett drift

Regulert 

budsjett drift

-152 995 692 -140 903 134 -139 103 134 -165 227 300Inntekter driftsdel

-2 004 595 -1 373 618Inntekter investeringsdel

-21 039 911 -1 215 000 -1 215 000 -13 612 804Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner

-176 040 198 -142 118 134 -140 318 134 -180 213 722Sum anskaffelse av midler

153 375 642 135 152 427 133 298 201 145 138 249Utgifter driftsdel

20 223 038 12 831 263Utgifter investeringsdel

13 401 585 11 613 661 11 613 661 13 544 512Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner

187 000 265 146 766 088 144 911 862 171 514 024Sum anvendelse av midler

10 960 067 4 647 954 4 593 728 -8 699 698Netto anskaffelse/anvendelse av midler

-2 527 557 5 461 493Ubrukte lånemidler

8 432 510 4 647 954 4 593 728 -3 238 205Arbeidskapital bevilgningsregnskapet

-1 046 769 416 383Kortsiktige fordringer (2.13-2.17)

Aksjer og andeler (2.18)

1 447 804 833 047Premieavvik (2.19)

Sertifikater (2.12)

Obligasjoner (2.11)

-8 420 483 7 590 969Betalingsmidler (2.10)

-8 019 447 8 840 399Sum omløpsmidler

Kassekreditt (2.31)

-413 064 -5 602 194Annen kortsiktig gjeld (2.32-2.38)

Premieavvik (2.39)

-413 064 -5 602 194Sum kortsiktig gjeld

-8 432 511 3 238 205Arbeidskapital balanse

4 647 954 4 593 728Avstemming
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Note 2 Ytelser til ledende personer

Ytelser til ledende personer

Lønn og 
annen 

godtgjørelse

Godtgjørelse 
for andre 

verv
Tilleggs-

godtgjørelse
Natural-
ytelser

Rådmann 869 935 0 0 0
Ordfører 790 398 0 0 0

Note 3  Godtgjørelse til revisor

Kommunens revisor er KomRev NORD IKS. Samlede godtgjørelser til revisor utgjør kr 326 000. Revisjon 
omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag. 
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Note 4  Pensjonsforpliktelser

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Premiefond

2019 2018
Innestående på premiefond 01.01. 52 551              15 507          
Tilført premiefondet i løpet av året 1 562 924         2 691 542     
Bruk av premiefondet i løpet av året 1 562 924         2 654 498     
Innestående på premiefond 31.12. 52 551              52 551          

Regnskapsføring av pensjon

KLP SPK Andre
4,50 % 4,00 %
4,00 % 4,00 %
2,97 % 2,97 %
2,97 % 2,97 %

2019 2018

Årets pensjonsopptjening, nåverdi 8 462 219 8 137 357        
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 9 620 452 9 121 708        
Forventet avkastning på pensjonsmidlene -9 322 655 -8 959 061       
Adminstrasjonskostnad 520 876 665 065           

A Beregnet netto pensjonskostnad (inkl. adm) 9 280 892 8 965 069          

B Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) 13 361 960 12 165 836        

C Årets premieavvik (B-A) 4 081 068      3 200 767          

Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet 2019 2018

B Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) 13 361 960 12 165 836

C Årets premieavvik -4 081 068 -3 200 767

D Amortisering av tidligere års premieavvik 2 793 756 2 404 938

E Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering  (SUM B:D) 12 074 648 11 370 007

G Pensjonstrekk ansatte -1 340 100 -1 282 533         
Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G) 10 734 548 10 087 474

Akkumulert premieavvik 2019 2018

Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.) 13 274 733 12 478 905

Årets premieavvik 4 081 068 3 200 767

Sum amortisert premieavvik dette året -2 793 756 -2 404 938

Akkumulert premieavvik pr. 31.12 14 562 045 13 274 734

Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik 742 664 677 011

Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift 15 304 709 13 951 745

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser 2019 2018

Netto pensjonsforpliktelser pr. 01.01. 23 670 177 35 195 076

Årets premieavvik -4 081 068 -3 200 767

Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen) 7 170 508 -8 324 133

Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)

Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12. 26 759 617 23 670 176

Herav:

Brutto pensjonsforpliktelse 247 088 649 235 005 935

Pensjonsmidler 220 329 033 211 335 758

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 1 364 740 1 207 179

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK)  som sikrer 
ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Pensjonsordningen  omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet 
pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV.

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger 
om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til 
pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og 
beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste 
år/med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år 
for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010.

Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. 
Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.

Dersom kommunen har endret amortiseringsperiode i regnskapsåret, skal virkningen av denne endringen opplyses om.

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden
Forventet avkastning pensjonsmidler 

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og 
inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl § 48 nr 2). Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av 
premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 2019 ved at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr. 1 447 804 lavere enn faktisk 
betalte pensjonspremier.

Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler 
og langsiktig gjeld.

Pensjonskostnad og premieavvik

Diskonteringsrente 
Forventet årlig lønnsvekst 
Forventet årlig G- og pensjonsregulering  

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik 
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Note 5 Anleggsmidler

IT-utstyr, 
kontor-

maskiner

Anleggs-
maskiner 

mv.

Anlegg 
eiendom mv 
ENØK-tiltak

Brannbiler, 
tekniske 
anlegg

Boliger, 
skoler, veier

Adm.bygg, 
sykehjem 

mv.

Sum 
avskrivbare 

anlegg

Tomte-
områder

Immaterielle 
eiendeler SUM

Anskaffelseskost 01.01.2019 4 578 156 25 582 412 6 025 028 2 944 000 203 482 677 74 984 167 317 596 440 18 951 382 336 547 822

Korreksjon for momskomp 2017 17 439 672 498 152 603 842 540 842 540

Korreksjon for momskomp 2018 162 874 158 456 1 034 477 7 500 1 363 307 1 363 307

Årets tilgang 491 418 13 875 089 5 878 762 20 245 269 20 245 269

 - herav overført fra egne KF 0 0

Årets avgang 0 0

 - herav overført til egne KF 0 0

Anskaffelseskost 31.12.2019 5 249 887 25 740 868 6 025 028 2 944 000 219 064 741 81 023 032 340 047 556 18 951 382 0 358 998 938

Akk. avskr. 31.12.2019. 3 700 288 19 752 337 5 177 313 1 491 363 64 167 331 33 758 166 128 046 798 128 046 798

Bokført verdi pr. 31.12.2019 1 549 599 5 988 531 847 715 1 452 637 154 897 410 47 264 866 212 000 758 18 951 382 0 230 952 140

Herav finansielle leieavtaler 0 0 0 0 0 0 0 0

Årets avskrivninger 230 059 2 628 614 640 623 142 452 4 839 350 1 560 373 10 041 471 0 0 10 041 471

Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0

Årets reverserte nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0

Tap ved salg av anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 0 0

Økonomisk levetid 5 år 10 år 10 år 20 år 40 år 50 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Ingen avskr.

Ved nedskrivning av anleggsmidler skal det opplyses om forutsetningene som er lagt til grunn for nedskrivningen, herunder årsak til nedskrivning og 
hvordan virkelig verdi er fastsatt.
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Note 6   Aksjer og andeler i varig eie

Hen-
visning Eierandel i

Eventuell 
markeds-

Balanseført 
verdi

Balanseført 
verdi

Selskapets navn balansen selskapet verdi 31.12.2019 01.01.2019

INKO(5) 2211504 1 250kr             1 250kr             
Dyrøy Utleiebygg AS 2211505 100 % 2 150 000kr      2 150 000kr      
Troms Adventurer AS 2211506 21 000kr           21 000kr           
Kveøyforbindelsen AS (4) 2211507 1 000kr             1 000kr             
Biblioteksentralen AS 2211508 600kr  600kr  
Senja Avfallselskap IKS 2211510 157 850kr         157 850kr         
Nord-Norsk Hastesenter (3) 2211512 1 500kr             1 500kr             
Dyrøyhallen (60) 2211513 6 000kr             6 000kr             
Arvid Hansens Minnestiftelse 2211515 35 000kr           35 000kr           
Egenkapitalinnskudd KLP 2211516 6 030 621kr      5 530 449kr      
Dyrøy Energi AS 2211517 100 % 1 463 400kr      1 359 000kr      
Studiesenteret Finnsnes AS 2211520 6 909kr             6 909kr             
Senja Næringshage AS 2211522 50 209kr           50 209kr           
Astafjord Vekst AS 2211523 125 000kr         125 000kr         
Komrev Nord IKS 2211524 35 000kr           35 000kr           
Nordavind Utvikling as 2211525 100 % 1 800 000kr      -kr  
Sum -kr              11 885 339kr    9 480 767kr      

Note 7   Salg av finansielle anleggsmidler 

Note 8   Tap på utlån og forskutteringer

Kommunen har i regnskapsåret ikke hatt tap på utlån og forskutteringer:

Det er ikke solgt finansielle anleggsmidler i 2019.
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Note 9   Langsiktig gjeld 

Fordeling av langsiktig gjeld: 31.12.2019 01.01.2019

Gjeldsbrevslån Kommunalbanken 113 182 651 95 384 521

Gjeldsbrevslån KLP 27 405 327 30 048 964

Husbanklån 6 189 382 6 974 594

Sum bokført langsiktig gjeld 146 777 360 132 408 079

Herav selvfinansierende gjeld 0 0

Langsiktig gjeld i særregnskap

Nordavind Utvikling KF 0 0

Sum bokført langsiktig gjeld i særregnskap 0 0

Kommunens samlede eksterne lånegjeld 146 777 360 132 408 079

Langs.gjeld Gj.sn.

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser 31.12.2019 rente

Langsiktig gjeld med fast rente : 1) 0

Langsiktig gjeld med flytende rente : 146 777 360

1) Ny fastrentevtale er etablert med virkning fra 4.2.2020 for kr 46.337 120.

Note 10   Rentesikring

Renteutgiftene på kommunens lånegjeld sikres i samsvar med gjeldende reglement for finans‐ 

og gjeldsforvaltningen.
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Note 11  Avdrag på lån

Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag 2019 2018

Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet 5 461 247    5 283 533     

Bergnet minimumsavdrag 6 406 933    6 155 170     

Avvik 945 686-  871 637-  

For lite betalte avdrag i 2019, kr 945686, belastes driftsregnskapet 2019 som avdrag, 

avsettes i balansen og betales som ekstraordinært avdrag i 2020.

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer

2019 2018

Mottatte avdrag på formidlingslån 1 377 283    639 038        

Mottatt avdrag på utlån Kunstgressbanen 108 623       733 000        

Utgiftsførte avdrag i inv. Kunstgressbanen 108 623-  -733 000 

Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet 785 212-  -799 092 

Avsatt til fond gjennom året 1 027 113-  -231 326 

Saldo - bruk av avdragsfond 435 042 391 380 

Saldo avdragsfond 31.12. 2 350 922-  -1 758 851 

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) § 50 nr. 7, i hht alternativ 1. 

ALTERNATIV1 :  beregne minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel. Minimumsavdrag beregnes som 
sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf. koml § 50 nr. 1 og 2) mulitplisert med årets avskrivninger i 
driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) 
på lånefinansierte anleggsmidler. 

ALTERNATIV 2 :  vekte gjenværende levetid for hver anleggsgruppe i forhold til bokført verdi totalt. Normalt vil 
denne beregningsmåten gi et lavere krav til minsteavdrag enn alternativ nr 1. Sammenligning mellom utgiftsførte 
avdrag og kapitalslit som frekommer ved bruk av dette alternativet er vist nedenfor.

Mottatte avdrag på videreutlån og forskotteringer skal uavkortet benyttes til nedbetaling av kommunens innlån. 
Eventuelle mottatte avdrag som ikke er benyttet til nedbetaling av gjeld avsettes til avdragsfond (bundet 
investeringsfond) Jf. også KRS nr. 3 Lån, opptak, avdrag og refinansiering punkt 3.4 nr. 2.

Ved eventuell endring i beregningsmetoden for minimumsavdrag, skal virkningen av dette 
opplyses.
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Note 12   Kommunens garantiansvar 

Utløper

Gitt overfor - navn 31.12.2019 31.12.2018 dato

Dyrøy Boligstiftelse (Husbanken 15953073) 506 880kr        580 420kr        2023

Dyrøy Boligstiftelse (Husbanken 15912965) 449 610kr        578 070kr        2023

Dyrøy Boligstiftelse (Husbanken 15308297) 383 062kr        475 115kr        2026

Dyrøy Boligstiftelse (Komm.banken) 1 700 000kr         1 207 860kr     1 252 600kr     2046

Dyrøyhallen (Kommunalbanken) 1 475 000kr         361 240kr        484 160kr        2022

Dyrøy Energi as 2 800 000kr         kr     2 659 990 2 753 330kr     2048

Astafjord Vekst AS (KLP) 2 500 000kr         2 100 000kr     2 175 000kr     2047

Proratisk ansvar for gjeldSenja Avfallselskap IKS - 4% av lånengjelden 

Sparebnak1 NN - 2238-446011 20 916kr          30 212kr          2022

Sparebnak1 NN - 2239-446010 19 980kr          28 861kr          2022

Sparebnak1 NN - 2240-4451291 20 123kr          27 441kr          2022

Sparebnak1 NN - 2241-478253 58 765kr          72 592kr          2024

Sparebnak1 NN - 2243-433698 2 760kr            2019

Sparebnak1 NN - 2244-478966 57 531kr          71 067kr          2024

DNB 135 091kr        167 613kr        2021

Kommunalbanken - 20150522 246 858kr        265 143kr        2026

Kommunalbanken - 20090381 1 080 000kr     1 200 000kr     2028

Kommunalbanken - 20100405 640 000kr        680 000kr        2035

Kommunalbanken - 20170667 356 757kr        378 378kr        2036

Sum garantiansvar 30 304 663kr  11 222 762kr   

Note 13  Andre vesentlige forpliktelser

Note 14 Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi

Dyrøy kommuna har ingen slike eiendeler eller forpliktelser pr 31.12.2019.

Dyrøy kommune har ingen langsiktige forpliktelser utover langsiktig gjeld  og garantistillelser, jfr note 9 og 12, 

som kan ha vesentlig betydning for kommunens driftsregnskap framover, f eks leasingavtaler, langsiktige 

leieavtaler eller avtaler om drift av kommunale tjenester.

Garantiansvar per

I tillegg kommer latent forpliktelse i hht kommunestyrets vedtak sak 9/18, den 22.2.2018, om å gi 

selvskyldnerkausjon for lån som Dyrøy Utleiebygg as skal ta opp. Garantien gjelder for hovedstol inntil kr 16 500 

000, med tillegg av 10 % av enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

omkostninger, maksimalt kr 18 150 000. Garantivedtaket er godkjent av Fylkesmannen i brev av 27.4.2018.

Garanti-ramme
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Note 15 Avsetning og bruk av fond

Fond samlet
Beholdning 
01.01.2019 Avsetninger

Bruk av fond i 
driftsregnskapet

Bruk av fond i 
inv.regnskapet

Beholdning 
31.12.2019

Disposisjonsfond 15 979 575kr     (6 097 775)kr            (604 572)kr            9 277 228kr         
Bundne driftsfond 5 577 825kr       4 532 861kr         (1 999 222)kr            8 111 464kr         
Ubundne investeringsfond 2 314 161kr       -kr                       -kr                         2 314 161kr         
Bundne investeringsfond 1 923 630kr       1 027 113kr         (435 042)kr            2 515 701kr         
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger 25 795 191kr    5 559 974kr         (8 096 997)kr           (1 039 614)kr         22 218 554kr      

Bundne fond
Beholdning 
01.01.2019 Avsetninger Bruk av fond

Beholdning 
31.12.2019

Bundne driftsfond
Selvkostfond 2 302 852kr         1 602 950kr             (488 648)kr            3 417 154kr         
Øremerka statstilskudd 1 507 941kr         620 637kr                (711 135)kr            1 417 443kr         
Næringsfond/Kraftfond 1 690 397kr         -kr                           (191 248)kr            1 499 149kr         
Gavefond 76 635kr              1 701 083kr             -kr                         1 777 718kr         

-kr                       -kr                           -kr                         -kr                       
Øvrige bundne driftsfond -kr                       -kr                           -kr                         -kr                       
Sum 5 577 825kr         3 924 670kr             (1 391 031)kr         8 111 464kr        

Bundne investeringsfond 1 923 630kr         1 027 113kr             (435 042)kr            2 515 701kr         
-kr                       -kr                           -kr                         -kr                       
-kr                       -kr                           -kr                         -kr                       

Ubundne investeringsfond 2 314 161kr         -kr                           -kr                         2 314 161kr         
Sum 4 237 791kr         1 027 113kr             (435 042)kr            4 829 862kr        

Disposisjonsfond
Beholdning 
01.01.2019 Avsetninger Bruk av fond

Beholdning 
31.12.2019

Bruk og avsetning disposisjonsfond 15 979 575kr       -kr                           (6 702 347)kr         9 277 228kr         
-kr                       -kr                           -kr                         -kr                       
-kr                       -kr                           -kr                        -kr                      

Sum disposisjonsfond -kr                       -kr                           (6 702 347)kr         9 277 228kr        

Note 16   Strykninger og korrigeringer

Strykninger i driftsregnskapet

Regnskapsmessig merforbruk før strykninger 7 401 051kr       

Redusert overføringer til investeringsregnskapet (1 800 000)kr     

Redusert avsetning til disposisjonsfond (17 621)kr          

Redusert dekning av tidligere års merforbruk -kr                     

Regnskapsmessig merforbruk etter strykninger 5 583 430kr       

Korrigeringer investeringsregnskapet

Udekket beløp før korrigeringer -kr                     

Redusert budsjetterte avsetninger 1 800 000kr       

Økt budsjettert, ikke disponert bruk av ubundne avsetni -kr                     

Udekket beløp etter korrigeringer 1 800 000kr       

Note 18  Regnskapsmessig merforbruk

Regnskapsår 31.12.2019 01.01.2019

2016 0 0

2017 0 0

2018 0 0

2019 5 583 430          0

5 583 430          0

Det er ikke gjort endring i regnskapsprinsipp i 2019

Note 17  Endringer i regnskapsprinsipp og 
regnskapsmessig merforbruk

Regnskapsmessig merforbruk skal dekkes inn i det år regnskapet legges frem eller i 

påfølgende år. I særskilte tilfeller kan merforbruket dekkes inn over ytterligere to år og 

etter godkjenning fra fylkesmannen over inntil 10 år.

Driftsregnskapet er avsluttet med regnskapsmessig merforbruk. For å komme frem til resultatet er følgende 
disposisjoner strøket i samsvar med regnskapsforskriften § 9.

Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp etter gjennomførte korrigeringer i henhold til 
regnskapsforskriften § 9. Følgende korrigeringer er gjennomført.
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Note 19   Kapitalkonto 

Saldo 01.01. 77 955 010kr     

Økning av kapitalkonto (kreditposteringer)

Aktivering av fast eiendom og anlegg 22 428 886kr     

Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg -kr                      

Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler -kr                      

Kjøp av aksjer og andeler 1 904 400kr       

Reversert nedskrivning av aksjer og andeler -kr                      

Utlån 942 800kr          

Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse 500 172kr          

Avdrag på eksterne lån 7 300 768kr       

Økning pensjonsmidler 9 083 511kr       

Reduksjon pensjonsforpliktelser

Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer)

Avgang fast eiendom og anlegg -kr                      

Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg 10 041 471kr     

Avgang utstyr, maskiner og transportmidler -kr                      

Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler -kr                      

Avgang aksjer og andeler -kr                      

Nedskrivning av aksjer og andeler -kr                      

Avdrag på utlån 1 505 892kr       

Avskrivning utlån -kr                      

Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse -kr                      

Bruk av midler fra eksterne lån 19 068 443kr     

Reduksjon pensjonsmidler -kr                      

Økning pensjonsforpliktelser 12 235 674kr     

Urealisert kurstap utenlandslån -kr                      

Saldo 31.12. 77 264 067kr     

127



Note 20 Investeringsprosjekter

Prosjekt Ansvar

Vedtatt 
utgifts-
ramme

Regnskaps-
ført tidligere 

år
Årets 

budsjett
Regnskaps-

ført i år

Ubrukt 
budsjett (+) 
Overskr (-) Merknad

ESX server + brannmur 123 171 000         15 600          155 400        Videreføres 1)

Digitale smarttavler 231 420 000         382 161        37 839          Avsluttet

Sløydsal 412 100 000         99 917          83                 Avsluttet

Ventilasjon Elvet. skole 412 1 500 000      1 525 895     -25 895         Avsluttet

Omsorgssenter (boliger og sykehjem) 413        1 423 749 10 000 000    5 603 549     4 396 451     Videreføres 1)

Brannstasjon 416           153 750 3 305 000      2 093 757     1 211 243     Videreføres 1)

Distribusjon av vann 432      51 343 808 6 000 000      8 497 564     -2 497 564    Videreføres 1)

Veglys 438 100 000         -                   100 000        Budsjetteres og avsluttes årlig.

Sum 21 596 000 18 218 443 3 377 557

Note 21 Tilskudd/bidrag til finansiering av investeringer

Det er ikke inntektsført tilskudd/bidrag til finansiering av investeringer i 2019.

Det bør gis opplysninger om alle større investeringsprosjekter. Dersom enkelte prosjekter vesentlig fraviker vedtatt framdriftsplan i vesentlig grad, eller det 
forventes vesentlige avvik i forhold til vedtatt kostnadsramme, bør det opplyses om dette.

Det skal gis opplysninger om vesentlige overføringer i form av tilskudd eller andre bidrag som kommunen har mottatt til finansiering av investeringer. 
Opplysningen skal omfatte eventuelle klausuler om tilbakebetaling dersom formålet med investeringen ikke opprettholdes.

128



Hva er selvkost:

Elementene i en selvkostkalkyle:

* Selvkostresultatet føres mot selvkostfond og/eller memoriakonti i balanseregnskapet.

Kalkulatoriske kapitalkostnader:

Indirekte driftsutgifter og håndtering av over- og underskudd:

Krav om utarbeidelse av kalkyler:

Samlet selvkost:
+ Direkte driftsutgifter

Driftsregnskapet:
+ Direkte driftsutgifter

Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene 
betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert 
regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle 
avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to regnskapene vil, som oppstillingen under viser, ikke være 
direkte sammenlignbare.

-  Andre inntekter enn gebyrinntekter

+ Indirekte driftsutgifter (adm. utgifter)

Gebyrfinansierte selvkosttjenester
Etterkalkyle 2019

I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen utarbeide forkalkyler i forkant av budsjettåret for å 
estimere drifts- og kapitalkostnader for neste økonomiplanperiode. Forkalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser.
Ved budsjettering er det en rekke usikre faktorer, herunder fremtidig kalkylerente, utvikling av antall brukere og generell etterspørsel.I 
tillegg til å overholde generasjonsprinsippet bør kommunen ha målsetning om minst mulig svingninger i de kommunale gebyrene. 
Resultatet for 2019 var ikke kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til avvik mellom prognoser i budsjettet for 2020 og 
etterkalkylen for 2019.

I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske 
avskrivninger og rentekostnader, samt indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter).

Ved beregning av kalkulatoriske kapitalkostnader (avskrivninger og renter) skal fremmedfinansiering trekkes ut av 
beregningsgrunnlaget. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men representerer en alternativ avkastning 
som kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i 
anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente.
Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av 5-årig swap-rente + 1/2 %-poeng. I 2019 var denne lik 2,30 %.

Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i gebyrgrunnlaget. Videre er det 
bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form 
av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt. Kostnadene 
ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har 
overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et 
overskudd som stammer fra 2019 i sin helhet være disponert innen 2024.

Dyrøy kommune har utarbeidet etterkalkyler for gebyrfinansierte selvkosttjenester i henhold til ''Retningslinjer for beregning av selvkost 
for kommunale betalingstjenester (H-3/14, KMD, feb. 2014)''.
Kommunen benytter selvkostberegningsmodellen Momentum Selvkost Kommune.

-  Andre inntekter enn gebyrinntekter

= Gebyrgrunnlag

-  Gebyrinntekter

= Selvkostresultat*

Postene finnes bare i selvkostkalkylen og utgjør bl.a. selvkostområdenes 
bidrag til kommunekassens rente- og avdragsutgifter. Postene skal ikke 
føres i driftsregnskapet.

= Resultat før gebyrinntekter

- Gebyrinntekter

= Driftsresultat (alltid større enn selvkostresultat)

+ Kalkulatorisk rentekostnad

+ Kalkulatorisk avskrivningskostnad
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Vann Avløp Renovasjon Slamtømming Feiing

NOTE 22
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Vann Avløp Renovasjon Slamtømming Totalt

968 335 584 118 2 071 311 192 090 3 815 853
1 489 893 123 099 0 0 1 612 993
1 156 622 41 195 0 0 1 197 817

119 251 116 725 113 787 101 611 451 374
3 734 101 865 137 2 185 098 293 701 7 078 037

94 713 89 142 0 0 183 855
3 828 814 954 279 2 185 098 293 701 7 261 892
3 309 581 1 631 775 2 676 754 604 856 8 222 966
-519 233 677 496 491 656 311 155 961 074

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1 589 391 507 656 205 805 -31 779 2 271 073
-519 233 677 496 491 656 311 155 961 074

30 585 19 467 10 388 2 847 63 287
1 100 743 1 204 620 707 848 282 224 3 295 434

Feiing Bygge- og 
delesaker

Oppmåling Totalt

577 139 492 795 426 174 1 496 108
0 0 5 000 5 000
0 0 58 58

119 102 10 947 5 011 135 060
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

696 241 503 742 436 242 1 636 226
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 398 549 268 780 667 329

-513 821 36 048 -8 100 -485 873
182 420 141 241 159 362 483 024
305 672 141 241 159 362 606 275
123 252 0 0 123 252

100 % 100 % 100 % 100 %

-2 884 0 0 -2 884
123 252 0 0 123 252

1 351 0 0 1 351
121 719 0 0 121 719

Etterkalkylene for 2019 er utarbeidet i samarbeid med rådgivningsselskapet EnviDan AS som har mer enn 16 års erfaring 
med selvkostproblematikk og bred juridisk og økonomisk kompetanse knyttet til selvkost.

EnviDans selvkostberegningsmodell Momentum Selvkost Kommune benyttes av flere enn 300 norske kommuner. 

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond

Selvkostgrad i %

Selvkostfond 01.01

Etterkalkyle selvkost 2019

Direkte driftsutgifter

Indirekte avskrivningskostnad
Indirekte kalkulatorisk rente
Sjablongmessig indir. kap.kostnad (5 % av ind.dr.kostn.)

Driftskostnader
+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle

+/- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel
+ Tilskudd/subsidiering
- Øvrige driftsinntekter

Indirekte driftsutgifter (netto)

- Øvrige driftsinntekter
Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)

+/- Bruk av/avsetning til etterdriftsfond

Selvkostresultat (Gebyrinntekter - gebyrgrunnlag)
Selvkostgrad i %

Selvkostfond 01.01
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond 

Selvkostfond 31.12

Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)
Gebyrinntekter

Selvkostresultat (Gebyrinntekter - gebyrgrunnlag)

Samlet etterkalkyle 2019

Driftskostnader

Etterkalkylene for 2019 er basert på regnskap datert 13. februar 2020.
Etterkalkyle selvkost 2019

Avskrivningskostnad
Kalkulatorisk rente (2,3 %)
Indirekte driftsutgifter (netto)

+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond 
Selvkostfond 31.12

Gebyrinntekter

Direkte driftsutgifter
Avskrivningskostnad
Kalkulatorisk rente (2,3 %)
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Usikre forpliktelser

Ingen

Ikke aktuell

Ingen vesentlige poster elller transaksjoner å kommentere.

Note 25 Skatteutgifter

Note 26 Spesifikasjon av vesentlige poster og transaksjoner 

Note 23 Regnskapsoppstillinger – avfallsvirksomheten

Følgende usikre forpliktelser er regnskapsført:

Ikke aktuell

Note 24 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser 
etter balansedagen
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31.12. 0 31.12. -1

Kommunal virksomhet - navn: Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld

Kortsiktige poster
Nordavind Utvikling KF Dyrøy 1 987 308kr   235 524kr    36 211kr      -kr  

-kr                  -kr  -kr  -kr  
-kr                  -kr  -kr  -kr  

Sum kortsiktige poster 1 987 308kr   235 524kr   36 211kr      -kr                

Langsiktige poster
-kr  -kr  -kr  -kr  
-kr  -kr  -kr  -kr  
-kr  -kr  -kr  -kr  

Sum langsiktige poster -kr  -kr                -kr  -kr                

Skoogbruks
faglige 

tjenester Feier

120 589kr    (131 283)kr   

240 378kr    -kr  

120 589kr    513 821kr    

360 967kr    513 821kr    

-kr  305 672kr    

Samarbeidets egne driftsutgifter 481 556kr    569 861kr    

-kr  67 599kr      

481 556kr    637 460kr    

Samarbeidets driftsutgifter Sørreisa (feierbil)

Resultat av virksomheten

Overføring fra Sørreisa kommune 

Resultat av overføringer

Samarbeidets egne inntekter - kommunale avgifter

Note 30    Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 

Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven (koml) § 27 skal inngå i årsregnskapet til 

den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Årsregnskapet omfatter regnskap for slike 

samarbeid jf. regnskapsforskriften § 12 nr. 3, og utgjør følgende beløp :

Interkommunalt tiltak jf. koml § 27

Overføring fra Dyrøy kommune (kontorkommune-ko

Overføring fra Bardu kommune 

Note 29  Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunale 
samarbeid,  jf. kommuneloven § 27 og kap. 11

For 2018 var refusjon for særlig resurskrevende tjenester stipulert 612 000 for høyt. Dette tilsvarende 
negativ effekt for regnskapsåret 2019.

Note 27 Virkning av endring av regnskapsestimater og korrigering av 
tidligere års feil 

Note 28 Etablering/avvikling av KF 

Nordavind utvikling KF er vedtatt avviklet fra 31.12. 2019. Virksomheten drivftes videre i nystiftede 
Nordavind utvikling AS der kommunen eier 100 % av aksjene. 1 800 000 av Nordavind utvikling KF sitt 
disposisjonsfond er vedtatt brukt til aksjakapital i nystiftet AS. På grunn av kommunene merforbruk i 2019 
og strykninger står det pr 31.12. 1 800 000 udekket i kommunens investeringsregnskap. Det må finnes 
inndekning for dette i 2020.
Omstillingsprogrammet VOX skal etableres som KF i 2020. Dette påvirker ikke regnskapsåret 2019
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1. Rådmannens kommentar  

Dyrøy kommune skal være en god kommune for innbyggere, næringsliv, besøkende og ikke minst for de 

ansatte. Dette er den klare "ledestjerna" for rådmannen, både i det daglige arbeidet og gjennom de 

langsiktige strategier og planer. 

Årsrapporten 2019 er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og årsberetning for 

kommunestyret. I årsberetningen redegjøres det for omfanget, kompleksiteten og oppnådde resultater i 

den kommunale tjenesteproduksjonen. Årsregnskapet endte med et merforbruk på 5 583 430 kroner i 

2019. Brutto driftsresultat ble negativ med 10,4 millioner kroner, 20 millioner kroner svakere enn 

2018.  

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter var -5,98 prosent. Statens anbefaling er netto 

driftsresultat over tid på 1,75 prosent. Sum driftsinntekter endte på 152,9 millioner kroner i 2019, en 

reduksjon på 12,3 millioner kroner fra 2018.  

Disposisjonsfondet i 2019 endte på 9,3 millioner kroner, en reduksjon på 6,7 millioner kroner i løpet 

av året.  

Totalt ble det investert for 20 millioner kroner, en reduksjon på omlag 7 millioner kroner i forhold til 

opprinnelig budsjettert.  

Årets resultat viser behov for å se på nivå og kvalitet på tjenester som leveres, og tilpasse disse til 

kommunens tilgjengelige inntekter.  

Innenfor driften har man i det store erfart at 2019 har vært en mer stabil drift på enhetene enn de siste 

årene, dog med et unntak. Økonomiavdelingen har over år slitt med å få på plass en tilstrekkelig stabil 

drift, som gir nødvendig kvalitet både i den løpende tjenesteproduksjon og i budsjett- og regnskapsarbeid. 

Dette skyldes turnover på økonomilederfunksjonen de siste årene. Men man ser også at tjenesten er sårbar 

totalt sett med få ansatte som må favne over brede ansvarsfelt. Det er for så vidt generelt ikke uvanlig i 

små kommuner innenfor mange tjenesteområder, men innenfor økonomiområdet gir dette, etter 

rådmannens syn, særlig uheldig utslag.  

Ut over dette har det fortsatt vært stort fokus på å løfte kvaliteten i tjenestene gjennom tiltak som kan gi 

varige langsiktige resultater. 

Bygging av omsorgsboliger i tilknytning til sykehjemmet ble igangsatt høsten 2019. Dette er første trinn 

på det samlede utbyggingsprosjektet for Pleie- og omsorg, som vil bli fulgt opp med bygging av ei ny 

sykehjemsfløy og rehabilitering av eksisterende del av sykehjemmet. Samlet er dette et stort løft for 

Dyrøy kommune, men av stor betydning for å kunne møte eldrebølgen når den slår inn for fullt. 

 

Omstillingsprogrammet VOX har gjennomført år to av tre, og arbeidet begynner å gi resultater, både i 

direkte arbeidsplasser men også gjennom det å skape en kraft og optimisme i næringsutvikling som 

forhåpentligvis vil gi en langsiktig positiv effekt.   

Den største utfordringen for dyrøysamfunnet, slik rådmannen ser det, er den demografiske utviklingen. 

SSB´s prognose peker tydelig nedover når det gjelder innbyggere i kommunen, samtidig som andelen 

eldre vil vokse kraftig. Ved utgangen av 2019 var folketallet for første gang under 1100 innbyggere, fra 

1128 ved årsstart til 1083 ved utgangen av året. Dette vil påvirke kommuneøkonomien i en negativ 

retning, noe som vil kreve gode rutiner som sikrer mest mulig effektiv drift, godt lederskap og vilje til 

tøffe prioriteringer. Dette gjelder både det administrative og det politiske nivå. Samtidig er det slik at for 

små kommuner som Dyrøy, er kommunen som organisasjon den viktigste samfunnsutvikler. Det vil si at 

utviklingsprosjekter og andre tiltak som kan bidra til å motvirke denne utviklingen er avhengig av 

kommunal involvering og drivkraft, både gjennom personalressurser og økonomi. I dette ligger en 

vanskelig balanse mellom tilgjengelige ressurser og forventninger.  
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Fra rådmannens side er det derfor viktig å påpeke viktigheten av at man etablerer en felles forståelse 

mellom administrativt og politisk nivå (og innbyggerne) at den viktigste prioriteringen er å evne å levere 

gode primærtjenester. Hovedmålet må fortsatte være gode, likeverdige, helhetlige og samordnede 

tjenester, samt tilstrekkelig kapasitet, relevant kompetanse, tilstrekkelig distanse og effektiv 

tjenesteproduksjon. I dette ligger også et stadig økende krav fra statlige myndigheter og forventninger fra 

innbyggerne knyttet til kvalitet og omfang på disse tjenester. En liten kommune som Dyrøy har – og vil i 

økende grav ha utfordringer med å greie å levere sine tjenester på et slikt nivå med tilgjengelige ressurser 

og kompetanse. Så lenge Dyrøy har valgt å bestå som egen kommune, vil interkommunalt samarbeid være 

avgjørende. Da er det viktig at man snarest greier å etablere en overordnet felles strategi med aktuelle 

nabokommuner for å få på plass gode fellesløsninger. 

Rådmannen vil takke de ansatte for god innsats gjennom hele året, hvor fokus har vært gode det beste for 

Dyrøysamfunnet. Videre så vil rådmannen fremheve et godt og konstruktivt samarbeid med det politiske 

nivå, hvor man i fellesskap og på tvers av partigrenser har søkt etter gode og omforente løsninger. 
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2. Årsberetning  

I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning og GKRS (God Kommunal RegnskapsSkikk) nr. 

6 skal rådmannen utarbeide årsberetning og  

skal foreligge til behandling i kommunestyret, samtidig med at årsregnskapet legges fram. Årsberetningen 

er rådmannens redegjørelse for kommunens virksomhet det siste året. Det skal redegjøres for kommunens 

utvikling, spesielt de faktorer som påvirker resultat og finansiell stilling. 

Kommuneloven § 48, punkt 5 sier at en i årsberetningen skal gjøre rede for hendelser som er viktig for å 

vurdere kommunen sin økonomiske situasjonen og andre ting som ikke fremstår i regnskapet. Det skal 

også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende 

kontroll og høy etisk standard i kommunen. De viktigste indikatorene som sier noe om kommunens sin 

økonomiske situasjon er blant annet netto driftsresultat, mer-/mindreforbruk, likviditet, utvikling i 

lånegjeld og eventuelle særskilte økonomiske hendelser.  

 

Årsberetningen er pliktig informasjon etter lov og forskrift og er ment å være utfyllende i forhold til den 

informasjon som gis i årsregnskapet. 

 

2.1. Økonomiske nøkkeltall 

2.1.1. Brutto driftsresultat 

Brutto driftsresultat viser differansen mellom årets driftsinntekter og årets driftsutgifter utenom renter og 

avdrag. Dette resultatet skal dekke netto renter- og avdragsutgifter, avskrivninger samt eventuelle pliktige 

avsetninger til fond (bundne).  

 

  2019 2018 2017 2016 

Sum driftsinntekter -      152 995 692  - 165 227 300  -    140 571 275  - 136 823 419  

Sum driftsutgifter        163 417 113    154 785 136       142 685 130    136 482 499  

Brutto driftsresultat          10 421 421  -   10 442 164           2 113 855  -        340 920  
 
Tabell 1: Brutto driftsresultat 2016-2019  

 

Brutto driftsresultat i 2019 ble negativ med 10,4 millioner kroner. Resultatet ble 20 millioner svakere enn 

2018. Årsaken er en reduksjon i inntekter på 12,3 millioner kroner og økning i kostnader på 6,1 millioner 

kroner. Reduksjon i inntekter skyldes havbruksfondet som kom i 2018. Økningen i driftsutgiftene skyldes 

vakante stillinger som ble besatt, og lønnsøkning.  
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2.1.2. Netto driftsresultat  

Netto driftsresultat endte i 2019 med minus 9,1 millioner kroner. I 2018 ble den 12 millioner i pluss, i 

2017 og 2016 ble det henholdsvis på -627 831 kroner og 1,9 millioner kroner.  

Figuren nedenfor viser utviklingen i netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter for Dyrøy kommune de 

siste fire årene.  

 

Figur 1: Netto driftsresultat i % av driftsinntekter. 

 

Netto driftsresultat er det resultatbegrepet som er kommunal regnskapsstandard er mest sammenlignbart 

med begrepet «ordinært resultat» i et selskap som fører resultat regnskap etter Norsk Standard.  

Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bruker netto driftsresultat 

som hovedindikator for økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto driftsresultat viser hvor mye som 

kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Utvalget sin 

anbefaling er at netto driftsresultat bør over tid være over 1,75 %.  

De siste årene har Dyrøy hatt et svakt netto driftsresultat, foruten om 2018 som isolert sett skyldes 

havbruksfondet. Utviklingen viser at kommunen ikke har rom til å disponere avsetninger og investeringer.  

 

2.1.3. Akkumulert mer-/mindreforbruk 
Dyrøy kommune endte opp med 5,6 millioner kroner i merforbruk i 2019 etter strykninger etter kommunelov § 48, 

punkt 4 og forskrift om årsregnskap og årsberetning § 9.  

  

2.1.4. Disposisjonsfond 

Dette er kommunens reservefond, og utgjorde ved utgangen av 2019 9,3 millioner kroner, eller 6 % av 

driftsinntektene. Ved inngangen til 2019 var det 15,9 millioner kroner. Fondet ble redusert med 6 millioner 

kroner i løpet av året.  

 

2.1.5. Frie midler (skatt og rammetilskudd) 

Frie midler ble et år med bedre skatteinngang for Dyrøy kommune i forhold til 2018, 2 millioner høyere. 

Totale skatteinntekter i 2019 var 99 millioner kroner, mot budsjettert 98,7 millioner kroner.  
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2.1.6. Egenkapital 

Kommunens egenkapital er redusert med 11,6 millioner kroner i løpet av 2019. 

 

2.1.7. Likviditet 

Begrepet likviditet er et uttrykk for kommunens evne til å kunne betale sine løpende utgifter. Ved analyse av 

et regnskap, er det vanlig å bruke likviditetsgrader. Her bruker vi likviditetsgrad 1. Likviditetsgrad 1 er 

definert som forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Fratrukket premieavvik. Likviditetsgrad 1 

bør være høyere enn 2 for at en kan si at likviditeten er god. Dette nøkkeltallet viser per årsslutt og hvor 

premieavviket er trukket ut, og likviditeten vil variere i løpet av året.  

 

 
Figur 2: Likviditetsgrad 1 

 

For å få et bedre bilde av likviditeten, kan vi se på regnskapsmessig likviditet i verste fall. Her trekkes ut alle 

fond, ubrukte lånemidler, budsjetterte avdrag neste år og kortsiktig gjeld. Dette er lite sannsynlig at dette 

scenarioet plutselig skulle inntreffe, men viser hvor mye likviditet kommunen har som ikke er låst til andre 

formål. Årsaken til reduksjonen er at kommunen har finansiert investeringer med bruk av driftsmidler, og 

ikke bare av lånemidler. Se kapitlet om balanse for mer informasjon.  

 

Langsiktig «verste fall» likviditet i 2019 endte på – 39 millioner kroner, i 2018 -23 millioner kroner, i 2017 -

24,2 millioner kroner og 2016 -6 millioner kroner.  

 

2.1.8. Arbeidskapital 

Arbeidskapital er definert som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Negativ 

arbeidskapital medfører likviditetsgrad lavere enn 1,0 og kan bety svak likviditet og behov for 

driftskreditt. Kommunens arbeidskapital (premieavvik er trukket ut) var i 2019 på 1,9 millioner kroner. 

Dette er en reduksjon på 9,9 millioner kroner fra 2018 til 2019.  

 
 

2.1.9. Lånegjeld 

Kommunens totale lånegjeld var ved årsskifte på 146,7 millioner kroner, en økning fra 2018 på 14,3 

millioner kroner. Ubrukte lånemidler var 2,16 millioner kroner.  

 

En del av den totale lånegjelden er gebyrfinansiert (vann og avløp) og formidlingslån. Formidlingslån eller 

startlån som det også heter, er lån som tas opp i Husbanken og som er formidlet videre til private lånetakere 

som har utfordringer med å komme seg inn i boligmarkedet. Disse blir finansiert i sin helhet fra lånetakere. 

Gebyrfinansiert lån er investeringer gjort til Vann og avløp. Disse investeringene blir finansiert i sin helhet 

av innbyggere.  

 

Fratrukket dette utgjør netto lånegjeld. Dette utgjorde ved utgangen av 2019 78,9 millioner kroner, en 

økning på 12,5 millioner kroner eller 19 prosent.  
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Tabell 2 gir en oversikt over lånegjelda i Dyrøy kommune i perioden 2016- 2019.  

 
Tabell 2: Lånegjeld  

 

Gjennomsnittlig lånerente i 2019 var 2,08 % på den totale låneporteføljen. 100 prosent av låneporteføljen er 

flytende per årsskifte, og det gjør at kommunen er veldig sårbar for renteendringer. Ny fastrenteavtale ble 

etablert med start 04.02.2020.  

 

Det skal informeres forfall på lån de neste 12 månedene. Dyrøy har ingen lån som løper ut i denne perioden. 

 

Lånegjeld per innbygger brukes ofte som indikator på kommunens gjeldsbyrde og i sammenligning 

med andre kommuner. I beregningen gjøres fratrekk for startlån og lån til vann og avløpsinvesteringer.  

 

 

Figur 3: Netto lånegjeld per innbygger 

Lånegjeld per innbygger er i 2019 på 72 833 kroner, en økning på 14 015 kroner fra 2018.  

 

Økningen i netto lånegjeld pr innbygger skyldes økt låneopptak til investeringer og redusert 

innbyggertall i 2019. 

 

 

 

 

 

 

2019 2018 2017 2016

Brutto lånegjeld 140 587 978    125 433 928  126 273 860       127 000 968      

- Startlån 6 189 382-        6 974 597-      7 773 578-           8 545 898-          

- VA 55 520 820-      52 053 857-    47 406 725-         43 068 725-        

= Netto lånegjeld 78 877 776      66 405 474    71 093 557         75 386 345        

Innbyggere 1083 1129 1165 1138

Netto lånegjeld per innbygger 72 833             58 818           61 025                66 245               
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2.1.10. Utvikling i driftsutgifter fordelt på rammer 

 

 
Tabell 3: Utvikling i driftsutgifter fordelt på rammer 

 

Tabellen ovenfor viser utviklingen i driftsutgifter fordelt på rammene de siste fire årene. Fra 2018 til 2019, 

vises det at ramme 1 sentraladministrasjon og drift var 10 prosent lavere enn året før. Ramme 2 og 4. økte 

med henholdsvis 14 og 33 prosent fra 2018 til 2019.  

 

2.1.11. Driftsutgifter fordelt på rammene i 2019 

 

 
Figur 4: Driftsutgifter fordelt på rammer 

 

Figuren ovenfor viser driftsutgiftene fordelt på rammene. Her ser en at helse og omsorg og oppvekst og 

kompetanse står for henholdsvis 48 og 23 prosent av driftskostnadene. Denne fordelingen på helse og 

utdanning er også noe en ser i øvrige kommuner også.  

 
 

2.2. Vesentlige avvik mellom budsjett og avvik 
I følge KRS nr 6 som er nevnt tidligere skal det i årsberetningen redegjøres for vesentlige avvik mellom 

regnskapsført beløp og regulert budsjett for de enkelte postene i regnskapsskjema 1A og 1B, samt 2A og 2B. 

Standarden sier videre at «redegjørelsen skal forklare årsakene til at budsjettavviket har skjedd».  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 019               2018 2017 2016

Endring fra 

2018 til 2019

1. Sentraladministrasjon og drift 13 719 322      15 288 815      19 536 619      14 679 502      -10 %

2. Oppvekst og kompetanse 25 279 651      22 190 213      20 421 337      19 566 936      14 %

3. Helse og omsorg 53 442 103      53 370 561      45 528 887      43 530 161      0,1 %

4. Samfunnsutvikling og infrastruktur 17 841 280      13 399 513      12 547 463      10 002 253      33 %

110 282 356    104 249 102    98 034 306      87 778 852      

12%

23%

48%

16%

Netto driftsutgifter fordelt på rammene

1. Sentraladministrasjon og drift 2. Oppvekst og kompetanse

3. Helse og omsorg 4. Samfunnsutvikling og infrastruktur
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2.2.1.  Budsjett- og regnskapsskjema 1A- Drift 
 

 
Tabell 4: Skjema 1A 

 

Skatteinntektene og rammetilskuddet økte henholdsvis 0,96 og 0,30 prosent i forhold til budsjett.  

Andre generelle statstilskudd økte med 70,28 prosent, årsaken er refusjoner som gjelder 2018 og 2019, og at 

det er vanskelig å budsjettere når inntektene kommer. 

 

Renteinntekter og utbytte ble kroner 759 112 lavere enn budsjettert, det vil si 66 prosent.  

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter ble 1,88 millioner kroner lavere enn budsjettert, det vil si 

40, 2 prosent lavere. Årsaken er at kapitalkostnadene ikke ble budsjettert med reelle tall.   

 

Det ble betalt kroner 451 217 (6,58 prosent) for lite i avdrag i forhold til budsjett. Dette blir betalt som ekstra 

ordinært avdrag i løpet av 2020.  

 

Regnskapsmessig merforbruk ble i 2019 på 5,6 millioner kroner.  
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2.2.2. Budsjett- og regnskapsskjema 1B- Drift 

Her kommenteres rammene med avvik over 3 prosent. Det har i 2019 ikke vært gjennomført nødvendige 

budsjettreguleringer på grunn av manglende personell, derav de store prosentvise avvikene. Skjema 1B er 

delt opp i rammene som forklares nedenfor.  

 

2.2.2.1. Ramme 1: Sentraladministrasjon og drift 

 

 

Oversikt drift Ansvar Faktisk Budsjett Avvik %

Driftsinntekter 100 - Komm/form/adm/hovedutvalg -12 439 12 439

Driftsutgifter 100 - Komm/form/adm/hovedutvalg 1 419 430 1326164 -93 266 -7

Netto driftsresultat 100 - Komm/form/adm/hovedutvalg 1 406 992 1 326 164 -80 828

Driftsutgifter 102 - Eldrerådet 14 356 17 313 2 957 17

Netto driftsresultat 102 - Eldrerådet 14 356 17 313 2 957 17

Driftsinntekter

Driftsutgifter 106 - Arbeidsmiljøutvalget 87 287 221 313 134 026 61

Netto driftsresultat 106 - Arbeidsmiljøutvalget 87 287 221 313 134 026 61

Driftsinntekter 107 - Kommune- og stortingsvalg -9 241 9 241

Driftsutgifter 107 - Kommune- og stortingsvalg 76 257 43 111 -33 146 -77

Netto driftsresultat 107 - Kommune- og stortingsvalg 67 017 43 111 -23 906 -55

Driftsutgifter 108 - Støtte politiske partier 34 418 35 190 772 2

Netto driftsresultat 108 - Støtte politiske partier 34 418 35 190 772 2

Driftsinntekter 109 - Kontrollutv/revisjon -22 563 -22 063 500 2

Driftsutgifter 109 - Kontrollutv/revisjon 455 432 502 208 46 776 9

Netto driftsresultat 109 - Kontrollutv/revisjon 432 870 480 145 47 275 10

Driftsinntekter 111 - Rådmannskontoret -33 219 33 219

Driftsutgifter 111 - Rådmannskontoret 1 661 516 1 288 869 -372 647 -29

Netto driftsresultat 111 - Rådmannskontoret 1 628 298 1 288 869 -339 429 -26

Driftsinntekter 112 - Økonomiavdelingen -108 344 -141 316 -32 972 -23

Driftsutgifter 112 - Økonomiavdelingen 2 563 507 2 395 226 -168 281 -7

Brutto driftsresultat 112 - Økonomiavdelingen 2 455 162 2 253 910 -201 252 -9

Eksterne finansposter 112 - Økonomiavdelingen 70 -70

Netto driftsresultat 112 - Økonomiavdelingen 2 455 232 2 253 910 -201 322 -9

Driftsinntekter 115 - Tiltakskonsulent -508 508

Driftsutgifter 115 - Tiltakskonsulent 788 782 712 839 -75 943 -11

Netto driftsresultat 115 - Tiltakskonsulent 788 275 712 839 -75 436 -11

Driftsinntekter 121 - Fellestjenesten -852 868 -758 160 94 708 12

Driftsutgifter 121 - Fellestjenesten 2 474 094 2 533 561 59 467 2

Netto driftsresultat 121 - Fellestjenesten 1 621 226 1 775 401 154 175 9
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Oversikt drift Ansvar Faktisk Budsjett Avvik % 

Driftsinntekter 122 - Fellesutgifter -1 504 304 1 504 304

Driftsutgifter 122 - Fellesutgifter 398 435 -3 003 858 -3 402 293 -113

Brutto driftsresultat 122 - Fellesutgifter -1 105 869 -3 003 858 -1 897 989 -63

Eksterne finansposter 122 - Fellesutgifter 690 -690

Netto driftsresultat 122 - Fellesutgifter -1 105 178 -3 003 858 -1 898 680 -63

Driftsinntekter 123 - EDB-drift -618 859 -147 208 471 651 320

Driftsutgifter 123 - EDB-drift 2 980 973 2 359 096 -621 877 -26

Brutto driftsresultat 123 - EDB-drift 2 362 114 2 211 888 -150 226 -7

Interne finansposter 123 - EDB-drift -300 000 -300 000

Netto driftsresultat 123 - EDB-drift 2 062 114 1 911 888 -150 226 -8

Driftsinntekter 131 - Omstillingskommune -3 447 050 -3 000 000 447 050 15

Driftsutgifter 131 - Omstillingskommune 4 718 654 4 014 586 -704 068 -18

Brutto driftsresultat 131 - Omstillingskommune 1 271 604 1 014 586 -257 018 -25

Interne finansposter 131 - Omstillingskommune -1 271 604 -1 000 000 271 604 27

Netto driftsresultat 131 - Omstillingskommune 0 14 586 14 586 100

Driftsinntekter 132 - Næringsarbeid -212 116 212 116

Driftsutgifter 132 - Næringsarbeid 510 180 353 004 -157 176 -45

Netto driftsresultat 132 - Næringsarbeid 298 063 353 004 54 941 16

Driftsinntekter 133 - Utviklingsfond -4 977 4 977

Driftsutgifter 133 - Utviklingsfond 207 968 -207 968

Brutto driftsresultat 133 - Utviklingsfond 202 990 -202 990

Eksterne finansposter 133 - Utviklingsfond -11 742 11 742

Interne finansposter 133 - Utviklingsfond -191 248 191 248

Netto driftsresultat 133 - Utviklingsfond 0 0

Driftsinntekter 136 - Boligtiltak -100 000 100 000

Driftsutgifter 136 - Boligtiltak 80 000 215 000 135 000 63

Netto driftsresultat 136 - Boligtiltak -20 000 215 000 235 000 109

Driftsutgifter 139 - Astafjord Vekst  (VTA) 657 770 596 100 -61 670 -10

Netto driftsresultat 139 - Astafjord Vekst  (VTA) 657 770 596 100 -61 670 -10

Driftsutgifter 151 - Kirkelig administrasjon 1 741 713 1 541 597 -200 116 -13

Netto driftsresultat 151 - Kirkelig administrasjon 1 741 713 1 541 597 -200 116 -13

Driftsutgifter 152 - Andre religiøse formål 22 091 23 000 909 4

Netto driftsresultat 152 - Andre religiøse formål 22 091 23 000 909 4

Driftsutgifter 172 - Tilfeldige utg./inntekter 9 807 -9 807

Netto driftsresultat 172 - Tilfeldige utg./inntekter 9 807 -9 807

Driftsinntekter 180 - Bredbåndprosjektet -530 118 -590 000 -59 882 -10

Driftsutgifter 180 - Bredbåndprosjektet 330 553 410 000 79 447 19

Netto driftsresultat 180 - Bredbåndprosjektet -199 565 -180 000 19 565 11

Driftsinntekter 190 - Drift i NORDAVINDSHAGEN -165 063 -49 500 115 563 233

Driftsutgifter 190 - Drift i NORDAVINDSHAGEN 458 879 242 464 -216 415 -89

Netto driftsresultat 190 - Drift i NORDAVINDSHAGEN 293 817 192 964 -100 853 -52

Driftsinntekter 195 - Dyrøyseminarsenteret -1 281 314 -1 800 000 -518 686 -29

Driftsutgifter 195 - Dyrøyseminarsenteret 724 923 399 000 -325 923 -82

Netto driftsresultat 195 - Dyrøyseminarsenteret -556 391 -1 401 000 -844 609 -60
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Tabell 5: Utdrag fra skjema 1B 

 

 
 

Sentraladministrasjon og fellesdrift kommer ut med et negativt avvik drøyt 3,3 millioner kroner.  

Oversikt drift Ansvar Faktisk Budsjett Avvik Δ %

Driftsinntekter 122 - Fellesutgifter -1 504 304 1 504 304

Driftsutgifter 122 - Fellesutgifter 398 435 -3 003 858 -3 402 293 -113

Brutto driftsresultat 122 - Fellesutgifter -1 105 869 -3 003 858 -1 897 989 -63

Eksterne finansposter 122 - Fellesutgifter 690 -690

Netto driftsresultat 122 - Fellesutgifter -1 105 178 -3 003 858 -1 898 680 -63

Driftsinntekter 123 - EDB-drift -618 859 -147 208 471 651 320

Driftsutgifter 123 - EDB-drift 2 980 973 2 359 096 -621 877 -26

Brutto driftsresultat 123 - EDB-drift 2 362 114 2 211 888 -150 226 -7

Interne finansposter 123 - EDB-drift -300 000 -300 000

Netto driftsresultat 123 - EDB-drift 2 062 114 1 911 888 -150 226 -8

Driftsinntekter 131 - Omstillingskommune -3 447 050 -3 000 000 447 050 15

Driftsutgifter 131 - Omstillingskommune 4 718 654 4 014 586 -704 068 -18

Brutto driftsresultat 131 - Omstillingskommune 1 271 604 1 014 586 -257 018 -25

Interne finansposter 131 - Omstillingskommune -1 271 604 -1 000 000 271 604 27

Netto driftsresultat 131 - Omstillingskommune 0 14 586 14 586 100

Driftsinntekter 132 - Næringsarbeid -212 116 212 116

Driftsutgifter 132 - Næringsarbeid 510 180 353 004 -157 176 -45

Netto driftsresultat 132 - Næringsarbeid 298 063 353 004 54 941 16

Driftsinntekter 133 - Utviklingsfond -4 977 4 977

Driftsutgifter 133 - Utviklingsfond 207 968 -207 968

Brutto driftsresultat 133 - Utviklingsfond 202 990 -202 990

Eksterne finansposter 133 - Utviklingsfond -11 742 11 742

Interne finansposter 133 - Utviklingsfond -191 248 191 248

Netto driftsresultat 133 - Utviklingsfond 0 0

Driftsinntekter 136 - Boligtiltak -100 000 100 000

Driftsutgifter 136 - Boligtiltak 80 000 215 000 135 000 63

Netto driftsresultat 136 - Boligtiltak -20 000 215 000 235 000 109

Driftsutgifter 139 - Astafjord Vekst  (VTA) 657 770 596 100 -61 670 -10

Netto driftsresultat 139 - Astafjord Vekst  (VTA) 657 770 596 100 -61 670 -10

Driftsutgifter 151 - Kirkelig administrasjon 1 741 713 1 541 597 -200 116 -13

Netto driftsresultat 151 - Kirkelig administrasjon 1 741 713 1 541 597 -200 116 -13

Driftsutgifter 152 - Andre religiøse formål 22 091 23 000 909 4

Netto driftsresultat 152 - Andre religiøse formål 22 091 23 000 909 4

Driftsutgifter 172 - Tilfeldige utg./inntekter 9 807 -9 807

Netto driftsresultat 172 - Tilfeldige utg./inntekter 9 807 -9 807

Driftsinntekter 180 - Bredbåndprosjektet -530 118 -590 000 -59 882 -10

Driftsutgifter 180 - Bredbåndprosjektet 330 553 410 000 79 447 19

Netto driftsresultat 180 - Bredbåndprosjektet -199 565 -180 000 19 565 11

Driftsinntekter 190 - Drift i NORDAVINDSHAGEN -165 063 -49 500 115 563 233

Driftsutgifter 190 - Drift i NORDAVINDSHAGEN 458 879 242 464 -216 415 -89

Netto driftsresultat 190 - Drift i NORDAVINDSHAGEN 293 817 192 964 -100 853 -52

Driftsinntekter 195 - Dyrøyseminarsenteret -1 281 314 -1 800 000 -518 686 -29

Driftsutgifter 195 - Dyrøyseminarsenteret 724 923 399 000 -325 923 -82

Netto driftsresultat 195 - Dyrøyseminarsenteret -556 391 -1 401 000 -844 609 -60

Ramme 1: Sentraladministrasjon og drift

Oversikt drift Faktisk % Budsjett Avvik Δ %

Driftsinntekter -8 902 981 -6 508 247 2 394 734 37

Driftsutgifter 22 417 025 16 225 783 -6 191 242 -38

Brutto driftsresultat 13 514 044 9 717 536 -3 796 508 -39

Eksterne finansposter -10 982 10 982

Interne finansposter -1 762 852 -1 300 000 462 852 36

Netto driftsresultat 11 740 210 8 417 536 -3 322 674 -39

146



14(34)  

Avviket skyldes hovedsakelig årets premieavvik på pensjon med fradrag for amortisering av tidligere års 

premieavvik, samt at noen kostnader ikke er blitt fordelt ut på de ansvar der budsjettet ligger. 

 

Avviket i ansvar 100 skyldes i all hovedsak feilbudsjettering og manglende budsjettregulering.  

 

Avviket i ansvar 106 skyldes; Skyldes feilføring i regnskapet. 

 

Avviket i ansvar 111skyldes at det måtte gjennomføres en faktaundersøkelse i forbindelse med en 

varslingssak. Hemis bedriftshelsetjeneste gjennomførte undersøkelsen med en kostnad på omlag 0,45 

millioner kroner. Dette var en kritisk sak som krevde rask aksjon. Tiltak diskutert og avklart med 

Formannskapet, men ikke regulert i budsjett. 

 

Avviket i ansvar 112 skyldes at det har vært utskiftninger i økonomisjef stillingen, og som en følge av det 

har det vært ekstra utgifter til ekstrahjelp og konsulentbistand. 

 

Avviket i ansvar 115 skyldes i all hovedsak manglende justering på lønn fra 2018 til 2019. 

 

Ansvar 122 Fellesutgifter alene kommer ut med negativt budsjettavvik med tilsvarende beløp som gjelder 

årets premieavvik på pensjon med fradrag for amortisering av tidligere års premieavvik. 

Avviket i ansvar 123 skyldes at det ble kjøpt inn utstyr med enn budsjettert, og at det ikke ble gjort 

budsjettregulering i løpet av året.  

 

Avviket i ansvar 136 skyldes manglende budsjettregulering og at tilbudet ikke har vært benyttet i 2019. 

 

Avviket i ansvar 139 skyldes at avtalen med Astafjord vekst ikke hadde fått nødvendig oppfølging eller 

regulering av budsjett over flere år. 

 

Avviket i ansvar 151 skyldes at kostnadene opp mot andre kommunale tjenester ikke er lagt inn. 

Eksempelvis kontorhold, brøyting og IT. 

 

Avviket i ansvar 180 skyldes at utgiftssiden er underbudsjettert. 

 

Avviket i ansvar 190 skyldes at lønnskostnadene er regnskapsført på ansvaret uten budsjett. 

 

Avviket i ansvar 195 skyldes manglende budsjettregulering. 
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2.2.2.2. Ramme 2: Oppvekst og kompetanse 

 
Tabell 6: Utdrag fra skjema 1B 

 

 

 

 

Oppvekst og kompetanse kommer regnskapsmessig ut med et netto driftsresultat som er 

0,7 millioner kroner svakere enn regulert budsjett, men her er det betydelige interne variasjoner. 

 

Avviket i ansvar 211 skyldes flere forhold. De største postene gjelder innsparing på vikarbruk ved 

sykefravær, vakanse på 1 stilling, samt merinntekter knyttet til statlige refusjoner på ca 1,13 millioner. 

 

Avviket i ansvar 231 hadde et negativt budsjettavvik på i underkant av 1,5 millioner kroner. Dette ses i 

sammenheng med ansvar 232 Skolefritidsordning som kom ut med et negativt budsjettavvik på 0,05 

millioner kroner. Overskridelser på ulike lønnsposter er i underkant av 3 millioner. Til fratrekk fra dette 

kommer merinntekter knyttet til refusjoner fra NAV på i overkant av 1,6 millioner. Lønnsutgifter knyttet 

til lærlinger kommer i tillegg og har en overskridelse på i overkant av 0,1 millioner. Flere overskridelser er 

knyttet til manglende budsjettering av utgifter. For eksempel leasing av og lisenser til Ipad (netto i 

overkant av 0,1 million i negativt avvik) og manglende budsjettering av utgifter knyttet til nasjonale 

satsinger (i overkant av 0,5 millioner kroner). 

 

Avviket i ansvar 261 skyldes en overbudsjettering av inntekter på i overkant av 0,4 mill. Drifta har et 

mindreforbruk på omlag 0,1 millioner kroner.   

 

 

Ramme 2: Oppvekst og kompetanse

Oversikt drift Faktisk % Budsjett Avvik Δ %

Driftsinntekter -9 036 414 -5 339 731 3 696 683 69

Driftsutgifter 30 618 862 26 532 168 -4 086 694 -15

Brutto driftsresultat 21 582 448 21 192 437 -390 011 -2

Eksterne finansposter 2 296 -2 296

Interne finansposter -818 047 -1 156 485 -338 438 -29

Netto driftsresultat 20 766 697 20 035 952 -730 745 -4
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Ansvar 231 Elvetun skole skyldes at inngangsverdiene i 2019 var ikke riktige. Overforbruk i lønn knytter 

seg i stor grad til første halvår. Det understrekes at det andre halvår ble gjort betydelige kutt knyttet til 

lønnspostene og at inngangen til 2020 gir bedre forutsetninger for en drift i balanse.  

 

 

 

2.2.2.3. Ramme 3: Helse og omsorg 

 

Oversikt drift Ansvar Faktisk Budsjett Avvik % 

Driftsinntekter 301 - NAV sosialadministrasjon -708 037 -677 500 30 537 5

Driftsutgifter 301 - NAV sosialadministrasjon 1 738 130 1 641 732 -96 398 -6

Netto driftsresultat 301 - NAV sosialadministrasjon 1 030 093 964 232 -65 861 -7

Driftsutgifter 302 - Boligstøtte 14 612 16 000 1 388 9

Netto driftsresultat 302 - Boligstøtte 14 612 16 000 1 388 9

Driftsinntekter 309 - Fysioterapi og folkehelse -530 424 -244 540 285 884 117

Driftsutgifter 309 - Fysioterapi og folkehelse 1 036 808 762 153 -274 655 -36

Brutto driftsresultat 309 - Fysioterapi og folkehelse 506 384 517 613 11 229 2

Eksterne finansposter 309 - Fysioterapi og folkehelse 130 -130

Interne finansposter 309 - Fysioterapi og folkehelse -33 441 33 441

SUM TOTAL 309 - Fysioterapi og folkehelse 473 073 517 613 44 540 9

Driftsinntekter 311 - Helsesøstertjeneste -384 502 -48 000 336 502 701

Driftsutgifter 311 - Helsesøstertjeneste 1 208 466 1 336 070 127 604 10

Brutto driftsresultat 311 - Helsesøstertjeneste 823 964 1 288 070 464 106 36

Interne finansposter 311 - Helsesøstertjeneste -95 520 -40 554 54 966 136

Netto driftsresultat 311 - Helsesøstertjeneste 728 444 1 247 516 519 072 42

Driftsinntekter 321 - Legekontoret - drift -554 702 554 702

Driftsutgifter 321 - Legekontoret - drift 5 410 607 4 021 738 -1 388 869 -35

Netto driftsresultat 321 - Legekontoret - drift 4 855 904 4 021 738 -834 166 -21

Driftsutgifter 322 - Offentlig legearbeid 241 585 306 000 64 415 21

Netto driftsresultat 322 - Offentlig legearbeid 241 585 306 000 64 415 21

Driftsutgifter 331 - Samhandlingsreformen 782 694 1 057 993 275 299 26

Netto driftsresultat 331 - Samhandlingsreformen 782 694 1 057 993 275 299 26

Driftsinntekter 352 - Økonomisk sosialhjelp -210 000 -210 000 -100

Driftsutgifter 352 - Økonomisk sosialhjelp 688 617 710 000 21 383 3

Brutto driftsresultat 352 - Økonomisk sosialhjelp 688 617 500 000 -188 617 -38

Eksterne finansposter 352 - Økonomisk sosialhjelp -19 524 19 524

Netto driftsresultat 352 - Økonomisk sosialhjelp 669 093 500 000 -169 093 -34

Driftsutgifter 353 - Kvalifiseringsprogram 146 000 146 000 100

Netto driftsresultat 353 - Kvalifiseringsprogram 146 000 146 000 100

Driftsinntekter 355 - Tjeneste for integrering -3 911 270 -3 679 000 232 270 6

Driftsutgifter 355 - Tjeneste for integrering 3 066 637 3 413 728 347 091 10

Brutto driftsresultat 355 - Tjeneste for integrering -844 633 -265 272 579 361 218

Eksterne finansposter 355 - Tjeneste for integrering -36 835 36 835

Interne finansposter 355 - Tjeneste for integrering -10 000 -10 000

Netto driftsresultat 355 - Tjeneste for integrering -891 468 -275 272 616 196 224
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Tabell 7: Utdrag fra skjema 1B 

 

 

 
 

Innen ramme 3 Helse og omsorg er det et merforbruk på kr 2,98 millioner kroner. Mye av dette skyldes noe 

uforutsigbarhet i forhold til budsjettering av drift i et år med flytting av pasienter og iverksetting av 

ombygging. 

 

Ansvar 390; kommunalsjef helse og omsorg, det fremkommer ikke i regnskapet inntekter i størrelsesorden 

100 000 kroner for salg av tjenester. 

 

Ansvar 301, 352 og 353; NAV  

I sum er det et merforbruk på husleie samt at det var budsjettert for inntekter som ikke tilkom.  

Oversikt drift Ansvar Faktisk Budsjett Avvik % 

Driftsutgifter 361 - Barneverntjenesten -drift 778 850 1 164 736 385 886 33

Netto driftsresultat 361 - Barneverntjenesten -drift 778 850 1 164 736 385 886 33

Driftsinntekter 362 - Barneverntiltak -105 764 105 764

Driftsutgifter 362 - Barneverntiltak 1 700 793 828 302 -872 491 -105

Netto driftsresultat 362 - Barneverntiltak 1 595 029 828 302 -766 727 -93

Driftsinntekter 371 - Sykehjemmet -8 017 013 -4 266 750 3 750 263 88

Driftsutgifter 371 - Sykehjemmet 23 690 325 22 221 057 -1 469 268 -7

Brutto driftsresultat 371 - Sykehjemmet 15 673 312 17 954 307 2 280 995 13

Eksterne finansposter 371 - Sykehjemmet 192 -192

Interne finansposter 371 - Sykehjemmet 1 619 623 -1 619 623

Netto driftsresultat 371 - Sykehjemmet 17 293 127 17 954 307 661 180 4

Driftsinntekter 372 - Hjemmetjenesten -1 773 618 -1 181 271 592 347 50

Driftsutgifter 372 - Hjemmetjenesten 11 285 808 9 975 395 -1 310 413 -13

Brutto driftsresultat 372 - Hjemmetjenesten 9 512 190 8 794 124 -718 066 -8

Interne finansposter 372 - Hjemmetjenesten -69 587 -69 587

Netto driftsresultat 372 - Hjemmetjenesten 9 442 603 8 724 537 -718 066 -8

Driftsinntekter 375 - Kjøkken og vaskeri -684 100 -563 400 120 700 21

Driftsutgifter 375 - Kjøkken og vaskeri 3 106 050 2 990 161 -115 889 -4

Netto driftsresultat 375 - Kjøkken og vaskeri 2 421 950 2 426 761 4 811 0

Driftsinntekter 376 - Møteplassen -100 693 -140 000 -39 307 -28

Driftsutgifter 376 - Møteplassen 122 302 264 279 141 977 54

Brutto driftsresultat 376 - Møteplassen 21 609 124 279 102 670 83

Interne finansposter 376 - Møteplassen 250 824 -250 824

Netto driftsresultat 376 - Møteplassen 272 433 124 279 -148 154 -119

Driftsinntekter 377 - Tiltak funksjonshemmede -1 067 1 067

Driftsutgifter 377 - Tiltak funksjonshemmede 808 079 1 032 690 224 611 22

Netto driftsresultat 377 - Tiltak funksjonshemmede 807 012 1 032 690 225 678 22

Driftsinntekter 390 - Kommunalsjef helse- og omsorg -415 807 -50 000 365 807 732

Driftsutgifter 390 - Kommunalsjef helse- og omsorg 982 660 960 675 -21 985 -2

Netto driftsresultat 390 - Kommunalsjef helse- og omsorg 566 853 910 675 343 822 38

Driftsinntekter 391 - Avdeling Rehabilitering -907 407 -3 488 000 -2 580 593 -74

Driftsutgifter 391 - Avdeling Rehabilitering 8 194 103 7 324 679 -869 424 -12

Netto driftsresultat 391 - Avdeling Rehabilitering 7 286 696 3 836 679 -3 450 017 -90

Driftsinntekter 395 - Personlig assistent -215 352 -30 000 185 352 618

Driftsutgifter 395 - Personlig assistent 1 602 832 1 299 287 -303 545 -23

Netto driftsresultat 395 - Personlig assistent 1 387 481 1 269 287 -118 194 -9

Ramme 3: Helse og omsorg

Oversikt drift Faktisk % Budsjett Avvik Δ %

Driftsinntekter -18 309 756 -14 578 461 3 731 295 26

Driftsutgifter 66 459 957 61 472 675 -4 987 282 -8

Brutto driftsresultat 48 150 201 46 894 214 -1 255 987 -3

Eksterne finansposter -56 037 56 037

Interne finansposter 1 661 899 -120 141 -1 782 040 -1 483

Netto driftsresultat 49 756 063 46 774 073 -2 981 990 -6
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Ansvar 311 Helsestasjon har hatt et mindreforbruk på 0,5 millioner kroner, grunnet sykelønnsrefusjon og 

nedsatt drift igjennom året. 

Ansvar 321 Legekontoret drift; Uklarheter rundt refusjon fra Helfo først på året gav et feilaktig bilde av 

totaliteten på utgiftene for resten av året. Merkostnadene på 0,8 millioner kroner fordeles relativt likt på 

uregulert dyrere drift, regning fra Helfo og vikarbruk.  

Ansvar 331 Samfunnsmedisin; utgifter til tjenestene knyttet til legevakten var overbudsjettert, noe som 

resulterte i et mindreforbruk på vel 0,26 millioner kroner.   

Ansvar 355 Integreringstjenesten: Mer tilskudd enn forventet har gitt et mindreforbruk på 0,56 millioner 

kroner. Tilskuddene kom som følge av personer med særlige behov. 

Ansvar 361 og 362 Barnevern: Betydelig merforbruk på fosterhjem resulterer i et merforbruk på 0,39 

millioner kroner.  

Ansvar 371 Sykehjem: Mer vederlag og sykerefusjon gav et mindreforbruk på 0,45 millioner kroner. Av 

disse skulle 0,2 millioner kroner vært avsatt kompetanseløftet. Reelt mindreforbruk 0,25 millioner kroner. 

Ansvar 372 Hjemmetjenesten: Merforbruk på 0,8 millioner kroner. Matombringing var underbudsjettert 

både i innkjøp og salg. Dette gir til sammen 0,33 millioner kroner i merforbruk. Forsikring og husleie samt 

reparasjon/kontroll av biler utgjør til sammen 0,2 millioner kroner i merforbruk. Manglende 

tilretteleggingstilskudd fra NAV, samt lavere husleieinntekt utgjør til sammen 0,1 millioner kroner i mindre 

inntekt. Bruk av vikarer og ekstra personale har vært påkrevet i perioder grunnet redusert drift ved 

sykehjemmet. Det som ikke dekkes inn av sykerefusjoner kan da tilskrives resterende merforbruk på omlag 

0,17 millioner kroner. 

Ansvar 376 Møteplassen utgjør kommunens dagtilbud for mennesker med kognitiv svikt. 2019 var siste året 

med søkbare midler for drift av denne. Tilskuddet har vært på omlag 0,1 millioner kroner. Når resultatet nå 

viser et merforbruk på 0,15 millioner kroner, er det fordi avsetning av kompetansemidler ble gjort fra dette 

ansvar, skulle vært tatt fra 371. 

Ansvar 377 Tiltak funksjonshemmede: Tildeling av støttekontakt ble strammet noe inn i løpet av 2019. Dette 

har resultert i et mindreforbruk på 0,2 millioner kroner. 

Ansvar 391 Rehab: Refusjon for ressurskrevende brukere rapporteres og utbetales etterskuddsvis. Det har 

derfor vært usikkerhet knyttet til denne inntekten. Strengere regelverk har resultert i at det har skjedd en 

betydelig reduksjon i denne utbetalingen. I 2018 fikk vi 3.2 millioner kroner for 2017. Budsjett for 2018 ble 

lagt med bakgrunn i utbetalinger for 2017. I 2019 ble imidlertid utbetalingen redusert for 2018, etterslep 

måtte hentes inn i 2019. I april i år ble det klart at kommunen for 2019 får utbetalt 1,5 millioner kroner. Den 

totale regnskapsmessige mindreinntekten utgjør dermed 2.5 millioner kroner for 2019.  

Ansvar 395 Personlig assistent: Et merforbruk på 0,12 millioner kroner, skyldes i hovedsak forebyggende 

tiltak for sårbare barn. 
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2.2.2.4. Ramme 4: Samfunnsutvikling og infrastruktur 

Tabell 8: Utdrag fra skjema 1B 

Oversikt drift Ansvar Faktisk Budsjett Avvik % 

Driftsinntekter 400 - Administrasjon 417 563 -313 687 -731 250 -233

Driftsutgifter 400 - Administrasjon 869 342 958 714 89 372 9

Netto driftsresultat 400 - Administrasjon 1 286 905 645 027 -641 878 -100

Driftsinntekter 401 - Oppmålingstjenesten -406 644 -190 000 216 644 114

Driftsutgifter 401 - Oppmålingstjenesten 1 273 565 973 654 -299 911 -31

Brutto driftsresultat 401 - Oppmålingstjenesten 866 921 783 654 -83 267 -11

Interne finansposter 401 - Oppmålingstjenesten -15 000 -15 000

Netto driftsresultat 401 - Oppmålingstjenesten 851 921 768 654 -83 267 -11

Driftsinntekter 402 - Vedlikeholdstjenesten -438 268 -1 044 786 -606 518 -58

Driftsutgifter 402 - Vedlikeholdstjenesten 2 944 593 2 880 538 -64 055 -2

Brutto driftsresultat 402 - Vedlikeholdstjenesten 2 506 324 1 835 752 -670 572 -37

Eksterne finansposter 402 - Vedlikeholdstjenesten 188 -188

Netto driftsresultat 402 - Vedlikeholdstjenesten 2 506 512 1 835 752 -670 760 -37

Driftsinntekter 403 - Renholdstjenesten -206 530 -1 100 205 430 18 675

Driftsutgifter 403 - Renholdstjenesten 2 749 930 2 886 639 136 709 5

Netto driftsresultat 403 - Renholdstjenesten 2 543 401 2 885 539 342 138 12

Driftsinntekter 410 - Administrasjonsbygg -595 179 -331 500 263 679 80

Driftsutgifter 410 - Administrasjonsbygg 1 431 637 1 057 479 -374 158 -35

Brutto driftsresultat 410 - Administrasjonsbygg 836 458 725 979 -110 479 -15

Eksterne finansposter 410 - Administrasjonsbygg 1 249 -1 249

Netto driftsresultat 410 - Administrasjonsbygg 837 707 725 979 -111 728 -15

Driftsinntekter 411 - Barnehagen -54 043 54 043

Driftsutgifter 411 - Barnehagen 410 112 266 758 -143 354 -54

Netto driftsresultat 411 - Barnehagen 356 069 266 758 -89 311 -33

Driftsinntekter 412 - Elvetun skole -489 459 489 459

Driftsutgifter 412 - Elvetun skole 2 719 858 1 861 112 -858 746 -46

Brutto driftsresultat 412 - Elvetun skole 2 230 399 1 861 112 -369 287 -20

Eksterne finansposter 412 - Elvetun skole 4 613 -4 613

Netto driftsresultat 412 - Elvetun skole 2 235 012 1 861 112 -373 900 -20

Driftsinntekter 413 - Omsorgssenteret/adm.TPU -498 590 -75 000 423 590 565

Driftsutgifter 413 - Omsorgssenteret/adm.TPU 4 531 817 1 079 992 -3 451 825  -320

Netto driftsresultat 413 - Omsorgssenteret/adm.TPU 4 033 227 1 004 992 -3 028 235

Driftsinntekter 414 - Utleieboliger -861 067 -958 600 -97 533 -10

Driftsutgifter 414 - Utleieboliger 595 854 521 449 -74 405 -14

Brutto driftsresultat 414 - Utleieboliger -265 213 -437 151 -171 938 -39

Eksterne finansposter 414 - Utleieboliger 1 449 -1 449

Netto driftsresultat 414 - Utleieboliger -263 764 -437 151 -173 387 -40

-301
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Tabell 9: Utdrag fra skjema 1B 

 

Oversikt drift Ansvar Faktisk Budsjett Avvik % 

Driftsinntekter 415 - Omsorgsboliger -893 349 -830 000 63 349 8

Driftsutgifter 415 - Omsorgsboliger 579 326 402 248 -177 078 -44

Netto driftsresultat 415 - Omsorgsboliger -314 023 -427 752 -113 729 -27

Driftsinntekter 416 - Brannstasjon -4 994 4 994

Driftsutgifter 416 - Brannstasjon 40 119 76 819 36 700 48

Netto driftsresultat 416 - Brannstasjon 35 125 76 819 41 694 54

Driftsinntekter 417 - Biblioteklokaler -1 034 1 034

Driftsutgifter 417 - Biblioteklokaler 5 172 26 069 20 897 80

Netto driftsresultat 417 - Biblioteklokaler 4 137 26 069 21 932 84

Driftsinntekter 418 - Kirkebygg -222 222

Driftsutgifter 418 - Kirkebygg 1 112 57 262 56 150 98

Netto driftsresultat 418 - Kirkebygg 890 57 262 56 372 98

Driftsinntekter 419 - Diverse bygg -177 431 177 431

Driftsutgifter 419 - Diverse bygg 172 320 -172 320

Netto driftsresultat 419 - Diverse bygg -5 111 5 111

Driftsinntekter 420 - Lagerhall Tverrveien10 -6 573 6 573

Driftsutgifter 420 - Lagerhall Tverrveien10 37 227 11 050 -26 177 -237

Netto driftsresultat 420 - Lagerhall Tverrveien10 30 653 11 050 -19 603 -177

Driftsinntekter 421 - Utleiebygg II -63 187 -44 600 18 587 42

Driftsutgifter 421 - Utleiebygg II 263 802 174 121 -89 681 -52

Netto driftsresultat 421 - Utleiebygg II 200 616 129 521 -71 095 -55

Driftsinntekter 423 - Fossmoveien 9 -232 466 232 466

Driftsutgifter 423 - Fossmoveien 9 137 795 131 010 -6 785 -5

Netto driftsresultat 423 - Fossmoveien 9 -94 671 131 010 225 681 172

Driftsinntekter 424 - Nordavindshagen -202 644 -105 000 97 644 93

Driftsutgifter 424 - Nordavindshagen 539 628 287 325 -252 303 -88

Brutto driftsresultat 424 - Nordavindshagen 336 984 182 325 -154 659 -85

Eksterne finansposter 424 - Nordavindshagen 8 -8

Netto driftsresultat 424 - Nordavindshagen 336 992 182 325 -154 667 -85

Driftsinntekter 425 - Ambulansestasjon -263 751 -260 000 3 751 1

Driftsutgifter 425 - Ambulansestasjon 144 751 44 700 -100 051 -224

Netto driftsresultat 425 - Ambulansestasjon -119 000 -215 300 -96 300 -45

Driftsinntekter 426 - Espenes Industriområde -25 923 -38 000 -12 077 -32

Driftsutgifter 426 - Espenes Industriområde 138 668 74 890 -63 778 -85

Netto driftsresultat 426 - Espenes Industriområde 112 745 36 890 -75 855 -206

Driftsinntekter 427 - 427 Lagerhall Finnlandsmoan Industriområde 10 000 -10 000

Netto driftsresultat 427 - 427 Lagerhall Finnlandsmoan Industriområde 10 000 -10 000

Driftsinntekter 427 - Lagerhall Finnlandsmoan Industriområde -122 425 -69 000 53 425 77

Driftsutgifter 427 - Lagerhall Finnlandsmoan Industriområde 104 183 29 888 -74 295 -249

Netto driftsresultat 427 - Lagerhall Finnlandsmoan Industriområde -18 241 -39 112 -20 871 -53
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Tabell 10: Utdrag fra skjema 1B 

 

Oversikt drift Ansvar Faktisk Budsjett Avvik % 

Driftsinntekter 429 - Finnlandsmoan Industriområde -565 565

Driftsutgifter 429 - Finnlandsmoan Industriområde 2 825 22 100 19 275 87

Netto driftsresultat 429 - Finnlandsmoan Industriområde 2 260 22 100 19 840 90

Driftsinntekter 432 - Vannanlegg -3 214 868 -3 300 000 -85 132 -3

Driftsutgifter 432 - Vannanlegg 481 904 2 486 271 2 004 367 81

Brutto driftsresultat 432 - Vannanlegg -2 732 964 -813 729 1 919 235 236

Eksterne finansposter 432 - Vannanlegg -30 585 800 000 830 585 104

Interne finansposter 432 - Vannanlegg -488 648 488 648

Netto driftsresultat 432 - Vannanlegg -3 252 197 -13 729 3 238 468 23 589

Driftsinntekter 433 - Avløpsanlegg -1 542 634 -1 568 000 -25 366 -2

Driftsutgifter 433 - Avløpsanlegg 180 251 1 188 424 1 008 173 85

Brutto driftsresultat 433 - Avløpsanlegg -1 362 383 -379 576 982 807 259

Eksterne finansposter 433 - Avløpsanlegg -19 450 60 000 79 450 132

Interne finansposter 433 - Avløpsanlegg 696 964 -696 964

Netto driftsresultat 433 - Avløpsanlegg -684 868 -319 576 365 292 114

Driftsinntekter 434 - Slambehandling -604 856 -610 000 -5 144 -1

Driftsutgifter 434 - Slambehandling 206 656 431 210 224 554 52

Brutto driftsresultat 434 - Slambehandling -398 200 -178 790 219 410 123

Eksterne finansposter 434 - Slambehandling -2 747 2 747

Interne finansposter 434 - Slambehandling 282 224 -282 224

Netto driftsresultat 434 - Slambehandling -118 723 -178 790 -60 067 -34

Driftsinntekter 435 - Renovasjon -2 688 504 -2 760 000 -71 496 -3

Driftsutgifter 435 - Renovasjon 2 020 903 2 623 217 602 314 23

Brutto driftsresultat 435 - Renovasjon -667 601 -136 783 530 818 388

Eksterne finansposter 435 - Renovasjon -10 388 55 000 65 388 119

Interne finansposter 435 - Renovasjon 502 043 -502 043

Netto driftsresultat 435 - Renovasjon -175 946 -81 783 94 163 115

Driftsinntekter 436 - Havner -105 287 -100 000 5 287 5

Driftsutgifter 436 - Havner 33 619 41 910 8 291 20

Netto driftsresultat 436 - Havner -71 668 -58 090 13 578 23

Driftsinntekter 437 - Kommunale veger -743 439 -10 000 733 439 7 334

Driftsutgifter 437 - Kommunale veger 3 977 860 2 947 660 -1 030 200 -35

Netto driftsresultat 437 - Kommunale veger 3 234 421 2 937 660 -296 761 -10

Driftsinntekter 438 - Veglys -72 819 72 819

Driftsutgifter 438 - Veglys 366 103 325 484 -40 619 -12

Netto driftsresultat 438 - Veglys 293 284 325 484 32 200 10

Driftsinntekter 439 - Utearealer bygg/anlegg -545 545

Driftsutgifter 439 - Utearealer bygg/anlegg 2 725 35 795 33 070 92

Netto driftsresultat 439 - Utearealer bygg/anlegg 2 180 35 795 33 615 94

Driftsinntekter 451 - Primærnæring -99 675 -16 000 83 675 523

Driftsutgifter 451 - Primærnæring 800 924 929 031 128 107 14

Netto driftsresultat 451 - Primærnæring 701 249 913 031 211 782 23

Driftsinntekter 452 - Interkomm skogbrukstjeneste -361 179 -430 000 -68 821 -16

Driftsutgifter 452 - Interkomm skogbrukstjeneste 481 368 661 759 180 391 27

Netto driftsresultat 452 - Interkomm skogbrukstjeneste 120 189 231 759 111 570 48

Driftsinntekter 453 - Skogbruk -85 000 -85 000 -100

Driftsutgifter 453 - Skogbruk 85 000 85 000 100

Netto driftsresultat 0 0 0
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Tabell 11: Utdrag fra skjema 1B 

 

Oversikt drift Ansvar Faktisk Budsjett Avvik % 

Driftsinntekter 454 - Vilt -38 000 -38 000 -100

Driftsutgifter 454 - Vilt 7 890 40 253 32 363 80

Interne finansposter 454 - Vilt 7 000 7 000 100

Netto driftsresultat 454 - Vilt 7 890 9 253 1 363 15

Driftsinntekter 471 - Kulturkontor -320 092 -26 000 294 092 1 131

Driftsutgifter 471 - Kulturkontor 1 216 894 1 249 321 32 427 3

Netto driftsresultat 471 - Kulturkontor 896 801 1 223 321 326 520 27

Driftsinntekter 472 - Bibliotek -28 467 28 467

Driftsutgifter 472 - Bibliotek 510 723 502 416 -8 307 -2

Brutto driftsresultat 472 - Bibliotek 482 256 502 416 20 160 4

Interne finansposter 472 - Bibliotek -12 600 -12 600

Netto driftsresultat 472 - Bibliotek 469 656 489 816 20 160 4

Driftsinntekter 474 - Ungdomsråd -38 098 -25 000 13 098 52

Driftsutgifter 474 - Ungdomsråd 72 912 106 877 33 965 32

Brutto driftsresultat 474 - Ungdomsråd 34 814 81 877 47 063 57

Interne finansposter 474 - Ungdomsråd -21 737 21 737

Netto driftsresultat 474 - Ungdomsråd 13 077 81 877 68 800 84

Driftsinntekter 475 - Frivillighetssentralen -57 551 -10 000 47 551 476

Driftsutgifter 475 - Frivillighetssentralen 554 172 611 479 57 307 9

Brutto driftsresultat 475 - Frivillighetssentralen 496 621 601 479 104 858 17

Eksterne finansposter 475 - Frivillighetssentralen 253 -253

Interne finansposter 475 - Frivillighetssentralen 18 948 -100 000 -118 948 -119

Netto driftsresultat 475 - Frivillighetssentralen 515 822 501 479 -14 343 -3

Driftsinntekter 476 - Diverse kulturarbeid -174 839 174 839

Driftsutgifter 476 - Diverse kulturarbeid 247 880 132 297 -115 583 -87

Brutto driftsresultat 476 - Diverse kulturarbeid 73 041 132 297 59 256 45

Interne finansposter 476 - Diverse kulturarbeid 39 500 -39 500

Netto driftsresultat 476 - Diverse kulturarbeid 112 541 132 297 19 756 15

Driftsinntekter 477 - Anlegg og lokaler -34 309 34 309

Driftsutgifter 477 - Anlegg og lokaler 170 041 272 733 102 692 38

Netto driftsresultat 477 - Anlegg og lokaler 135 732 272 733 137 001 50

Driftsinntekter 478 - Museer/kulturvern -1 754 1 754

Driftsutgifter 478 - Museer/kulturvern 131 229 129 852 -1 377 -1

Netto driftsresultat 478 - Museer/kulturvern 129 474 129 852 378 0

Driftsinntekter 479 - Dyrøy kulturskole -133 196 -124 642 8 554 7

Driftsutgifter 479 - Dyrøy kulturskole 919 976 845 749 -74 227 -9

Brutto driftsresultat 479 - Dyrøy kulturskole 786 780 721 107 -65 673 -9

Eksterne finansposter 479 - Dyrøy kulturskole 70 -70

Netto driftsresultat 479 - Dyrøy kulturskole 786 850 721 107 -65 743 -9

Driftsinntekter 481 - Brannvern -100 230 100 230

Driftsutgifter 481 - Brannvern 1 454 390 1 124 446 -329 944 -29

Netto driftsresultat 481 - Brannvern 1 354 160 1 124 446 -229 714 -20

Driftsinntekter 482 - Feiing -819 790 -648 000 171 790 27

Driftsutgifter 482 - Feiing 568 139 493 076 -75 063 -15

Brutto driftsresultat 482 - Feiing -251 651 -154 924 96 727 62

Eksterne finansposter 482 - Feiing -1 351 1 351

Interne finansposter 482 - Feiing 121 719 -121 719

Netto driftsresultat 482 - Feiing -131 283 -154 924 -23 641 -15

Driftsutgifter 483 - Oljevern 16 944 16 944 100

Netto driftsresultat 483 - Oljevern 16 944 16 944 100
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Totalt sett endte rammen opp med et merforbruk på vel 1 million kroner. Hele kostnaden med leie av 

sykehjemsavdeling som i utgangspunktet var budsjettert og ført i innvestering er belaster ansvar 413, og gir 

en negativ effekt på 2,5 mill. Det er store avvik på ansvarene, og dette stammer hovedsakelig på at det ikke 

har vært fokus på budsjett og budsjettreguleringer i 2019 på grunn av manglende personell.  

 

Avviket i ansvar 400 skyldes feil budsjettering av fordelte utgifter.  

 

Avviket i ansvar 401 skyldes for lavt budsjettering hvis en sammenligner forbruk mot 2018.  

 

Avviket i ansvar 402 skyldes feil budsjettering av art 690, inntektskonto. Rettes opp i 2020.  

 
Avviket i ansvar 403 skyldes mindre forbruk av lønn og sykelønn.  

 
Avviket i ansvar 410 skyldes for lavt budsjett, og høyere aktivitet  

 

Avviket i ansvar 411 skyldes manglende budsjett på fjernvarme.  

 

Avviket i ansvar 412 skyldes manglende budsjett på fjernvarme.  

 

Avviket i ansvar 413 skyldes manglende budsjett på fjernvarme, og høyere forbruk på materialer til 

vedlikehold. I tillegg måtte omlag 2,5 millioner kroner overføres fra investering til drift. Årsaken er at leie til 

institusjonsplasser i henhold til GKRS ikke kunne kategoriseres som investeringskostnad. Dette ble avklart 

med revisor mai 2020.  

 

Avviket i ansvar 414 skyldes for lavt budsjett på strøm og fjernvarme og noe lavere leieinntekt enn 

budsjettert.  

 

Avviket i ansvar 415 skyldes merforbruk på materialer til vedlikehold.  

 

Avviket i ansvar 421 skyldes manglende budsjett på fjernvarme. 

 

Avviket i ansvar 423 skyldes inntekter fordelt fra kirkelig fellesråd. Mangler budsjett i likhet med ansvar 

151.  

 

Ansvar 424: Merforbruk på omlag100.000 kroner. Her er lønn for daglig leder ført men ikke budsjettert. 

Dette skal være rettet opp i til 2020 Arrangementer har tross økning i utgifter gitt pluss i budsjett.   

 

Avviket i ansvar 426 skyldes mindre avvik på flere områder.  

 

Avviket i ansvar 432 skyldes feilbudsjettering på kalkulatoriske renter og avskrivninger.  

 

Avviket i ansvar 433 skyldes feilbudsjettering på kalkulatoriske renter og avskrivninger. 

 

Avviket i ansvar 434 skyldes feilbudsjettering på kalkulatoriske renter og avskrivninger. 

 

Avviket i ansvar 435 skyldes feilbudsjettering på kalkulatoriske renter og avskrivninger. 

Ramme 4: Samfunnsutvikling og infrastruktur

Oversikt drift Faktisk % Budsjett Avvik Δ %

Driftsinntekter -16 258 913 -14 011 915 2 246 998 16

Driftsutgifter 34 100 196 31 105 021 -2 995 175 -10

Brutto driftsresultat 17 841 282 17 093 106 -748 176 -4

Eksterne finansposter -56 691 915 000 971 691 106

Interne finansposter 1 123 413 -120 600 -1 244 013 -1 032

Netto driftsresultat 18 908 004 17 887 506 -1 020 498 -6
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Avviket i ansvar 437 skyldes merforbruk på vedlikehold, brøyting og strøing.  

 

Avviket i ansvar 451 skyldes manglende utbetaling for andel til veterinærtjeneste.  

 

Avviket i ansvar 452 skyldes for høyt budsjett, og ingen budsjettregulering i løpet av året.  Denne ble justert 

ned for 2020.  

 

Ansvar 475: Frivilligsentralen som har et merforbruk på vel 20 000 kroner. Her er post kjøp av tjenester som 

drar med vel 18 000 kroner.                                                    

 

Avviket i ansvar 476 og 479: Kultur og fritid gikk totalt sett med 320 000 kroner i pluss. Her er det 

lønnsutgiftene som gir innsparing. Mens kjøp av utstyr og kjøp fra kommuner gir merutgift i forhold til 

budsjett med omlag 98 000 kroner.  

 

Avviket i ansvar 479 skyldes mindre avvik på grunn av manglende budsjettering.  

 

2.2.3. Budsjett- og regnskapsskjema 2A- Investering 

 
Tabell 9: Utdrag fra skjema 2A 

 

Investeringsregnskapet ble avsluttet med udekket på 1,8 millioner kroner. Årsaken er at driftsregnskapet ble 

avsluttet med merforbruk, og dermed måtte overføringen for kjøp av aksjer strykes. Dette finansieres opp i 

2020.  
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2.2.4. Budsjett- og regnskapsskjema 2B- Investering 

  Regnskap 2019 
Revidert budsjett 
2019 Avvik i % 

121- Fellestjenesten       

123- EDB- drift               19 500                          171 000  -89 % 

151- Kirkelig administrasjon       

190- drift i NORDAVINDSHAGEN       

231- Elvetun skole             471 918                          520 000  -9 % 

410- Administrasjonsbygg       

412 Elvetun skole          2 006 919                       1 500 000  34 % 

413 Omssorgssenteret/adm. TPU          6 561 347                     10 000 000  -34 % 

415 Omsorgsboliger       

416 Brannstasjon          2 665 790                       3 305 000  -19 % 

424 Nordavindshagen       

432 Vannanlegg          8 497 564                       6 000 000  42 % 

437 Kommunale veger       

438 Veglys                           100 000  -100 % 

481 Brannvern       

         20 223 038                     21 596 000    

 
Tabell 10: Skjema 2B 

 
Opprinnelig investeringsbudsjett for 2019 var på 27,4 millioner kroner. Dette har blitt justert ned i løpet av året. 

Årsaken er framgang på investeringer.  

 
Avviket i ansvar 231 skyldes forsinket framgang.  

 
Avviket i ansvar 413 skyldes forsinket fremgang på prosjektet. Omlag to millioner kroner ble overført fra 

investering til drift. Årsaken er at leie av institusjonsplasser under byggeperioden, ikke kan defineres som 

investeringskostnader.  

 
Avviket i ansvar 416 skyldes en konkurs av leverandør, og dermed forsinket.  

 
Avviket i ansvar 432 skyldes økte kostnader. Prosjektet måtte gjennomføres på en annen måte enn først 

antatt.  
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2.2.5. Balansen  
 

 

Tabell 11: Balansen 

 

Mens drifts- og investeringsregnskapet viser det økonomiske resultatet i en periode, gir balanseregnskapet 

et bilde av «ståa» på et bestemt tidspunkt. Tabellen viser saldo ved utgangen av de to siste årene. 

Balansen viser på aktivasiden hvilke eiendeler kommunen besitter, og på den andre siden hvordan 

eiendelene er finansiert, med lån eller egne midler. 

Anleggsmidlene er økt med om lag 23,3 millioner kroner i løpet av 2019, hvorav pensjonsmidler og faste 

eiendommer og anlegg står for det meste av økningen. Bankinnskudd har blitt redusert med 8,4 millioner 
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kroner. Årsaken er kombinert av økning i anleggsmidler (investeringer) og pensjonsforpliktelser.  

Det er gjort investeringer uten at det er tatt opp lån på samme nivå. Derfor er anleggsmidlene økt i større 

grad enn lånegjelden.  

Disposisjonsfondet har blitt redusert med 6,7 millioner kroner fra 2018 til bruk for spesifikke tiltak.  

Lånegjelden er økt med 14,3 millioner kroner. Årsaken er knyttet opp mot investeringer i løpet av året, se 

kapittel 2.1.9 for mer informasjon.  
 

 

2.3. Likestilling og diskriminering 
Dyrøy kommune har ikke opprettet særskilt likestillingsutvalg. Dyrøy kommune har en høyere kvinneandel 

som kjennetegner kommunen generelt på landsbasis. Hovedmengden av kvinnelige ansatte jobber i 

omsorgstjenesten, barnehage og renhold, men også undervisning og administrasjon. De fleste menn jobber i 

teknisk enhet, undervisning og administrasjon. Av kommunens totalt tilsette på 137 er 83,21% kvinner og 

16,79% menn, noe som tilsvarer 114 tilsette kvinner og 23 menn.  

Kommunens strategiske ledelse bestod i 2019 av 4 menn. Enhetsledere var fordelt på 5 kvinner og 1 mann.  

Hovedutfordringen i et likestillingsperspektiv er at det fremdeles er mange kvinner som arbeider i 

deltidsstillinger. 
 

 

2.4. Internkontroll og etisk standard 
Etter kommuneloven § 48, punkt 5, skal det i årsberetningen gjøres rede for «tiltak som er iverksatt og tiltak 

som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten.» 

Dyrøy kommune gikk i 2019 til anskaffelse av kvalitetssystemet Compilo. Her skal rutiner og 

arbeidsbeskrivelse legges inn, avvikshåndtering og brukes til risikoanalyse for framtiden. Arbeidet med 

arbeidet er så vidt i gang, og det er satt av ressurser som skal jobbe med internkontroll. Det jobbes med en 

plan for internkontroll for å tilpasse kommunen til den nye kommuneloven § 25 med tanke på rutiner og 

prosedyrer, oppfølging av avvik og evaluering av driften.  
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2.5. Økonomisk handlingsrom  

Negativt driftsresultat uten de ekstraordinære inntekter som redegjort for, dokumenterer et svært lite 

økonomisk handlingsrom. Reell utvikling i de ordinære frie inntekter, skatt og rammetilskudd, er som 

nevnt negativ de siste årene, og vi kan frykte at denne utviklingen vil fortsette. 

Hovedårsaken til reduksjon i frie inntekter er i hovedsak negativ utvikling i kommunens innbyggertall de 

senere årene. Endret alderssammensetning, blant annet redusert barnetall, gir også negativt utslag i 

beregning av rammetilskuddet. 
 

Det kreves jobb hvor man går gjennom hele kommunen og ser på alle prosessene som gjøres i kommunen. 

Det er viktig å stille seg følgende spørsmål, hva gjør man av oppgaver, hvorfor gjør man de oppgavene, 

kan man gjøre det på andre måter? Kommunene i hele landet får mer og mer oppgaver fra sentralt hold, og 

ikke nødvendigvis finansiering tilknyttet oppgavene.  

 
 

3. Politisk sektor  
Kommunestyret gjennomførte i 2019 totalt åtte møter, inkludert ett felles for alle Midt-Troms kommunene 

og ett konstituerende kommunestyremøte i etterkant av fylkes- og kommunevalget. Nytt kommunestyre 

tiltrådte 10.oktober.  

 

Det ble behandlet 92 politiske saker og to interpellasjoner i 2019.   

 

Formannskapet gjennomførte 14 møter og behandlet 115 saker i 2019. 

Formannskapet fungerte som valgstyre og gjennomførte fire møter og behandlet 10 saker. 

 

Plan- og naturutvalget gjennomførte fem møter og behandlet 27 saker i 2019. 

 

Oppvekst- og omsorgsutvalget gjennomførte seks møter og behandlet 35 saker i 2019.  

 

Andre styrer, råd og utvalg:  

Administrasjonsutvalget gjennomførte fire møter og behandlet 14 saker.  

Arbeidsmiljøutvalget gjennomførte fem møter og behandlet 18 saker. 

Etter ny kommunelov er ikke AMU lengere et utvalg med politisk representasjon.  

Eldrerådet og kontrollutvalget legger fram egen årsmelding. Dyrøy menighet utarbeider egen årsmelding 

som refereres i formannskap/kommunestyret.   

Omstillingsstyret gjennomførte totalt 6 møter og behandlet 48 saker i 2019. Omstillingsprogrammet VOX 

blir et kommunalt foretak gjeldende fra 1.1.20.   
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4. Innbyggere og folketall  
 

 
Tabell 12: Innbyggerutvikling og prognoser framover 

 

Tabellen viser Dyrøys befolkning fordelt etter aldersgrupper med 5 års mellomrom siden år 2005, og 

prognose for de neste 20 årene. Tallene som er hentet fra SSB, viser noen tydelige tendenser. 

Barnetallet faller og aldersgruppa 67 og opp øker.  

Personer i arbeidsfør alder, gruppen 20 – 67, har gått ned i hele perioden fra 2005 til 2020, og 

prognosen viser at denne utviklingen vil fortsette. Prognosen viser ellers at tallet for barnehagegruppen 

synes å ha nådd sitt bunnivå, men elevtallet i skolen fortsetter å falle fram mot 2029. 

 

5. Næringsutvikling  

Mål 

Dyrøy skal være attraktiv gjennom stedsutvikling, næringsutvikling, trivsel og bærekraftig forvaltning av 

naturressurser. 

Retningslinjer for praktisering av «kommunalt utviklingsfond i Dyrøy kommune» ble vedtatt i 

Kommunestyremøte 05.10.04. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av retningslinjer for kommunale 

utviklingsfond i Troms, vedtatt i fylkeskommunens plan- og næringsutvalg 7.4 2003. All bruk av 

næringsfondsmidler registreres i eget program, og rapporteres til kommunal- og 

moderniseringsdepartementet innen utgangen av januar hvert år. De fører dermed tilsyn for at bruk av fondet 

skjer i henhold til vedtekter. 

 

I 2019 fikk Dyrøy kommune ikke bevilgning til kommunalt næringsfond. Overføringer til Regionalt 

næringsfond forfalt fra og med 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Prognoser

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2040

0 år 10 15 6 8 8 8 6

1-5 år 66 59 50 41 40 42 39

6-15 år 172 143 117 118 112 101 95

16-19 år 71 73 60 56 45 44 39

20-44 år 338 306 287 264 266 254 222

45-66 år 354 383 379 374 325 288 259

67-79 år 189 148 177 209 217 221 187

80 år + 95 106 78 79 93 117 154

Sum 1295 1233 1154 1149 1106 1075 1001
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BRUK AV NÆRINGSFONDET 2019      

Arkivsak Tittel Søker Totalt Innvilget Utbetalt Restutb. 

f-7/19 Tiltakskonsulentens brukskonto 2019 Dyrøy kommune 80 000 80 000 43 896 36 104 

f-15/19 Investering i container - dekkhotell Børre Storvoll 40 000 10 000 5 640 4 360 

p-14/19 Investering i mobilmelker Alstad Gård  16 400 4 100 4 100 0 

f-10/19 Søknad om inv.tilskudd - nyetablering Molkon Bygg A/S 36 000 9 000 9 000 0 

f-11/19 Investeringsstøtte - oppstart Bo Bygg 40 000 10 000 8 345 1 655 

f-26/19 Innkjøp av verktøy - fiberinstallasjoner Furstrand as 52 600 13 150 0 13 150 

f-41/19 Investering i båt - turistfiske Trond Jæger 216 000 54 000 54 000 0 

f-40/19 Investering - plastpresse Alstad Gård  34 000 8 500 8 500 0 

f-53/13 Investering i flishugger Hogne Sæbbe 32 200 8 050 8 050 0 

f-54/19 Oppstart av vedproduksjon Jøran Torsteinsen 48 214 7 700 6 983 717 

F-102/19 Innkjøp av digital beiteløsning Steinvoll Gård 40 000 10 000 0 10 000 

              

      635 414 214 500 148 514 65 986 

Tabell 13: Bruk av næringsfondet 

 

Fondsbeholdning 

Tilskudd føres løpende i henhold til framdrift i prosjektene. Av innvilgede tilskudd i 2019 endte på 214 500 

kroner, hvorav 148 514 kroner er utgiftsført i 2019. 

Disponibel saldo pr. 1.1.20 er 434 262 kroner. Da er ikke renteinntekter på fondet 2019 godskrevet. 

Likeledes vil prosjekter som ikke er gjennomført eller gjennomført i et mindre omfang enn først antatt bli 

avsluttet og innvilget beløp/gjenstående midler tilbakeført fondet som disponible midler.  

Økning av rammen i 2019 på 56 406 kroner skyldes avslutning av regionalt næringsfond 2016 (RN). 

Udisponerte midler er her tilført næringsfondet i 2019. 
 

 

 

Oversikten viser: 

Fondsbeholding næringsfondet per 1.1 20      

År Tittel Bevilgning Inn Ut 
Sum 
ramme Tilskudd Tilbakeført Saldo Antall 

2019 KN 0 56 406 0 56 406 -214 500 0 -158 094 11 

2018 KN 0 754 969 0 754 969 -309 750 41 675 486 894 7 

2018 
Lån 
KN 0 0 0 0 -60 000 0 -60 000 1 

2017 KN 0 2 098 873 -729 215 1 369 658 -1 369 658 42 002 42 002 17 

2016 KN 1 000 000 2 366 873 -2 098 873 1 268 000 -1 268 000 57 415 57 415 17 

2016 RN 0 137 921 -56 406 81 515 -81 515 0 0 2 

2015 KN 1 000 000 2 485 873 -2 366 873 1 119 000 -1 119 000 66 045 66 045 16 

                    

TOTALT   2 000 000 7 900 915 -5 251 367 4 649 548 -4 422 423 207 137 434  262 71 

Tabell 14: Fondsbeholdning 

 

• KN = Kommunalt næringsfond 

• RN = Regionalt næringsfond 

 

Noen kommuner har valgt å kunngjøre midler over næringsfondet med frister for å fremme søknader, og der 

vedtak skjer 1 – 2 ganger per år. Dyrøy kommune har valgt en fortløpende behandling av 

næringsfondssøknadene uten søknadsfrister. Med dette oppnår vi en rask behandling i tråd med 

næringslivets behov for raske avklaringer. 
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6. Kommunen som arbeidsgiver  
I følge hovedreglementet har Dyrøy kommune følgende målsettinger: 

• God service til befolkningen 

• Gjøre administrasjonen rasjonell og resultatorientert 

• Gjøre politisk arbeid interessant og stimulere til økt interesse for kommunale spørsmål 

• Sterk og synlig politisk styring som betinger gode informasjonsrutiner 

• Legge til rette for et godt samspill mellom folkevalgte og administrasjonen 

• God informasjon til befolkningen 

I henhold til samfunnsplanen til Dyrøy kommune for 2014-2026 er kommunens mål som tjenesteyter å være 

proaktiv i organiseringen av tjenestetilbudet, både med fokus på intern oppgaveløsning og interkommunalt 

samarbeid.  

 

Arbeidsgiverpolitikk 

Et godt arbeidsmiljø er en avgjørende faktor for helsefremmende arbeidsplasser. Partene er enige om å ha 

fokus på å ivareta og videreutvikle arbeidsmiljøet. Det gjennomføres årlige vernerunder på verneområdene. 

Sosiale sammenkomster gjennomføres på enhetene. Det skal gjennomføres årlige medarbeidersamtaler. 

 

Rådmannen ser for seg følgende fokusområder i årene fremover: 

• Organisasjonsutvikling og lederutvikling. Målsetting: Etterleve våre værebegreper:" Faglig dyktig, 

imøtekommende og nyskapende" 

• Helsefremmende arbeidsplasser. Målsetting: Høyt nærvær 

• Helsefremmende dialog. Målsetting: Forebygge og tilrettelegge for å forebygge fravær 

• Datateknologi som verktøy. Målsetting: Kvalitetssikring og effektivisering 

• Redusere ufrivillig deltid (HTA). Målsetting: Sikre rekruttering og levere gode tjenester til brukerne 

• Rekruttering 

• Arbeidstidsordninger 

• Kontinuerlig vurdering av organisasjonsstruktur 

Organisasjonen 

Dyrøy kommune har formelt to beslutningsnivå som består av rådmannen med 2 kommunalsjefer og 6 

enhetsledere/avdelingsledere.  

Kommunestyret vedtok høsten 2017 ny organisering, hvor 3 kommunalsjefer for 3 rammeområder (helse og 

omsorg, oppvekst og kompetanse, samfunnsutvikling og infrastruktur) inngår på rådmannens 

beslutningsnivå.  Rådmannen ivaretar pr nå kommunalsjefstillingen for samfunnsutvikling og infrastruktur. 

Organisasjonskartet har vært arbeidet videre med i 2019. Enhetene er tjenesteytende enheter som har fått 

delegert selvstendig ansvar og myndighet innenfor eget budsjett for å drifte enheten så effektiv som mulig, 

samt gi best mulig service. Rådmann/kommunalsjefene ivaretar interkommunale tjenester for sine 

rammeområder som barnevern, PPT, legetjenester/legevakt og så videre. 

 

Enhetslederne for enhetene har i stor grad handlefrihet når det gjelder drift, personal og økonomi og 

rapporterer til rådmann/kommunalsjefer. Det kreves stor grad av samarbeid og direkte dialog. 

Under stab og støtte er kommunen organisert med økonomileder og avdelingsleder personal, organisasjon og 

service (fra 3.1.20).  

 

Enhetsleder for kultur og fritid lyses ut i 2020.  

Kommunen har totalt 116,70 årsverk fordelt på 137 faste stillinger. Antall årsverk er fordelt på 95,05 

kvinner (81,45%) og 21,65 (18,55%) menn. I tillegg kommer 11 brannmenn med omlag 1,5% stilling. 

Gjennomsnittsalderen totalt er 46,8 år. Kommunen har en godt voksen alderssammensetning, og vil om noen 

få år kunne få rekrutteringsutfordringer. 

De fleste deltidsstillinger finnes i pleie- og omsorgstjenesten (PLO) og skole- og fritidsordningen (SFO), 

samt 11 stillinger innen brannvern. I PLO jobbes det med å øke deltidsstillingene i forbindelse med turnus. 

Rådmannen vil sammen med de tillitsvalgte ha et økende fokus på heltidskultur. 

 

164



32(34)  

HMS 

Ny IA-avtale mellom partene i arbeidslivet for perioden 2019-2022 ble signert av partene sentralt 

18.12.2018, og ble tatt opp til behandling i AMU 20.03.2019. For å skape et inkluderende arbeidsliv vil 

fokusområder i den sentrale IA avtalen være arbeidsmiljø, inkludering, rus, konflikter, ledelse, identitet, og 

hvordan man skal få ned sykefraværet blant ulike grupper. 

 

AMU tar ny IA-avtale for perioden 2019-2022 til etterretning. Ordningen med IA-kontakt videreføres for 

Dyrøy kommune. Eksisterende egenmeldingsordning videreføres med inntil 8 egenmeldingsdager pr. 

sykdomstilfelle. Rutinebeskrivelse og sjekkliste til bruk for ledere og sykemeldte vedtatt i AMU 13.9.2018 

gjelder fortsatt som sykefraværsoppfølging i Dyrøy kommune.  

 

IA-kontakten og UNN har gjennomført internkurs om «helse i arbeid» for ledere, tillitsvalgte og 

verneombud. IA-kontakten har oppfølgingsmøter med ledere, tillitsvalgte og verneombud, hvor aktiviteter 

hos enhetene planlegges etter kommunens behov. IA-kontakten melder at Dyrøy kommune har høyt fravær 

knyttet til muskel – og skjelettlidelser, 59,7% i 2019 mot 35,1% i 2018. Denne type fravær samt fravær 

grunnet psykiske lidelser kan endres med bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid. Det avtales 2 IA-

oppfølgingsmøter i 2020 med sykefraværsoppfølging og fraværsoppfølging som tema. Hovedfokusområde 

muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser. 

Det ble vedtatt i AMU 5.12.2019 at helsefremmende skjema for oppfølgingssamtale benyttes som 

forebyggende tiltak og ved gjentatte fravær. Følges opp på rådmannsnivå og ledermøter. Revidert 

helsefremmende oppfølgingsskjema og helsefremmende tiltaksplan behandles i AMU i 2020. 

 

Rådmannen har hatt møter med de hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i henhold til oppsatt møteplan.  

Arbeidsmiljøutvalget godkjenner forslag til målsettinger og tiltaksplan for 10 Faktorundersøkelsen som ble 

gjennomført i 2018.  

 

Målsettinger: 

1. Sette fokus på lederrollen gjennom ansvarliggjøring 

2. Utvikle strukturer som kvalitetssikrer tjenesten. 

 

Tiltak: 

1. Nytt permisjonsreglement (trådt i kraft 1.1.19) 

2. Ansettelse kommunalsjef Oppvekst og kompetanse (fra 1.1.19) 

3. Utarbeide strategisk kompetanseplan (ansvar kom.sjef) 

4. Gjennomføre medarbeidersamtaler med alle i organisasjonen (ansvar ledere) – 10 faktor skal være 

tema i samtalen 

5. Etablere strukturer (ansvar ledere) 

- Compilo 

- 1310.no (kvalitetssystem skole) 

- Kvalitetssystem barnehage 

- TIXO 

6. Ansvarliggjøring av ledere for økt deltakelse ved neste undersøkelse. (ansvar rådmannen) 
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Arbeidsmiljøutvalget  

Arbeidsmiljøutvalget gjennomførte 4 møter og behandlet 15 saker i 2019. Utvalget består av 6 medlemmer. 

Fra arbeidsgiversiden 3 ledere (rådmannen + 2), og fra arbeidstakersiden 2 tillitsvalgte samt 

hovedverneombud. Arbeidsgiversiden hadde leder og nestleder i 2019. Endring av sammensetning AMU fra 

01.01.2019 i h.h.t. nytt hovedreglement.  

Det har vært orientert om 4 avviksmeldinger i AMU i 2019, som oppfølging av Arbeidstilsynets pålegg i 

2018. Det har vært gjennomført møter i varslingsgruppa i 1 sak hvor det ble enighet om å benytte eksternt 

firma i oppfølging av varslingssaken. Rådmannen vil gi fullstendig orientering om varslingssaken fra teknisk 

enhet som egen sak i AMU 2020. 

Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn hos pleie- og omsorgstjenesten og teknisk 21.09.18. Tilsynet resulterte i 

fire pålegg. Arbeidstilsynet ba kommunen om å gjennomføre kartlegging og risikovurdering HMS arbeid, 

utarbeide tiltak og plan for HMS arbeid, redegjøre for AMU sine oppgaver, kompetanse - arbeidstaker som 

er satt til å lede andre.  

4 ledere har gjennomført e-læringskurs HMS for ledere i 2019. 1 leder og 1 verneombud har gjennomført 

grunnkurs HMS opplæring i 2019. Dokumentasjon er sendt Arbeidstilsynet. Påleggene hadde svarfrist 

01.02.19 og 01.06.19. Alle 4 pålegg er lukket av Arbeidstilsynet i 2019. 

Årsrapport til AMU over HMS arbeidet i kommunen i 2019 blir behandlet i AMU i 2020. 

 

Bedriftshelsetjenesten (BHT) 

Kommunen har samarbeid med Bedriftshelse Nord. Det har vært planlagt 21,25 hendelser og utført 70,45 

tjenester fra BHT på vegne av Dyrøy kommune. Lovpålagte arbeidstakere er innmeldt i 

bedriftshelsetjenesten.  

 

Arbeidslivssenteret NAV (IA) 

Det har vært gitt bistand i enkeltsaker. Det er avholdt 1 møte i tillegg til møter på enhetene og deltakelse på 

2 AMU møter. IA vil fra 2020 ikke delta på AMU møter da det er utenfor NAV arbeidslivssenter sitt 

mandat. Videre er det gitt råd- og veiledning, tilrettelegging, forebygging og orientert om tilskuddsordninger 

i NAV. Internkurs for ledere, tillitsvalgte og verneombud om prosjektet "helse i arbeid" 16.05.2019. 

Økt fokus på forebygging og tilrettelegging, samt tidlig dialog mellom leder og ansatt. Et virkemiddel har 

vært å utarbeide helsefremmede handlingsplaner. Hensikten med økt nærvær er at vi som organisasjon skal 

kunne levere gode tjenester, skape et godt og sunt arbeidsmiljø og ha effektiv drift.  

Kommunen har som målsetting å øke nærværet til 94,5%, noe som ikke ble oppnådd i 2019. 

Sykefraværstatistikken viser 9,92 % totalt av fravær. Det er likevel positivt å se en økning i nærværet fra 

2018, hvor det har vært en reduksjon i sykefraværet på 1,27%. Av sykemeldt fravær over 16 dager, er 6,4% 

utover 8 uker og det er her hovedutfordringen ligger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 15: Sykefravær 

 

 

Kompetanseutvikling 

Strategisk kompetanseplan ble ferdigstilt og iverksatt i 2019.  

 

 

 

 

 

Nærvær 2015-2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Egenmelding 1,90 % 0,90 % 1,40 % 1,05 % 1,18 % 

Sykemeldt 0-16 dgr 1,70 % 0,80 % 0,90 % 1,00 % 0,64 % 

Sykemeldt over 16 

dgr 5,60 % 5,00 % 5,70 % 9,14 % 8,10 % 

Totalt sykefravær 9,20 % 6,70 % 7,95 % 11,19 % 9,92 % 
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Lønnsutvikling 

Lokal lønnspolitiskplan og retningslinjer for lokale forhandlinger ble revidert i 2019 og vil dekke perioden 

2020-2021. I 2019 kom sykepleierløftet som garanterer minsteinntekt på 500.000 for sykepleiere med 10 års 

ansiennitet. Det var ingen pottforhandlinger i kap. 4 i 2019, det avsettes ca. 1/3 til lokale forhandlinger i 

2020 HTA kap. 4.2.1. Virkningstidspunkt og evt. føringer avtales i sentrale forhandlinger 2020. Det ble 

gjennomført lokale forhandlinger HTA kap. 3.4.1 (strategisk ledelse), kap. 3.4.2 (enhetsledere) og kap. 5.1 

(ansatte/rådgivere på lokal lønn). Beregnet årslønnsvekst (2018-2019) på 3,2% ble lagt til grunn for de 

fleste. Jf. KS B-rundskriv nr. 04/2019.  

I tillegg har det vært gjennomført lønnssamtaler og særskilte forhandlinger for ansatte etter HTA 

bestemmelser i 2019. Dette på bakgrunn av innkomne krav fra ansatte.  

Seniorpolitiske tiltak 

Medarbeidersamtaler skal benyttes for å følge opp livsfaseperspektivet. Det tilbys samtaler med KLP 

kontakten på økonomiavdeling angående pensjonsrettigheter. 

 

Sommerjobb for ungdom 

Sommerjobber i Dyrøy kommune lyses ut eksternt. Skoleelever hjemmehørende i Dyrøy prioriteres forutsatt 

at disse innehar de nødvendige kvalifikasjoner. Det foretas ansettelse i h.h.t. vedtatte retningslinjer. Antall 

ferievikarer tas inn i h.h.t. enhetenes budsjett. Fordelingen i 2019 var:  

• Teknisk: 8 vikarer fordelt på teknisk/uteseksjon 

• Kultur: 1 vikar 

• PLO: 30 vikarer  

Æresbevisninger 2019 

• Ansatte som har jobbet i kommunen 15 år eller mer, og som fortsatt er i arbeid: Tildeles 6 stykker.  

• Ansatte som har jobbet i kommunen 30 år eller mer, og som fortsatt er i arbeid: Tildeles 2 stykker.  

• Det ble delt ut KS hedersmerke til en ansatt.   
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7. Sektorer og enheter 

7.1. Sentraladministrasjon og drift 
Tjenesten skal tilrettelegge for politiske og administrative beslutningsprosesser, samfunnsutvikling, 

virksomhetsstyring, analyse og utredningsarbeid, driftsstøtte til enhetene og kommunikasjonstjenester. 

Sentraladministrasjonen dekker servicekontor, rådmann, kommunalsjef, personell og økonomi 

avdelingen. 

 

Fra 1.1. 2019 var ny kommunalsjef for Oppvekst og kompetanse på plass, slik at kommunen dermed 

har øverste administrativt nivå på plass. Dette styrker helt klart oppfølgingen ut mot enhetene. 

Det har også i 2019 vært utfordringer på økonomiavdelingen med utskifting av økonomisjef, samt at en 

ansatt som skulle gå av med pensjon ved nyttår måtte ta ut en del ferie og avspasering. Overgangen til 

nytt år har derfor vært utfordrende i forhold til personalresurser. Dette har vært løst med innleie av 

tidligere ansatte og noe konsulentbruk. Ved årsskifte var kabalen i forhold til bemanning på avdelingen 

fremover i all hovedsak på plass. 

 

Høy servicegrad er viktig for at vi skal kunne oppnå god bruker- og innbyggertilfredshet. Økt 

selvbetjening, brukerundersøkelser og krav om digitalisering er sentralt i satsningen framover. 

Kommunens forvaltning vurderes som nøktern, utfordringen vil være å utvikle tjenesten med rett 

kompetanse og ressurser til å møte fremtidige utfordringer 

 

7.2. Oppvekst og kompetanse   
1.januar 2019 ble kommunalsjef for oppvekst og kompetanse tilsatt. Under sektoren sorterer barnehage, 

skole, SFO og voksenopplæring. Ut over dette inngår interkommunale samarbeid og deler av fagfeltene 

under øvrige sektorer.   

Dyrøy kommune har over mange år deltatt i ett regionalt kompetansenettverk som driver 

kompetanseutvikling i skoleregionen. Her deltar Dyrøy sammen med Målselv, Bardu, Salangen og 

Lavangen. De senere år har dette samarbeidet også blitt utvidet til å omfavne kompetanseutvikling i 

barnehagesektoren. Gjennom disse nettverkene deltar Dyrøy kommune i to nasjonale satsinger. IBS 

(Inkluderende barnehage- og skolemiljø) og Realfagsatsing. I disse satsingene har Nordavind Utvikling fra 

oppstarten ivaretatt eierrollen da det ikke har vært ansatt kommunalsjef før 1.januar 2019. De to satsingene 

løper ut i 2020.  

1.januar 2019 ble Dyrøy en del av oppfølgingsordningen innenfor skole. Dette er en nasjonal ordning som 

drives av Fylkesmannen og som har til hensikt å bidra til kvalitetsforbedringer i skolen. Det er et frivillig 

tilbud som gis og ordningen er gratis. Dyrøy kommune vil være en del av denne ut 2020, med en mulig 

forlengelse ut skoleåret 2020/21.  

I 2019 er samarbeidet knyttet til PPT-kontor sagt opp av kommunestyret. Her har Dyrøy kommune hatt et 

samarbeid med Salangen og Lavangen. Dette samarbeidet varer ut 2020. Kommunestyret vil ta stilling til 

ett nytt samarbeid innen sommeren 2020.  
 

7.2.1. Barnehage 

Dyrøy barnehage hadde i perioden januar til nytt barnehageår totalt 34 barn som benyttet barnehageplass. 

Det var noen flere enn tidligere år som benyttet seg av mulighet til ikke å ha full plass. 

 

Det var totalt 7 barn som sluttet i barnehagen for å begynne på skolen høsten 2019. Det var også slik at noen 

av de barna som gikk i barnehagen våren 2019 sluttet fordi de flyttet ut av kommunen. Totalt sett kan vi si at 

vi er veldig sårbare når det gjelder barnetallet i Dyrøy barnehage.  

 

Det fødes få barn hvert år og det er enda slik at det begynner flere barn på skolen enn det som fødes hvert år 

og dermed vil barnetallet totalt i barnehagen bare gå nedover, så fremt det ikke kommer noen tilflyttende. 

Dette er det lite vi kan gjøre noe med her. Kommunen kan fortsette sitt arbeid med å skape arbeidsplasser og 

på den måten tiltrekke seg folk som gjerne er i etablererfasen slik at vi får en økning i barnetallet på sikt. Det 
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er lov å håpe. 

 

I 2019 ble det mer trykk på de to satsningene: inkluderende barnehage- og skolemiljø og realfagsatsningen 

som vi har deltatt i. Det har vært krevende å delta i to satsninger og de pågår ennå ut 2020. Det er allikevel 

slik at det gir gevinster totalt sett og vi har enda noe tid på før en vil kunne si med sikkerhet at fokus på 

begge disse områdene har båret frukter. Men vi er sikker på at vi ved å jobbe målrettet, slik som via 

prosjektene, kan se resultater av denne jobben på sikt. 

 

Sykefravær 

2019 var preget av at vi har hatt en del langtidssykefravær, i tillegg til to permisjoner som forlenget 

sykefraværsperiodene ut over ett år. Det vil alltid medføre litt utfordringer når en har flere som er sykemeldt 

over tid. Høsten 2019 ble enhetsleder sykemeldt og den varte nesten ut hele 2019. Dette førte til at en del 

administrativt arbeid ble liggende og kun det mest nødvendige ble utført av andre. En slik situasjon vil alltid 

påvirke organisasjonen og det er nok pga et personale med lang og god erfaring at arbeidet i barnehagen 

fortsetter mer eller mindre som før.  

 

Det har vært et forholdsvis lavt korttidsfravær blant personalet totalt sett og det forteller at folk trives og 

gjerne vil være på jobb. Det er også det som formidles gjennom medarbeidersamtaler blant annet. 

 

7.2.2. Skole, skolefritidsordning  

Pr 31.12.19 var det 111 elever på Elvetun fordelt med 74 elever på barnetrinnet og 37 elever på 

ungdomstrinnet. Det er totalt 18,7 årsverk, fordelt på 14,5 pedagogårsverk, rektor i 100 % stilling, 

inspektør i 100 % stilling, samt 3,5 årsverk barne- og ungdomsarbeider. Rådgiverfunksjon er 

tillagt inspektørstillinga. Det er tilsatt miljøterapeut i 92 % stilling. 8% av elevene mottar 

spesialundervisning. Vi har nå 4 elever med særskilt norskopplæring, dette er elever fra 1. til 6. 

klasse. Undervisningen gjennomføres av pedagog med Norsk som andrespråk. 

Utviklingsgruppa, som består av teamledere, ressurslærer, inspektør, PPT og enhetsleder, leder 

utviklingsarbeidet ved skolen. Utviklingsarbeidet har vært retta inn mot klasseledelse, og å skape trygge 

og gode læringsmiljø. I dette arbeidet har vi hatt ny overordna del av læreplan som et viktig dokument. 

Det gjør at vi i det videre arbeidet med fagfornyelsen har denne viktige delen som fundament i 

fagplanene som skal legges. 

I 2019 har vi hatt oppfølging av Veiledningskorpset. Denne oppfølgingen vil vare i 2 år, også i dette 

arbeidet har vårt satsingsområde klasseledelse og arbeid med fagfornyelsen vært vektlagt.  Dyrøy 

kommune er med i satsingene Inkluderende barnehage og skolemiljø og realfagsatsing, som også er 

områder som er viktig i arbeidet med fagfornyelsen. 

Det er utarbeidet en plan for overgang mellom barnehage og skole, som skal sikre en god overgang 

mellom barnehage og skole. 

Hovedområdet i utviklingsarbeidet videre, er implementering av de nye læreplanene som skal tas i bruk 

fra 1.-9. trinn neste skoleår. Arbeidet som hittil er gjort, danner et godt grunnlag for å ta planene i bruk. 

Mye av fellestida med hele personalet har vært brukt til dette arbeidet, noe som sikrer eierskap hos alle til 

planene som legges. 

Skolefritidsordninga (SFO) ved Elvetun hadde pr 31.12.19 totalt 28 barn innmeldt. Av disse hadde tre 

barn hel plass. Det er leder i 50 % stilling i tillegg til 140 % assistentstillinger fordelt. Åpningstida er fra 

07.00-09.00 og fra 12.50-16.30. Sfo er et frivillig omsorgstilbud for elever på 1.-4. trinn, og skal legge til 

rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter. SFO samarbeider tett med skolen, og de satsingene vi har i skolen 

er også i SFO. 

I 2019 hadde skole/sfo et sykefravær 6,97%. Det har vært ei tett oppfølging av både de som har stått i 

fare for å bli sykemeldt og de som har hatt sykemeldinger. 
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7.2.3. Voksenopplæring 

Voksenopplæringa har i 2019 hatt en person tilsatt. Ved utgangen av 2019 var åtte elever tilknyttet 

voksenopplæringa. Sommeren 2020 forventes det at flere av elevene vil ha fullført introduksjonsordningen. 

Det har ikke vært sykefravær på avdelingen i 2019.  

 

 

7.3. Helse og omsorg 

Det har gjennom 2019 vært kjøp av tjenester fra Kommunalsjef stillingen i varierende grad mellom 

10% og 20% ressurs. Helse og omsorg vært preget av flere omfattende endringer. I de 

interkommunale tjenestene er det legevaktsamarbeidet på Finnsnes som det ble reforhandlet om, det 

forelå ikke noen endelig løsning i 2019, annet enn en intensjon om et videre samarbeid dersom 

betingelsene ble akseptable. Fra februar har Pleie og omsorg vært ledet av en enhetsleder med 

saksbehandlingsstøtte fra en tidligere fagleder på grunn av langtidssykemelding. En 

sykehjemsavdeling vært driftet i leide lokaler i Salangen fra juni 2019. Riving og etter hvert bygging 

av omsorgsboliger ble oppstartet. Arbeidet med den videre planleggingen av nybygg og renovering 

av omsorgssenteret har fortsatt. LØKTA – en interkommunal enhet for kompetanseheving innen 

helsesektoren ble lagt ned. Forsøk på å videreføre denne i samarbeid med utviklingssenter for 

sykehjem og hjemmetjenester i Troms, mislyktes. Prosess med sammenslåing av Nav-kontor med 

Salangen og Lavangen ble iverksatt. Det nye kontoret ble etablert i Salangen fra 01.01.20. 

 

Helsesykepleiertjenesten 

Helsesykepleiertjenesten har i 2018 bestått av en 50 % stilling og en 80 % stilling, hvor helsesykepleier har 

vært helt sykemeldt i starten av året, og gradvis kommet tilbake til 80% i løpet av året. 20 % stilling har vært 

ubesatt hele året. Nærmeste samarbeidspartner har vært fysioterapitjenesten – som også er en del av 

helsesykepleiertjenesten.  

Helsesykepleiertjenesten har utført de vanlige oppgavene i henhold til nasjonale veiledere på helsestasjon og 

barnehage. Fra januar til ca november har ikke helsesykepleier hatt kontortid på skolen da helsesykepleier 

har vært helt/delvis sykemeldt. Helsesykepleier har deltatt på ansvarsgruppemøter, andre møter og hatt 

undervisning. Helsesykepleier har på slutten av året gjennomført deler av undervisningen som ikke ble 

gjennomført i 2018.  

Vaksinering er gjennomført i både helsestasjonstjeneste og skolehelsetjeneste. 

 

Fysioterapi 

Fysioterapistillinga 80%: I denne ligger poliklinisk pasientbehandling, hjemmebehandling og 4,5 timer pr 

uke på sykehjemmet, samt oppfølging av barn i helsestasjon, skole og barnehage. Fysioterapeut deltar i 

ansvarsgrupper og har koordineringsansvar for noen individuelle planer. I 2019 var det en økning i antall 

barn og unge som ble henvist eller foreldre tok kontakt for undersøkelse enn det har vært tidligere. Høsten 

2019 starta fysioterapeut på videreutdanning i psykiatrisk og psykomotorisk fysioterapi, og det har derfor 

vært noe fravær ifbm studiesamlinger. Våren 2019 var to 3.års fysioterapistudenter i avsluttende praksis her. 

Fysioterapeut har også ansvar for kartlegging og søknader om hjelpemidler i samarbeid med Astafjord 

vekst. 

I folkehelsekoordinatordelen (20%) har det vært jobbet med planarbeid, og tilbud om 

bassenggruppe. Det har ikke vært jobbet med tilbud i frisklivssentral pga kapasitet. Her har det 

vært holdt bassenggruppe på skolen ukentlig, med varierende men stort sett økende deltakerantall.  
 

NAV 

NAV Dyrøy var i 2019 en del av etableringsprosjektet for NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy. Det nye, 

interkommunale NAV-kontoret ble etablert fom 010120, men de ansatte ved NAV Dyrøy fikk allerede 

011019 felles leder med NAV Salangen. Ut september var bemanningen i Nav Dyrøy ett kommunalt 

årsverk, fordelt på to medarbeidere, 50% leder og 50 % veileder. Fom oktober 2019 ble dette årsverket 

bemannet av en veileder i 100% stilling, da tidligere leder gikk av med pensjon. Det kommunale årsverket 

ble i forbindelse med vertskommuneavtalen, hvor Salangen kommune er vertskommune, 

virksomhetsoverdratt til Salangen kommune fra og med 01.01.2020.  
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Totalt 20 personer mottok økonomisk sosialhjelp i Dyrøy i 2019. Seks færre enn året før. Av disse var 7 

personer under 30 år, noe som utgjør 35 % av det totale antallet stønadsmottakerne. Dette er en marginal 

nedgang fra forrige år. 4 sosialhjelpsmottakere var hovedforsørgere for barn under 18 år, totalt 8 barn.  

 

Andelen unge som mottar økonomisk sosialhjelp representerer en utfordring for kommunen og NAV. 

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt, og målet er at stønadsmottakerne så raskt som mulig skal 

kunne kare seg selv. For å legge til rette for unges inntreden i arbeidslivet, og mulighet til selvhjulpenhet, er 

det viktig at kommunen og lokale aktører på arbeidsmarkedet samarbeider godt med NAV, tar 

samfunnsansvar og bidrar i inkluderingsdugnaden og ungdomsinnsatsen. Dette kan gjøres gjennom å 

rekruttere unge arbeidstakere og også gjennom å være en aktiv bidragsyter når det kommer til å legge til 

rette for aktivitetsplikt og arbeidsmarkedstiltak.  
 

Integrering 

Tjenesten for integrering var i 2019 bemannet med hel stilling som integreringskoordinator og ei halv 

stilling som miljøterapeut. Året var til dels preget av at integreringskoordinator fram til november fungerte 

i et vikariat på servicetorget. Arbeidet med integrering var derfor noe nedprioritert, men samtidig var 

tjenestens behov mindre i og med at nye personer ikke ble bosatt i 2019. Ved utgangen av 2019 var det 7 

voksne som deltok i integreringsprogrammet. Av disse nærmet 3 personer seg ei avslutning av sitt 

program. Av tidligere bosatte flyttet en familie på 4 fra Dyrøy. De største utfordringene med deltakeres 

introduksjonsprogram i Dyrøy er å finne arbeidspraksis – som bør være en del av et program. Som kjent er 

arbeidsmarkedet i Dyrøy smått, og lite variert. Disse personene har også lav mobilitet, og er avhengig av 

gangavstand til en praksisbedrift. Tjenesten opplever samarbeidet med andre tjenester i kommunen som 

svært bra, og mener det samlede tjenestetilbudet som ytes er meget tilfredsstillende. 
 

PLO 

Pleie- og omsorgstjenesten er den største enheten i Dyrøy kommune med omlag 48 årsverk. 

 
Tabell 15: Personellressurser 

 
Enheten har et sterkt fagmiljø som består av 15 sykepleiere, 4 vernepleiere, 23 helsefagarbeidere og 15 
assistenter i faste stillinger. Fagmiljøet ble styrket med 2 lærlinger. Det er lite turnover i faste stillinger. Det 
ble gjennomført omstilling i organisering av pleie og omsorgstjenesten fra 1. oktober 2018 opphørte 
enhetsleder PLO – funksjonen. Funksjonene fagleder sykehjem og hjemmebasert omsorg ble omgjort til 
enhetslederstillinger, begge i 100%.  
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Fra februar 2019, har enhetslederfunksjonen for både sykehjem og hjemmesykepleien blitt ivaretatt av 

en person. Det er benyttet ekstra ressurser til saksbehandling tilsvarende 0,3 årsverk. Strategisk 

oppfølging av sykefravær og personalpolitikk er de viktigste satsningsområdene for enheten og 

organisasjonen forøvrig. Det ble i 2018 gjennomført to vernerunder med bedriftshelsetjenesten tilstede. 

Registrering og oppfølging av avviksmeldinger er mer systematisert etter innføring av ny retningslinje 

for håndtering av avviksmelding. I Mai holdt bedriftshelsetjenesten kurs om vold og trusler til alle 

ansatte. 

 

Ombygging og nybygg ved omsorgssenteret: 

Pasientene ved Rosestua flyttet til Salangen 3. Juni. Driften av den avdelingen har siden da blitt 

utført i leide lokaler ved Salangen sykehjem. Vårt personale bemanner dag og aftenvaktene, mens vi 

benytter oss av den faste bemanningen fra Salangen på natt.  

Omrokeringen har medført mye ekstraarbeid for leder og ansatte innen PLO, takket være god innsats 

har prosessen gått relativt smertefritt.  

Riving av gammel bygningsmasse ble gjennomført på sommeren, og i desember startet 

grunnarbeidene til de nye omsorgsboligene. 

 

Mulige 

dagsverk 

Egenmeldt 

sykefravær 

Sykemeldt 

1-16dg 

Sykemeldt 

>16dg 

Sum  

sykefravær 

%-vis 

fravær 

Årstall 

29 622 313 185,4 1872,2 2405 9,91 2019 

10 974 125 88,2 828,7 1177,7 12,65 2018 

Tabell 16: sykefravær 

 

Fraværstallene er høye, gjennomsnittlig sykefravær på enheten var 9,91 % i 2019, som er en nedgang fra 

2018. Langtidssykemeldte gir store utslag på statistikken. Det har vært stort fokus på IA-arbeid i forhold 

til tilstedeværelse i sykemeldingsperiode. Dette er i samsvar med IA-tankegangen om tilrettelegging av 

arbeidstid og arbeidsoppgaver for å fremme deltakelse i arbeidslivet. Denne praksisen synes å være godt 

implementert i organisasjonen. Vi har praktisert å ha jevnlige møter og telefonsamtaler utover møter med 

Nav tilstede. Vi valgte å synliggjøre fraværstall for ansatte og avtale samtaler med de som er mye borte. 

Det arbeides systematisk og grundig med sykefraværsproblematikken i samarbeid med den ansatte, 

primærlege, bedriftshelsetjeneste og NAV. Flere vakante stillinger har medført ustabilitet i avdelingene, 

høyere vikarbruk og mer psykisk belastning på fast ansatte noe som har gitt merkostnader ved overtid og 

økt forbruk av ekstravaktsbudsjett. Disse faktorene bidro til at enheten gikk med et netto merforbruk på 

lønnskostnader. Vi har lagt vekt på tydelig ledelse. Det ble nærmere oppfølging av de sykemeldte, samt at 

de som faktisk er på jobb får et større fokus (nærhet). 

 

Aktivitet/tjenesteyting Sykehjem 

Dyrøy kommune har 3 sykehjemsavdelinger (2 somatiske avdelinger og en avdeling for pasienter 

demenssykdom). Kommunen har korttidsplasser som skal gi pasienten mulighet til å gjenvinne sitt 

funksjonsnivå og mestringsevne slik at det er mulig å kunne bo hjemme og være aktiv. 

Mange langtidsplasser har de senere årene blitt brukt som korttidsplasser, på grunn av det økt behov for det 

rehabiliterende aspektet ved korttidsplassene. Korttidsplassene blir også brukt til palliativ behandling. 
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 Sengeposter Liggedøgn Antall 

liggedøgn 

2018 

Belegg 

% 

2018 

Antall  

Liggedøgn 

2019 

Belegg 

% 

2019 

Dyrøy sykehjem 25 9125 9141 100,18% 8368 91,70% 

Avdeling nord 8 2920 2584 78,8% 1931 66,13% 

Avdeling sør 9 3285 3765 128,9% 2905 88,43% 

Avdeling rosestua 8 2920 2792 95,6% 3532 120,96 

Tabell 16: Liggedøgnstatistikk  

 
 

Tjenestetype Antall 

Opphold 

(2018) 

Antall 

opphold 

(2019) 

Avlastning 10 2 

Korttidsopphold 43 41 

Langtidsopphold 26 18 

Tabell 17: Antall opphold per tjenestetype 
 

Liggedøgnstatistikken viser reduksjon i liggedøgn fordi antall sengeplasser ved sykehjem ble redusert med 8 plasser 3. 

juni. Bruk av dobbeltrom og alternative boformer erstattet disse. På samme måte har dette innvirkning på mulighet for 

avlastning og korttidsopphold. 
 

 

Hjemmebasert omsorg 

Tjenesten består av hjemmesykepleien, hjemmehjelp, bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, 

tjeneste til psykisk utviklingshemming og rus- og psykiatritjenesten. 

 

Hjemmesykepleien 

Hjemmesykepleien tilbyr tjeneste til ca. 80 pasienter i kommunen. Noen er alvorlige syke pasienter med 

faglig krevende og komplekse behov. Vi sørger for at alle som på forsvarlig vis kan få tjenester i eget 

hjem, får det. Ansvar og oppgaver har blitt overført fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. I tillegg 

kommer omstilling i spesialisthelsetjenesten med kortere liggetid, mer dagbehandling og poliklinisk 

behandling. Det er behov for økt kompetanse i tjenestene. I 2019 har hjemmesykepleien hatt flere 

oppgaver som følge av ombyggingen ved omsorgssenteret. Flere pasienter har i perioder blitt fulgt opp i 

omsorgsboliger som erstatning for opphold ved institusjonen. 

 

Rus og psykiatri 

Tjenesten for rus og psykisk helse har totalt 1,6 årsverk fordelt på to sykepleiere.  

Tjenesten opplever at det er behov for tettere oppfølging av pasientene. Det tette samarbeidet med 

hjemmetjenesten er viktig for å opprettholde kontinuitet i oppfølging av etablerte pasienter. Dette 

forsvarer tankegangen om å ha tjenesten i hjemmebasert omsorg. Det har vært en øking i antall personer 

som bruker «tirsdagskafeen», et lavterskeltilbud for personer med psykiske utfordringer. 

 

Tjeneste til personer med psykisk utviklingshemming 

Pasienter bor i egne boliger på tunet, deltar ikke i etablerte arbeids- og aktivitetstilbud utenfor boligene, 

noe som medfører at boligene må bemannes opp på ettermiddagstid. 

For å styrke den faglig oppfølging av denne pasientgruppen, forsøkes det med en liten faglederrolle knyttet 

til habilitering- og rehabiliterings området. Denne inngår i vanlig turnus med avsatt en dag/uke til møter 

og skrivearbeid. 
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Koordinerende enhet 

Er et team som består av lederne for de 2 enhetene, evt. supplert med helsesøster, fysioterapeut eller 

andre med særskilt kompetanse, avhengig av sakene. 

 

Tjenestekvalitet 

• Kommunen hadde kapasitet til å ta imot pasienter sykehuset mener er 

utskrivningsklare. 

• Antall reinnleggelser på sykehuset og henvendelser til legevakt har gått ned betraktelig etter økning 

av ressurser knyttet til legetilsyn på sykehjem. 

• Vi har i 2018 sendt pasient-relaterte avviksmeldingsstatistikk til Opom, hensikten er å sette 

pasientsikkerheten på dagsordenen. 

• Vi har fokus på kontinuerlig opplæring av ansatte for å sikre at alle ansatte vet hva avvik er, hva de 

skal gjøre dersom avvik oppstår, og at det kan gjennomføres korrigerende eller forebyggende tiltak 

slik at forholdet eller hendelsen ikke gjentar seg. 

• Det var kun en person på venteliste på bolig særlig tilrettelagt for heldøgns tjeneste. 

 

Prosjekt 

Velferdsteknologi 

Det er ett stort potensiale for å kunne ta i bruk ny teknologi som kan gi brukerne større grad av trygghet 

og muligheter for å kunne klare seg selv i hverdagen. Det er en utfordring å etablere kunnskap og 

forståelse for å ta i bruk velferdsteknologi i alle leddene i enheten. Opplæringstilbudet 

Velferdsteknologiens ABC ble startet opp høsten 2017. Alle avdelingene har deltatt med ressurspersoner i 

denne opplæringen, som ble fullført i 2018. Dyrøy kommune er med i prosjektet nasjonal 

velferdsteknologi. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med andre samarbeidskommuner i Troms. 

Kommunen har satt sammen en velferdsteknologi ressursgruppe som siden april 2018 har jobbet med 

innovasjon og strategisk innføring av velferdsteknologi i vår tjeneste. Teamet består av fem personer: to 

hjelpepleiere, to sykepleiere, og enhetsleder sykehjemmet. Prosjektets formål er å vurdere behovet av 

velferdsteknologien for pasienter, brukere, pårørende og helsearbeidere. Prosjektet varer til høsten 2019, 

deretter står vi overfor et omfattende implementeringsarbeid. 

 

Rehabilitering, forebygging, mestring og samhandling 

Dette er et interkommunalt prosjekt i regi av LØKTA. Prosjektets hovedmål er å bidra til at pasientene 

kan motta helhetlige og samordnede habilitering- og rehabiliteringstjenester der de bor. Vi ønsker å 

styrke brukermedvirkning og sikre det tverretatlige samarbeidet innad i kommunen og med 

spesialisthelsetjenesten. Bakgrunnen for deltakelse i prosjektet var de tre hovedutfordringene som Dyrøy 

kommune står ovenfor utgifter til helse- og omsorgtjenester øker sammen med økning av pasientenes 

forventninger, samtidig som tilgang på arbeidskraft går ned. Hovedtanken i prosjektet er at tiden for 

funksjonssvikt utsettes. Når pasientene oppsøker tjenesten på grunn av funksjonssvikt får de et godt 

tverrfaglig tilbud. Vi legger til rette slik at pasientene kan delta i aktiviteter i sine omgivelser. Fysisk 

aktivitet og trening innebærer å gå i trapper, reise, sette seg, balanse- og gangtrening blir en del av 

tilbudet. Hjemmesykepleien er hjemmetrenerne, de legger opp til utførelse av ulike hverdagslige 

aktiviteter sammen med pasientene. Aktivitetsutførelse bidrar til økt mestring og selvhjulpenhet.   

 

Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunene (RASK) 

Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten beskriver tiltak for bedre antibiotikabruk 

i kommunale helseinstitusjoner. Ansvaret ligger hos kommunen, mens Antibiotikasenteret for 
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primærmedisin (ASP) har et nasjonalt faglig ansvar. 

Handlingsplanens utløp i 2020. Dyrøy sykehjem ble med da RASK Troms ble sparket i gang med 

oppstartsmøte i Tromsø i april 2018, og Dyrøy sykehjem har senere jobbet med å redusere unødvendig 

antibiotikabruk. På oppstartsmøtet ble det spesielt fokusert på uhensiktsmessig diagnostikk og behandling 

av urinveisinfeksjoner. Beregningene for Dyrøy sykehjem i perioden april 2018 til januar 2019 viser altså 

en meget bra reduksjon i mengde innkjøpt antibiotika sammenlignet med samme periode i fjor. 

 

 

Læringsnettverk Troms/Ofoten og Finnmark – Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke. 

Dyrøy kommune og andre Kommuner i Troms/Ofoten og Finnmark sammen med sykehusene deltar i 

læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke i perioden 2018 – 2019. Tett samarbeid 

mellom kommuner og sykehus om å utvikle gode pasientforløp er med på å styrke kvalitetsarbeidet i hele 

regionen. Vi har så langt hatt 3 samlinger i Tromsø. Arbeidsgruppen i kommunen har hatt fokus på 

oppfølging av pasienter etter utskrivelse fra sykehuset og korttidsopphold. Det er utarbeidet sjekklister 

som allerede er i bruk i hjemmebasert omsorg. Brukermedvirkninger står sentralt i dette prosjektet. 

Kartleggingene gjort i Dyrøy kommunen har vist at vi må blant annet samarbeide mer med sykehuset, 

legetjenesten, fysioterapeut og pårørende for å unngå reinnleggelser. 

 

Kompetanseutvikling 

Mottatt midler fra fylkesmannen ble brukt til utdanning av helsefagarbeider, vernepleier og sykepleiere, 

helseledere og andre kurs/ internopplæring. 

 

Fremtidige utfordringer/satsingsområder 

Inntak av læringer har høy prioritet for å imøtekomme kommunens behov for nye medarbeidere i 

årene fremover. I 2019 var det totalt 2 lærlinger i PLO. Lærlinger er en viktig ressurs både for 

tjenesten og organisasjonen. 

I årene som kommer, endres demografien, og behovet for tjenester innen praktisk bistand og omsorg 

vil øke. Det medfører økte krav til styring og ressursutnyttelse i tjenestene, og det vil være behov for 

en klarere avgrensning av hva som skal være kommunale oppgaver. 

Arbeidet med å redusere behovet for døgnkontinuerlig tjenester må intensiveres, blant annet gjennom å 

prioritere tildelings- og arbeidsmetoder som vektlegger pasientenes og brukernes egen mestring og 

selvhjulpenhet. 

Bruk av velferdsteknologi på områder hvor det kan oppnås forbedret kvalitet og 

effektiviseringsgevinster må økes. 

Vi må jobbe videre med effektivisering av saksbehandling samt redusere 

saksbehandlingstid. 

Vi må ha fokus på planlegging av tjenesteleveranse under ombygging av Dyrøy omsorgssenter 

Tjenesten har en høy andel ansatte over 50 år og vi ser at rekruttering til ledige stillinger er blitt vanskeligere. 

Vi må legge forholdene til rette slik at ansatte kan ta utdanning ved siden av jobb for å imøtekomme behovet 

for fagkompetanse. 

Vi må redusere antall årsverk som er utført av ufaglærte, samt jobbe med å utdanne flere personer på 

høyskolenivå for å unngå at andelen faglærte og ansatte i stillinger med krav om høyere utdanning øker. 

Nedleggelse av LØKTA medfører utfordringer når det gjelder kompetanseheving i form av kurs, ABC-

programmer og nettverkslæring. Erstatning for en slik interkommunal kompetanseenhet bør opprettes. 
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7.4. Samfunnsutvikling og infrastruktur 

7.4.1. Kultur og fritid Kulturkontoret 

Kulturleder ble sykemeldt i mai 2019 og vedkommende sluttet oktober 2019. Daglig leder av 

frivilligsentralen har fungert i stillingen siden august.   

Oppgavene har vært daglig drift, økonomi, budsjett, opprettholde samarbeid mellom de forskjellige 

seksjoner innenfor Kultur og Fritid samt lag og foreninger. Videre planlegging, nye satsingsområder, 

informasjonsarbeid og oppfølging av satsingsområder er ikke fulgt opp. Ungdomsarbeid har stått sentralt i 

arbeidet i år.  Kulturkontor fikk midler fra Troms fylke til oppstart av kulturminneplanen. Denne 

ferdigstilles i 2020. kulturkontoret i samarbeid med frivilligsentralen fikk midler for innkjøp av 

pasientsykkel som ble overrakt omsorgstjenesten i mai.    

 

7.4.2. Nordavindshagen 

Drift av Nordavindshagen blir ivaretatt av Frivilligsentralen i Dyrøy. Dette betyr ansvar for booking, 

tilrettelegging, skjenkebevilling, gjennomføring av arrangement i kommunal regi, bestilling av 

forbruksvarer, oppfølging av vedlikehold.         

 Det ble gjennomført mang arrangementer i kommunal, frivillige og private regi. Spesielt konserter er 

populære. Det ble også gjennomført sommerutstilling i samarbeid med bygdemuseums styret. 

 

7.4.3. Frivilligsentralen i Dyrøy 

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 også 

overtatt flere oppgaver i forbindelse med vakansen i stillingen som enhetsleder Kultur og 

Fritid/ungdomsarbeider. Gjennom daglig leder blir åpent bibliotek ivaretatt. 

Frivilligsentralen deltar i nettverk med andre frivilligsentraler. Aktiviteten er stor med samarbeid med 

mange grupperinger. Frivilligsentralen representerer også Dyrøy kommune i Midt Troms friluftsråd og 

bidrar til gjennomføring av turer i friluft.  

Det ble gjennomført aktivitetsdag i samarbeid med ungdomsarbeider og to friluftsskoler i 2019. Sammen 

med flyktningekoordinator ble det arrangert internasjonal kafe med tilflyttere ra andre matkulturer. Dette var 

en STOR suksess med over 120 gjester.  

Frivilligsentralen i samarbeid Midt Troms Friluftsråd jobber med merking av løyper til kommunens 

friluftsområde og i samarbeid med frisklivskoordinator «Friluftsportalen» Frivilligsentralen har gjennomført 

flere møter med frivillige lag for informasjon og planlegging av fellesarrangementer. Årets TV-aksjon 

gjennomført med et godt resultat.  

 

7.4.4. Aktivitetshuset 

Driftes av Frivilligsentralen. Flere frivillige organisasjoner bruker Aktivitetshuset som base for sine 

aktiviteter. Og for første gang siden oppstart er det registrert at huset er fullbooka til tider. Lag som har faste 

aktiviteter i huset er LHL, Brøstadbotn Sanitetsforening og Pensjonistforeninga.  

Omsorgssentret i Dyrøy kommune bruker huset på dagtid for aktivitet for hjemmeboende demente og for 

ungdom med spesielle behov.  

Utstyrssentralen har skiutstyr/turutstyr til utlån. Sentralen har også partytelt til bruk ved arrangementer, som 

også privatpersoner kan leie samt bord og stoler. En del av utstyret trenges å kompletteres 

 

7.4.5. Anlegg og lokaler 
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Frivilligsentralen har i samarbeid med styret i Dyrøyhallen ansvar for utleie og oppfølging av hallen. Dyrøy 

kommune yter driftstilskudd til hallen og har en driftsavtale knyttet til kunstgressbanen, begge steder utføres 

et stort frivillig arbeid. Det er utarbeidet en statusrapport på vedlikeholdsbehov i hallen, og gjort 

kostnadsberegninger knyttet til mulige vannlekkasjer i taket. Dyrøyhallen/kommunen har mottatt tilsagn på 

lån for vedlikehold av hallene.  Det er alvorlig at hallstyret ikke har fungert i 2017. 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. 

 

7.4.6. Museer og kulturvern 

Dyrøy kommune er medlem i Midt-Troms Museum. Kastnes bygdetun og Heimly arbeider bruk til hører 

museet. Kulturavdelinga har bidratt til samarbeidsmøter mellom Dyrøy historielag, Dyrøy bygdemuseum. 

 

7.4.7. Tekniske tjenester 

Enhet teknisk har i budsjettåret 2019 gjennomført en normal drift innenfor enhetens ansvars-

/funksjonsområder. Vedtatte investeringstiltak er gjennomført innen planlagte tidsrammer med unntak 

av lås- og alarmsystem for adm.bygg og pleie- og omsorg. Disse ønsker vi å se i sammenheng med 

system som skal benyttes i omsorgsboliger slik at vi får kompatible løsninger på de forskjellige byggene.  

• Veivedlikehold. Ingen av de planlagte tiltakene ble gjennomført i 2019, og disse veistrekningene og 

plassene overføres til 2020 for utførelse. Dette gjelder blant annet Fossmoveien og Ringveien samt 

Nordavindshagen. 

•  Utbygging av brannstasjonen ble igangsatt høsten 2019, og ferdigstillelse forventes i månedsskiftet 

mai-juni 2020.  

•  Utbyggingen av Dyrøy vannverk videreføres som planlagt, og forsterkning gjennom Brøstadbotn 

sentrum er gjennomført. Det samme er framlegging av ny ledning til Øvre Espenes.  Utbyggingen 

fortsetter i 2020 med ny ledning og forsterkning mellom Brøstadbakkan og Elvetun. 

• Sørfløya på sykehjemmet ble revet i 2019, og bygging av nye omsorgsboliger ved sykehjemmet ble 

iverksatt. Planlagt ferdigstillelse av omsorgsboliger på ettersommeren 2020.  

 

7.4.7.1. Personalsituasjonen - Framtidig bemanning og arbeidsoppgaver 

Det ble i 2016 gjennomført organisasjonsgjennomgang av Dyrøy kommune som resulterte i anbefaling 

om å tilsette kommunalsjefer. Kommunalsjef for samfunnsutvikling og infrastruktur er per dato 

rådmannen. 01.01.2020 tiltrer ny enhetsleder for teknisk. Tidligere enhetsleder går over i 

prosjektlederstilling direkte under rådmannen. 

Enhet teknisk hadde pr. utgangen av 2019 enhetsleder som fast stilling i administrasjonen. Rådgiver 

byggesak/kart og oppmåling, landbruk og skogbruk er organisert direkte under rådmannen. Fagleder 

skogbruk sluttet i sin stilling i 2019, og de viktigste arbeidsoppgavene tilknyttet stillingen ble lagt til 

fagleder hav/landbruk. 

  

Vedlikehold (Uteseksjonen) fire faste stillinger 

• 1 stilling, formann 

• 3 stillinger som vedlikeholdsarbeidere. 

  

7.4.7.2. Renhold 

Renhold har ved utgangen av 2019 fire stillinger, en nedgang på 0,5 årsverk sammenlignet med 2018. Fire 

stillinger er fulltidsstillinger (inkl. renholdsleder).  

Området er belastet med relativt stort sykefravær i et par av 100%-stillingene. Dette fører til større 

arbeidsbelastning for øvrig personell og behov for vikarer. 
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7.4.7.3. Brannvern 

2019 har vært et aktivt år med 9 registrerte hendelser.  

• 1 brann i skorstein 

• 2 trafikkulykker 

• 1 oppdrag på is 

• 2 automatiske brannalarmer 

• 3 helseoppdrag 

Dyrøy brannvesen mangler 3 ansatte i forhold til dimensjoneringsforskriften som sier at det skal være 

16. Det jobbes kontinuerlig med rekruttering til stillingene.  Ny brannstasjon skal ferdigstilles i 2020, og 

dette gir Dyrøy brannvesen et nødvendig løft i forhold til kvalitet på lokaler.  

 

7.4.7.4. Vannforsyningen 

I desember 2018 vedtok kommunestyret Hovedplan vann for Dyrøy kommune 2018-2022. Planen 

skisserer planlagte tiltak som skal gjennomføres i tidsrommet. Tiltakene består i hovedsak av utvidelser i 

vannforsyningen til områder i kommunen der det pr. dato ikke er offentlig vannforsyning, utbedringer og 

forsterkning av eksisterende ledningsnett. Lekkasjeutbedringer inngår også i planen. 

7.4.7.5. Avløp 

Det er i 2019 ikke registrert spesielt unormale forhold vedr. avløpssituasjonen 

7.4.7.6. Vei 

På grunn av kapasitetsproblemer hos leverandører ble det ikke gjennomført 

utbedring eller asfaltering av kommunale veier i 2019. De veiene og plassene som 

skulle tas i 2019 forskyves dermed til 2020. 

 

7.4.7.7. Planarbeid 

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2019. 

 

7.4.7.8. Kart og oppmåling 

Funksjonen er etter omorganisering underlagt rådmannen direkte. Alle bestilte oppmålingsarbeider i felt ble 

gjennomført i 2019. Fra 01.01.2020 tillegges tjenesten enhetsleder teknisk. 

 

7.4.7.9. Byggesaksbehandling / annen saksbehandling 

Byggesak er også direkte underlagt rådmannen, men tjenesten tillegges enhetsleder teknisk fra 01.01.2020. 

I 2019 ble 21 byggesaker behandlet, hvorav 14 har vært dispensasjonssaker. I hovedsak dreier det seg om 

nybygg/tilbygg/ombygging av boliger og hytter, men også garasjer og andre byggverk og 

konstruksjoner/anlegg. Enheten har avsluttet flere ulovlighetsoppfølginger i 2019.  

Dyrøy kommune har også i 2019 vært deltaker i det interkommunale prosjektet «Aksjon Strandrydding», og 

årets aksjon resulterte i at det ble samlet inn over 3 tonn avfall fra strendene i Dyrøy. Dette er dugnadsbasert 

rydding og innsamling av maritimt avfall som planlegges videreført i 2020.  
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7.4.7.10. Landbruk 

Tjenester og oppgaver 

En viktig oppgave for rådgiver hav og landbruk er forvaltningen av arealressursene, på hav og land, i et 

langsiktig perspektiv. Arbeidet med revidering av kystsoneplanen har vært en viktig del av dette arbeidet i 

2019. For de fleste er eierskifte på eiendom noe som oppleves en eller noen få ganger. Å prøve å få en god 

dialog er derfor viktig for å komme fram til et godt resultat for samfunnet og den enkelte. En annen viktig 

oppgave er forvaltning av tilskuddsordningene innen landbruket, med pålagte kontroller på gårdsbrukene 

og oppfølging av kontroller mot diverse registre. 

Samarbeid 

Også i 2019 har Midt-Troms landsbruksforum vært operativ. I forumet har Landbrukspersonellet fra 

kommunene i regionen tatt opp forskjellige aktuelle temaer. Forumet har på den måten vært en positiv 

bidragsyter til faglig samarbeid i Midt-Tromsregionen. 

 

Aktivitet 

I 2019 var det 15 søkere om produksjonstilskudd. Det er gjennomført generasjonsskifte på ett av brukene i 

kommunen. 

 

7.4.7.11. Skogbruk 

Til 15. september har skogbrukslederstillingen vært et samarbeid mellom Dyrøy, Sørreisa og Bardu. 

Skogbrukslederen fikk da jobb i en annen kommune. Stillingen ble dratt inn og arbeidsoppgavene i 

Dyrøy ble lagt til fagleder landbruk. 

Aktiviteten 2019 

Skogbruk og elgforvaltning. Det er i 2019 ikke vært bygget skogsveier eller gjennomført tiltak med NMSK 

midler (midler til skogkultur). 

Vi har lykkes med å få elgbestanden ned på et riktigere bestandsnivå i forhold til skogforhold (deriblant 

vinterbeite) og trafikksikkerhet. I arbeidet med kommunens målsetting for elgforvaltning legges det opp 

til å stabilisere elgstammen på dagens nivå. Målsettingen legges fram til politisk behandling i 2020 
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8. Organisasjonskart  
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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 62/20 28.05.2020 
Kommunestyret 58/20 18.06.2020 
   

 

Vedlegg 
1 Økonomirapport 1 tertial 

 

Rådmannens innstilling: 

Økonomirapport 1. tertial tas til etterretning. 
 

Rådmannens innstilling: 

Økonomirapport 1. tertial tas til etterretning. 
Behandling i Formannskapet – 28.05.2020:  

 
 
Økonomileder Kurt T.N Klaussen og kommunalsjefene Karl Johan Olsen og Håvard Johnsen orienterer. 
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
  
  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 28.05.2020  

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 
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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 2020 
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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.   
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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 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: 

Enheten har en 80% stilling til 12 mars, 100% etter dette og en 50%. En ansatt 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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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/380 

Saksbehandler: Stig Stokkland 

Dato: 04.06.2020 

 

 

Saksframlegg 

Tertialrapport 1/20 VOX Dyrøy KF 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Omstillingsstyre 24/20 04.06.2020 
Kommunestyret 59/20 18.06.2020 

 

 

 

 
 
Behandling i Omstillingsstyre – 04.06.2020:  

 
 
Saken ble lagt fram i møte og tatt inn i sakskart i etterkant. Skal til kommunestyret 18.juni. 
 
 
Vedtak i Omstillingsstyre  – 04.06.2020  

Tas til etterretning 
 

Daglig leders innstilling 

Tas til etterretning. 

Kort sammendrag 

Tertialrapport fra 1. tertial 2020 ble lagt fram i møte i Omstillingsstyret 4. juni 2020, og legges fram til 
kommunestyrebehandling 18.juni. 

Saksutredning 

Omstillingsarbeidet ble vedtatt omorganisert fra avdeling i kommunen til eget kommunalt foretak fra 
2020. Vedlagt følger tertialrapport 1. Følgende kommentarer knyttes til rapporten. 
 
Kommentarer/korrigeringer: 
 

1. Kostnadsart 127000 konsulenthonorar kr. 311.460 er knyttet i sin helhet til a-kto-utbetaling på 
prosjekt «SMB-utvikling», som løper i perioden oktober 2019-juni 2020, og kommer til fradrag 
på drift av omstillingsprogrammet. 
 

2. Kostnadsart 111510 bevertning skal reduseres med kr. 3.937,51 knyttet til dobbeltfakturerte 
tjenester fra leverandør 
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3. Kostnadsart 119000 husleie skal økes med kr. 3710 knyttet til påløpte, men ikke fakturert 

kostnad. 
 

4. Kostnadsart 108010: Møtegodtgjørelse folkevalgte: Det er påløpt kr. 37.500 i forbindelse med 
3 styremøter og styreseminar. Møtegodtgjørelse utbetales og utgiftsføres i sin helhet ved 
årsslutt. 

 
5. Kostnadsart 147064 Tilsk. Næringsarbeid skal økes med kr. 754.875 knyttet til tilsagn til 

eksterne mottakere. Beløpet gjelder 8 prosjekter som har fått støtte fra omstillingsmidlene i 
1.tertial, og som ikke var utgiftsført på rapporttidspunkt. 

 
6. Inntektsart 177000-refusjon fra andre(private) gjelder refusjon fra Innovasjon Norge for 

styreseminar i januar. 
 

7. Inntektsart 195000 -bruk av bundne fond gjelder ubrukte tilskuddsmidler fra 2019, som ble 
avsatt i vedtatt budsjett for 2020. 

 
 
 

Daglig leders vurdering 

VOX Dyrøy har en fast inntektsstruktur, med årlig bevilgning på 3 mnok fra Troms og Finnmark 
Fylkeskommune og egenandel på 1 mnok fra Dyrøy kommune, totalt 4 mnok.  I tillegg til dette vil det 
forekomme tilleggsinntekter fra egenandeler fra bedrifter og prosjektfinansiering fra Innovasjon Norge. 
 
Følgende er en oversikt basert på vedlagte rapport med korrigeringer fra pkt. 1-5 over. 
 
Inntekter   1.450.931 
Kostnader   757.570 
Mindreforbruk pr. 1.tert.   693.361 
+Sum korrigeringer pkt. 1-2     315.397 
-Sum korrigeringer pkt 3-5    792.375 
=Korrigert mindreforbruk pr. 1.tert.   216.383 
 
Pga begrensninger i forhold til reisevirksomhet og arrangementer har en del aktiviteter i 
handlingsplanen måttet utsettes/avlyses. Derfor er det påløpt noe lavere kostnader knyttet til drift av 
programmet enn ellers. 
 
Når det gjelder prosjektbevilgninger så er vi i rute i forhold til bevilgninger fra omstillingsmidlene pr. 
1.tertial. Det er innvilget totalt kr. 954.875 til totalt 8 eksterne og 1 internt prosjekt (Liv og Røre i Dyrøy, 
kr. 200.000). Se forøvrig www.voxdyroy.no/prosjekter for oversikt over tildelinger pr. dato. 
 
 
 
 
Marit Alvig Espenes Stig Stokkland 
styreleder daglig leder 
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VOX Dyrøy KF 2020 1. tertial

Konto Budsjett 2020

Budsjett pr 

30.4

Regnskap pr 

30.04.

101000 ‐ Fast lønn 660 000kr            220 000kr          220 160,00kr         

101090 ‐ Feriepenger 72 655kr              24 218kr            26 419,00kr           

101091 ‐ Intrekk ferie ‐70 817kr             ‐23 606kr          

105000 ‐ Annen lønn og trekkpl. godtgj. 398,00kr                 

105099 ‐ Annen lønn og trekkpl. godtgj. motpost ‐398,00kr               

109020 ‐ Arb.givers andel KLP 125 496kr            41 832kr            41 830,00kr           

108010 ‐ Møtegodtgjørelse folkevalgte 100 000kr            33 333kr           

109900 ‐ Arbeidsgiveravgift 44 366kr              14 789kr            14 743,00kr           

110000 ‐ Kontormateriell og ‐rekvisita 170,00kr                 

111500 ‐ Matvarer ‐kr                       1 490,00kr             

111510 ‐ Bevertning 15 000kr              5 000kr               15 107,00kr           

112000 ‐ Diverse forbruksmateriell 5 000kr                 1 667kr              

112040 ‐ Kjøp av tjenester 235 000kr            78 333kr            32 488,00kr           

112041 ‐ Arrangementsutgifter ‐kr                      

112044 ‐ Oppholdsutgifter ved reise ‐kr                      

112050 ‐ Refusjon utgifter ‐kr                      

113010 ‐ Telefon 2 500kr                 833kr                  816,00kr                 

114000 ‐ Annonser

115010 ‐ Kursavgifter og oppholdsutgifter 30 000kr              10 000kr           

116000 ‐ Kjøre‐ og diettgodtgjørelse 15 000kr              5 000kr               3 216,00kr             

116500 ‐ Andre oppl.pl. godtgj. ‐kr                       273,00kr                 

117000 ‐ Reiseutgifter (ikke opplysningspliktig) 40 000kr              13 333kr            137,00kr                 

119000 ‐ Husleie 22 800kr              7 600kr               3 710,00kr             

120000 ‐ Kjøp av inventar og utstyr

120025 ‐ Datautstyr 3 000kr                 1 000kr              

127000 ‐ Konsulenthonorar ‐kr                       311 460,00kr         

142900 ‐ Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon 85 551,00kr           

147061 ‐ Kommunalt tiltaksarbeid 3 000 000kr         1 000 000kr      

147064 ‐ Tilsk. næringsarbeid

Kostnader 4 300 000kr        1 433 333kr      757 570,00kr         

172900 ‐ Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet ‐85 551,00kr          

173000 ‐ Refusjon fra fylkeskommuner

177000 ‐ Refusjon fra andre (private) ‐kr                      

181000 ‐ Andre statlige overføringer (1a) ‐kr                       ‐17 598,00kr          

183000 ‐ Overføring fra fylkeskommuner ‐3 000 000kr       ‐1 000 000kr     ‐1 000 000,00kr    

194000 ‐ Bruk av disposisjonsfond ‐1 000 000kr       ‐333 333kr         ‐333 333,33kr       

195000 ‐ Bruk av bundne fond ‐300 000kr           ‐100 000kr         ‐100 000,00kr       

‐kr                      

Inntekter ‐4 300 000kr       ‐1 433 333kr     ‐1 450 931,33kr    
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 026 

Saksmappe: 2018/601 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 11.06.2020 

 

 

Saksframlegg 

Vedtak i sak 41/20, Dyrøy sentrumsbygg – nærmere presisering og avklaring av 
konsekvenser av vedtaket 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 71/20 18.06.2020 
Kommunestyret 60/20 18.06.2020 

 

Vedlegg 
1 Styremøte Dyrøy boligstiftelse 18.03.2020 
2 Mail Dyrøy boligstiftelse 
3 Mail Narvik sparebank 
4 Tilleggsavtale mellom Dyrøy kommune og Dyrøy Boligstiftelse - vedtak 

 

Rådmannens innstilling: 

Saken tas til orientering. 
 
 
Behandling i Formannskapet – 18.06.2020:  

 
 
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 18.06.2020  

 
 

Saksopplysninger 

1. Bakgrunn 
 

I angjeldende sak fattet kommunestyret følgende vedtak: 
 

1. Sentrumsnære leiligheter løses gjennom OPS modell jfr. Hamarøymodellen. Det bygges ut 10 
leiligheter med tilvisningsavtale for 5 av disse leilighetene, resterende med kommunal garanti om 
leie. Det forutsettes realisering innen 18 mnd.  

2. Dyrøy utleiebygg totalrenoveres etter tidligere plantegninger i Dyrøyprosjektet, eller at det 
gjennomføres sanering og oppføring av nybygg innenfor en ramme av 16,5 mill kr. 

Vedtaket ble fattet på bakgrunn av fremsatt forslag på slutten av sakens behandling i kommunestyret. For å 
sikre at videre behandling av saken fra rådmannens side blir i tråd med intensjonen bak vedtaket, samtidig 
som både konsekvenser og videre prosess klargjøres best mulig, anmodet rådmannen formannskapet om en 
nærmere klargjøring i møtet den 28.05.20. Formannskapet fattet da følgende vedtak: 

Formannskapet ber rådmannen utrede de økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser av 
vedtak 41/20 i kommunestyret. 
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Formannskapet ba samtidig rådmannen, sammen med ordfører, gjennomføre et møte med forslagsstiller for 
å avklare nærmere rundt intensjonen i vedtaket. Et slikt møte er gjennomført. 

2. Vedtaket pkt. 1 

Vedtaket forutsetter en utbygging av 10 leiligheter med tilvisningsavtale på fem leiligheter og kommunal 
garanti for leie for de resterende fem leilighetene. Utbygging skal løses som OPS-kontrakt jfr,. 
Hamarøymodellen. 
 
Husbankens forskrift for lån, §3-2., andre avsnitt, regulerer vedtakets ramme i denne sammenheng: 
 
3-2.Hvem som kan få lån 

Husbanken kan gi lån til kommuner som sannsynliggjør at prosjektet bidrar til flere egnede kommunalt 
disponerte utleieboliger og en mer formålstjenlig boligmasse. Det er et vilkår for slike lån at boligene tildeles 
vanskeligstilte i minst 30 år. 

Husbanken kan gi lån til selskaper og andre som har til formål å leie ut boliger til vanskeligstilte. 
Vilkårene for slik långivning er at eieren 

   a) inngår en tildelingsavtale med kommunen om at kommunen skal ha eksklusiv rett til å tildele  
alle boligene i et boligprosjekt til vanskeligstilte på boligmarkedet i minst 30 år dersom prosjektet  
også har fått utleieboligtilskudd fra Husbanken eller 

b) inngår en tilvisningsavtale med kommunen om at kommunen skal ha eksklusiv rett til å tilvise  
40 % av boligene i et boligprosjekt til økonomisk vanskeligstilte på boligmarkedet i minst 20 år. 

Eieren må i tillegg inngå en samarbeidsavtale med kommunen som regulerer det løpende samarbeidet 
og forvaltningen av boligene. 

Før Husbanken utbetaler lån til andre enn kommuner, må en erklæring om kommunens tildelings- eller 
tilvisningsrett etter annet ledd, være tinglyst som en heftelse på eiendommen. 
 
Dersom prosjektet skal være stønadsberettiget, er det dette forskriftspunktet a) som må ligge til grunn. Det 
tilsier at det må inngås en tildelingsavtale (ikke tilvisningsavtale) på samtlige leiligheter i prosjektet med en 
profesjonell utleier som har som formål å drive utleie av boliger til vanskeligstilte. Det vil være tilsvarende 
som den avtalen som er inngått med Dyrøy boligstiftelse for 12 leiligheter med unntak av at tildelingsavtalen 
nå må inngås for 30 år, mot tidligere 20 år.  
 
Tildelingsavtaler etter pkt. a) brukes i prosjekt der alle utleieboliger er forbeholdt vanskeligstilte på 
boligmarkedet. I de tilfeller hvor kommunen ikke benytter seg av sin tildelingsrett, er eier ansvarlig for at 
boligen brukes i tråd med disse føringene. Dette innebærer at boligen kun kan leies ut til vanskeligstilte, også 
i de tilfeller hvor kommunen ikke benytter seg av sin tildelingsrett.  
 
I et utleieprosjekt med tilvisingsavtale etter pkt. b) får kommunen tilvisningsrett til alle boligene i prosjektet, 
men bare en andel av utleieboligene, (inntil 40 %) er forbeholdt vanskeligstilte på boligmarkedet til enhver 
tid. De øvrige boligene i prosjektet kan leies ut på det åpne boligmarkedet med minimum fem års 
leiekontrakter. Det vil ikke være støtteberettigelse etter denne ordningen. 
 
Rådmannen vurderer vedtaket slik at pkt. a) må legges til grunn som forutsetning. Det tilsier tildelingsavtale 
for samtlige ti leiligheter for 30 år. I tillegg inngås avtale om husleiegaranti for fem av leilighetene, også for 
30 år. 
 
Samlet finansiering gjennom Husbankens ordning (lån/tilskudd) kan utgjøre inntil 85% av 
prosjektkostnadene. Dvs. utleieselskapet må stille med 15% egenkapital inn i prosjektet. 
 
Vedtaket angir ikke plassering av leilighetene, men 
beskriver «Sentrumsnære leiligheter». I prosjektet 
som var utlyst i januar 2017 var det lagt til grunn 
at kommunen vederlagsfritt stilte byggeklar tomt 
til disposisjon for utbygger på Finnlandsmoan / 

Elveveien. Den gang var det forutsatt 20 
leiligheter.  
 
I forutgående vurdering av egnede tomtearealer 
var alternativet den gang Kjosen boligfelt. 
Gangavstand til dette feltet vil være ca. 15 min., 
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og ansees derved ikke som «sentrumsnært» i 
denne sammenheng. 
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Med bakgrunn i vedtakets med krav om sentrumsnærhet, angitt byggetid, og at sak knyttet til bygging 
på denne tomta tidligere har vært utreder, legges tomta på Finnlandsmoan / Elveveien til grunn i den 
videre vurdering. Men i og med at det i denne sammenheng forutsettes 10 leiligheter mot tidligere 20, 
bør det legges ytterligere føringer på plassering på tomta for best mulig utnyttelse og mulighet for 
videre fremtidig utbygging. I det tidligere utlyste prosjektet lå det en forutsetning om at tomta skulle 
overdras utleiefirmaet vederlagsfritt. Slik rådmann vurderer det vil det være nødvendig også i denne 
sammenheng. Et ev. salg av tomt vil uansett komme inn som en del av leiekostnaden. Øvrige kostnader 
knyttet til infrastruktur, tomteopparbeidelse etc. vil ligge på utbygger og være en del av det samlede 
boligprosjektet i regi av vedkommende. 
 
Ved utlysing om utleieboliger med tilvisingsavtaler/tildelingsavtaler er det ikke et krav å følge lov om 
offentlige anskaffelser. Dette er fordi kommunen ikke betaler noe til utleier. En 
tilvisingsavtale/tildelingsavtale er derfor ikke en gjensidig bebyrdende avtale. Regelverket for offentlige 
anskaffelser kommer da ikke til anvendelse. 
 
Men samtidig stiller Husbanken krav til både utleier og til selve prosjektet som gjør det formålstjenlig å 
følge dette regelverket. Det sikrer også nødvendig transparens og etterprøvbarhet i gjennomføringen av 
konkurransen som vil være i tråd med generelle krav til offentlig forvaltning. 
 
Husbanken har utarbeidet en prosessbeskrivelse som for innledende fase strekker seg over ca. seks 
mnd., som følgende:  

1. Utlysing og invitasjon til prekvalifisering: formulering av tekst og svarfrist, sikre annonsering i 
egnede medier. 

2. Vurdering av innlevert pre- kvalifisering. Gjennomføres av kommunens prosjektleder, eventuelt i 
dialog med Husbanken for kommuner som deltar i Husbankens kommuneprogram. 

3. Formulering og utarbeidelse av konkurranseprogram og kravspesifikasjon. Sendes deltakere som 
er godkjent i prekvalifisering senest 14 dager etter frist for innlevert prekvalifisering. 

4. Vurdering av tilbyders forslag til boliger. Utleiefirma sender kommunen forslag til egnede boliger 
i samsvar med konkurranseprogram og kravspesifikasjon. Kommunen gir firma tilbakemelding 
på om boligene er ønsket innen en uke fra forslag er mottatt. 

5. Kommunen gir Husbanken beskjed om at tilbyder og prosjekt er godkjent og ønsket av 
kommunen. 

I kommunens forrige runde med tilsvarende prosjekt, ble det engasjert ekstern bistand for 
gjennomføring av prosessen. Innkjøpsalliansen ble den gang benyttet innenfor en kostnadsramme på kr. 
100 000,-. Rådmannen legger til grunn at det også i denne sammenheng benyttes ekstern bistand, enten 
fra samme tilbyder (som kan være fornuftig ut fra at det foreligger dokumenter som kan oppdateres), 
eller fra innkjøpsleder i Bardu kommune. Uansett må det påregnes kostnader til gjennomføring av en 
slik konkurranse. 
 
Dersom man vurderer tidslinjen fra start av innkjøpsprosess til ferdig prosjekt, ser man at en 
ferdigstillelse innenfor en ramme på 18 mnd. fra vedtaket i kommunestyret vil være utfordrende. 
 
Når det gjelder størrelse på leilighetene etc., så gir ikke kommunestyrets vedtak noen signaler i den 
retning. Men gitt at man fortsatt legger til grunn anskaffelsesprosessen fra 2017, så fordelte det seg den 
gang på 12 leiligheter med 2 soverom (3-roms) og 8 leiligheter med 3 soverom (4-roms). Bygget kunne 
ha inntil to etasjer. Skalert ned til dette prosjektet, så vil det være 6 stk. 3-roms og 4 stk. 4-roms. Antatt 
tilbyder den gang tilbød en løsning med leiligheter i to etasjer med svalgangsløsning og trapp. Det bør 
vurderes om dette er formålstjenlig i forhold til antatt brukergruppe, eller om det enten må stilles krav 
til heis eller kun leiligheter på bakkeplan. 
 

3. Vedtakets pkt. 2 
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Vedtaket peker på to alternativer – enten en totalrenovering av eksisterende bygg slik det fremstår i 
dag, eller en sanering og oppføring av et nytt bygg. Begge alternativer innenfor en ramme på 16,5 mill.  
 
I utgangspunktet vil det være styret i Dyrøy utleiebygg AS som må effektuere dette vedtaket. Men 
rådmann vil peke på en del forutsetninger og ringvirkninger som vil ha betydning for både selskapet og 
kommunen. 
 
Det er et faktum at drifta av selskapet har gått på sparebluss over flere år. Som rådmann har pekt på i 
sine orienteringer til kommunestyret, så har både usikkerheten i forhold til realisering av 
byggeprosjektet og det faktum at byggets standard er av en slik kvalitet at det ikke har vært mulig å gå 
aktivt ut for å skaffe leietakere, bidratt til at inntjeningen ikke er på et nødvendig nivå for å dekke 
selskapets driftskostnader. Selv om man har søkt å holde kostnadene på et minimum, har det allikevel 
medfører at selskapets egenkapital er oppbrukt.  
 
Begge alternativer vil kreve en utredning/prosjektering på et visst nivå. Men er renovering av 
eksisterende bygg vil kunne benytte noe av det som er beskrevet i det allerede utredede prosjekt der 
det er relevant, men må uansett samles i en ny beskrivelse som også tar med seg prosjektering av nytt 
tak. Sanering av eksisterende bygg vil kreve både en beskrivelse av riving og definering/ prosjektering av 
et nytt bygg. Dette vil være mer tidkrevende og antagelig mer kostnadskrevende i en innledende fase. 
Det må også nevnes at det i 2019 først ble foretatt en omgjøring av festetomt til en utstukket 
selveiertomt samtidig som tomta blei utvidet, og deretter vederlagsfritt overført til Dyrøy utleiebygg AS.  
 
 

Administrasjonens vurdering 

1. Nytt leilighetsprosjekt 
 

 Slik rådmannen vurderer saken, så vil kommunens risiko i et nytt prosjekt i prinsippet være identisk 
med eksisterende prosjekt i regi av Dyrøy boligstiftelse. Risiko er knyttet opp mot den garantien som 
kommunen stiller for leie av fem leiligheter. Det som naturlig nok vil være uavklart pr. i dag vil være 
kostnadsomfanget på en slik leiegaranti, da leiepris vil fremkomme etter en utlyst konkurranse forutsatt 
at man oppnår interessenter for prosjektet. Når det gjelder leiekostnader i et nytt prosjekt som dette, så 
er det ikke mulig å si noe kvalifisert rundt dette på det nåværende tidspunkt. Det vil både være avhengig 
av markedets interesse for å delta i konkurransen, og hvordan finansiering løses for tilbyder. I dette 
ligger fordeling mellom lån og tilskudd i Husbanken (som i dette prosjektet vil være mindre gunstig enn i 
Boligstiftelsens prosjekt), og egenkapitalen som selskapet må stille med. 
 
Kommunen må i tillegg påregne kostnader til selve konkurransen, men den vil dreie seg om inntil kr. 
100 000,-, samt noen administrative ressurser for oppfølging. 
 
Det som er viktig å påpeke i denne sammenheng, er at kommunestyrets vedtak i sak 41/20 neppe kan 
tolkes som en avskjæring av eksisterende boligprosjekt og de avtaler som er inngått mellom Dyrøy 
kommune og Dyrøy boligstiftelse. Vedtaket i kommunestyret sa nei til en ny tilvisningsavtale med en 
høyere leiekostnad, men eksisterende tildelingsavtale er fortsatt gjeldende dersom boligstiftelsen 
ønsker/evner å gjennomføre prosjektet innenfor denne avtalen. Avtroppende leder i Dyrøy boligstiftelse 
har sendt over utskrift av vedtak i styret fra 18 mars 2020, hvor det var besluttet å sette av midler for å 
subsidiere husleien over en seksårs periode for å holde den nede på nivå i tildelingsavtalen, dvs. 
kr.5000,- pr. mnd. for de små leilighetene og kr. 8500,- for de store. Rådmannen var ikke kjent med 
dette ifm. fremleggelse av sak 41/20, og la derfor til grunn en beregnet økning av husleie basert på 
søknaden om tilleggsfinansiering i Husbanken og derfor en ny tildelingsavtale med en angitt husleie 
«inntil» angitte beløp på henholdsvis kr. 7000,- og kr. 10 000,-. 
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Vedtaket i sak 41/20 sa også nei til en garanti for bygging av «skallet» for salgsleilighetene. Denne 
løsningen var fremmet som et alternativ til opprinnelig forutsetning om å ferdigstille leilighetene i sin 
helhet innenfor planlagte entreprise, for å ta ned risiko og kostnader frem til ev. salg. Men Dyrøy 
kommunestyrets sak 30/18 vedtak om å stille sikkerhet for å leie av ferdigstilte salgsleiligheter fra 
ferdigstillelse frem til salg, med en samlet begrensning på kr. 720 000,- pr. år. Denne må fortsatt ansees 
som gjeldende dersom boligstiftelsen ønsker å realisere opprinnelig plan. 
 
En annullering av eksisterende avtaler kan ikke uten videre ensidig vedtas av Dyrøy kommune, men må 
skje etter avtale med Dyrøy boligstiftelse, ev. ved at Dyrøy boligstiftelse fatter et eksplisitt vedtak om å 
avlyse prosjektet. 
 
Det som også kan opplyses er at Dyrøy boligstiftelse var i dialog med Narvik sparebank om 
delfinansiering av «skallet» med sikkerhet i eksisterende boligmasse. Her signaliserte banken at det 
kunne være mulig med et slik lån på kr. 3,5 mill. I tillegg har avtroppende styreleder i boligstiftelsen i 
mail av 8. juni opplyst at dersom prosjektet av en eller annen grunn igjen skulle bli bragt på banen for 
realisering, så vil Demas AS være interessert i å kjøpe to av de store leilighetene. Begge disse 
opplysninger fremgår av vedlegg til saken. 
 
 

2. Dyrøy utleiebygg 
 
Ut over det som påpekes ovenfor i saksutredningen, hvor hovedbudskapet er at et nytt styre må gjøre 
de nødvendige vurderinger og utredninger for å effektuere vedtaket mest mulig i tråd med 
kommunestyrets intensjon, og ev. bringe sak frem til politisk behandling der det måtte ansees som 
nødvendig. 
 
I tillegg vil rådmann peke på at det ligger noen funksjoner i eksisterende bygg som må løses dersom man 
vedtar sanering og ev. nybygg. Kontorhotellet må enten få sin plass i et nytt bygg eller det må etableres 
et annet sted som må utredes avklares så snart som mulig da dette har en viktig funksjon både for 
kommunen som organisasjon (videre/etterutdanning), og som tilbud til øvrige studenter i kommunen 
som ønsker å bo hjemme og studere. Dyrøy kommune har en avtale med Studiesenteret om å 
presentere dette som vårt lokale tilbud i deres konsept. Det er også et tilbud til ansatte i bedrifter 
utenfor kommunen som kan benytte dette som fjernarbeidsplass. Både flytting og tilrettelegging i nye 
lokaler vil måtte bekostes av Dyrøy kommune. 
 
Videre så er kaféen ansett som et viktig tilbud i sentrum, hvor kommunen har vært aktiv pådriver for å 
greie å holde dette tilbudet i drift. Også dette må søkes fanget opp dersom det vedtas sanering. 
 

3. Oppsummering 
 
En oppsummering vil være at et nytt leilighetsprosjekt rettet inn mot vanskeligstilte i boligmarkedet ikke 
påføre kommunen en særlig risiko ut over det som ligger i Dyrøy sentrumsbygg (12 leiligheter). Selve 
utlysningsprosessen vil generere kostnader som ovenfor beskrevet, i tillegg vil mulige «feiltrinn» i 
anskaffelsesprosessen ha et visst risikopotensiale. 
 
For Dyrøy utleiebygg vil det være styret som gjør nødvendige avklaringer og bringer ev. behov frem til 
kommunen som eier. Rådmann må da legge frem sak(er) til politisk behandling og beslutning. Men 
rådmann legger til grunn at alle prosjektrelaterte kostnader, uansett alternativ i vedtaket, dekkes 
innenfor en ramme på kr. 16,5 mill.  
I forhold til eksisterende lånetilsagn fra Kommunalbanken, så er dette gitt som lån til rehabilitering av 
Dyrøy utleiebygg. Om det vil falle bort ved et endret prosjekt, er noe uavklart. Men slik rådmannen 
vurderer saken så vil mest sannsynlig en rehabilitering av eksisterende bygg kunne skje innenfor 
eksisterende tilsagn og garanti da det er gitt ut fra en søknad med et kostnadsoverslag i bunn, mens en 
sanering og nybygg vil falle utenfor og kreve en ny søknad med tilsvarende ny garantibehandling. 
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Når det gjelder en samlet vurdering av dette vedtaket opp mot prosjektet Dyrøy utleiebygg, så ser ikke 
rådmann det som en del av sakens mandat. Dette ble drøftet i saksfremlegget som ble presentert 
kommunestyret den 19. mai.  
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Tore Uthaug

Fra: Per Jensen <pjensen@demas.no>
Sendt: 8. juni 2020 14:29
Til: Tore Uthaug
Kopi: Marit Alvig Espenes
Emne: Dyrøy boligstiftelse - protokoller, finansiering mm. 
Vedlegg: Styremøte Dyrøy boligstiftelse 18.03.2020.pdf; Dyrøy Boligstiftelse

Hei Tore,  
 
Sender deg referat fra styremøte i Dyrøy Boligstiftelse den 18. mars 2020. På møtet ble det vedtatt at stiftelsen skal 
stille garanti for inntil 2 MNOK i en 6-årsperiode for de 12 leilighetene i 2. etasjen av utleiebygget. Dette for å dekke et 
eventuelt gap mellom reell leie og markedsleie i leilighetsprosjektet samt dekke tapt leie på leiligheter som kan 
komme til å stå tomme i en oppstartsfase. Du husker sikkert at jeg snakket om dette i møte med Husbanken 10. mars 
og at de var svært positive til dette. Beklager at jeg ikke har sendt deg vedtaket tidligere. Jeg var helt sikker på at jeg 
hadde sendt det til deg slik at du kunne ta med deg denne informasjonen inn i forrige kommunestyremøte. 
Koronasituasjonen har dessverre tatt det meste av fokuset mitt i det siste.  
 
Jeg har registrert at flertallet i kommunestyret har vedtatt å gå for en annen modell enn det vi har jobbet med de siste 
årene. Det synes jeg selvfølgelig er veldig synd. Det er selvfølgelig sent å komme med det nå, men ledelsen i Demas 
vurderer opprinnelig prosjekt som så viktig for utviklingen av Dyrøy og for framtida til Demas (i Brøstadbotn), at 
dersom det av en eller annen grunn likevel skulle bli realisert, så vurderer bedriften å kjøpe 2 av de store leilighetene i 
prosjektet. Dette for å kunne leie ut til fremtidige lærlinger og ansatte.  
 
Legger samtidig med e-post fra Sparebanken Narvik som viser at banken kan være med på en finansiering på inntil 
3,5 MNOK uten kommunal garanti til skallet på de 5 leilighetene i prosjektet som ikke skulle ferdigstilles i første 
omgang. Denne fikk jeg tilsendt på ettermiddagen klokken 17.07 dagen før forrige kommunestyremøte, noe som 
dessverre medførte at du ikke fikk den tilsendt fra meg før i etterkant av møtet. 
 
Jeg skal prøve å komme ned til deg med styreprotokollboka i løpet av dagen i dag. Ny styreleder har etterspurt 
denne, så jeg synes det er ryddig å levere denne fra meg nå.  
 
Ønsker dere lykke til videre med boligprosjektene.    
 
Takk for godt samarbeid.      
 
Kopi: ordfører 
 
Med vennlig hilsen 

Per Jensen 
Daglig leder 

   
Hovedkontor, Brøstadbotn 

e-post: per@demas.no
tlf.: +47 77 18 91 01 
mob.: +47 901 96 060  

  
web: www.demas.no  |  e-post: demas@demas.no 
tlf.: +47 77 18 91 00  |  FB: /demas.no 
adr.: Demas AS, Tverrvn. 27, 9311 Brøstadbotn 
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Tore Uthaug

Fra: Larssen, Odd-Inge (Sparebanken Narvik) <oil@sn.no>
Sendt: 18. mai 2020 17:07
Til: Per Jensen
Emne: Dyrøy Boligstiftelse

Hei Per. 
 
Takk for forespørselen vedr forespørsel om refinansiering av eksisterende boliger tilhørende Dyrøy Boligstiftelse. 
 
Lån kr 10.000.000,‐, nedbetales over 30 år, gir årlig kr 468.648,‐, ved annuitetslån. Serielån gir ca kr 47.878 første 
mnd. Sum første år ved serielån gir ca kr 572.400,‐.  
Rente 2,4%. Renten er gitt med forutsetning uten kommunal garanti. 
 
Basert på en foreløpig beregning av nedbetalingsevne og verdi av boliger/leiligheter, kan Sparebanken Narvik være 
med på en finansiering på inntil kr 3.500.000,‐, uten kommunal garanti. Det må kunne dokumenteres en tilstrekkelig 
betjeningsevne. 
 
Med kommunal garanti vil vi kunne gi et lån på inntil kr 10.000.000,‐, dersom det er tilstrekkelig betjeningsevne. 
Renten på dette vil ligge på ca 1,5‐1,6% p.a. 
 
Dette er å anse som et indikativt tilbud, som krever endelig kredittgodkjenning. 
 
Det er viktig å se på samlet betjeningsevne etter lån Husbanken og lån Sparebanken Narvik. Det må være 
betjeningsevne selv om kommunen stiller sikkerhet. 
Derfor må dere se på et likviditetsbudsjett der nedbetaling på begge lånene er hensyntatt. Banken kan ikke innvilge 
lån med tilstrekkelig sikkerhet, dersom det ikke er betjeningsevne. 
 
Når vi har likviditetsbudsjett så vil vi kunne gi ett mer detaljert tilbud. 
 
Med vennlig hilsen    

Odd-Inge Larssen    
Banksjef Midt-Troms 
  

  

M (+47) 414 01 930 
E oil@sn.no        
 

  

T (+47) 769 11 100        

W sn.no 
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This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity 
to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager. 
 
This footnote also confirms that this email message has been swept for the presence of computer viruses.  
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Dyrøy kommune  
 
 

 

U.off i hht. 
 
 

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

14:25:03 

DYRØY BOLIGSTIFTELSE 
Dyrøy Kommune 
9311  BRØSTADBOTN 
 
Att. 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2018/601-3 Tore Uthaug 25.06.2018 

 

Tilleggsavtale mellom Dyrøy kommune og Dyrøy Boligstiftelse 

 
Vedtak i Kommunestyret – 21.06.2018  

1. Som grunnlag for finansiering av lån i Danske bank for 5 leiligheter, forplikter Dyrøy 
kommune seg til å leie disse fra ferdigstillelse og frem til salg som sikkerhet for 
låneforpliktelsene. Dyrøy kommune står fritt til å framleie leilighetene og Dyrøy Boligstiftelse 
skal bidra til et slikt framleie.  

2. Årlig leiesum beregnes oppad til kr. 720 000,- for samtlige 5 leiligheter.  

3. Boligstiftelsen forplikter seg til å gjøre aktive salgsfremstøt for å selge de aktuelle leilighetene 
fram mot ferdigstillelse. Boligstiftelsen skal også gjøre bruk av egne reserver, vurdere salg av 
annen boligmasse, eventuelt utsette vedlikehold av andre boliger som bidrag til dekning av 
leieutgiftene ved manglende salg. Kommunen fritas for sine leieforpliktelser og ansvar i denne 
kontrakten ved salg av de samme leilighetene.  

Vedtaket kan påklages til [Klikk her og skriv klageinstans] .  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet 
kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til  Dyrøy kommune., Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, 
og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i 
rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med hilsen 
 
Tore Uthaug 
Rådmann 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2019/292 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 29.05.2020 

 

 

Saksframlegg 

Valg av møtefullmektiger til forliksrådet 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 61/20 18.06.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret vurderer oppnevnelsen av May Anne Ludvigsen som møtefullmektig til forliksrådet for 
inntil fire år 2020-2024.  

Kort sammendrag 

Epost av 28.05.2020 fra May Anne Ludvigsen: 
Har mottatt brev ang. valg av møtefullmektig til forliksrådet, og kan ikke vite at jeg er blitt spurt om 
dette på forhånd og sagt JA. Så beklager men dette «vervet» kan jeg overhode ikke tenke meg og gir 
med dette beskjed om at jeg er uaktuell her og kommer ikke blir å møte ved evt. Innkalling. Hva jeg skal 
bruke min fritid/pensjonisttilværelse til skal og vil jeg bestemme helt selv, har evig nok med det jeg har 
takk!  

Saksopplysninger 

Vedtak i Kommunestyret – 19.05.2020: 
«Som møtefullmektiger til forliksrådet for inntil fire år 2020-2024 velges følgende medlemmer: 

1. Per Gunnar Cruickshank 
2. Anita Sæbbe Haraldsvik 
3. May Ludviksen» 

 
Oppnevnelse av møtefullmektiger jf. tvisteloven §6-7.  
Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god 
samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk. Medlemmer i 
utvalget skal i forbindelse med oppnevningen gjøres kjent med at de i den enkelte sak skal være 
uavhengig av andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av uvedkommende 
hensyn, herunder egne interesser.  
 

Administrasjonens vurdering 

Viser til ofte stilte spørsmål på Norges Domstoler: 
Kan kandidater nekte å bli valgt?  Nei, men domstolene er ikke tjent med uvillige personer.  
Kommunen kan innvilge varig fritak av helsemessige, yrkesmessige og økonomiske forhold som særlige 
grunner for fritak. Personer som flytter fra kommunen eller dør strykes.  
Kommunen bør rutinemessig informere om at de er valgt.  

229



 

Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2019/292 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 08.06.2020 

 

 

Saksframlegg 

Valg av meddommerutvalg for perioden 2021-2024 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 62/20 18.06.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret foretar endelig valg etter gjennomført alminnelig ettersyn av kommunestyrets vedtak 
av 19.05.2020 valg av meddommere fra Dyrøy kommune for valgperioden fra og med 01.01.2021 til og 
med 31.12.2024.   
 

 Meddommere til Hålogaland lagmannsrett antall 2 – ett utvalg for kvinner antall 1 og ett for 
menn antall 1, jf.  dl §64 – Som kommunestyrets vedtak av 19.05.2020. 

 Meddommere til Senja tingrett antall 60 – ett utvalg for kvinner antall 30 og ett for menn antall  
30, jf. dl §65  - som kommunestyrets vedtak av 19.05.2020. Kommunestyret må i tillegg til 
kommunestyrets vedtak av 19.05.2020 velge ytterligere 2 menn og 5 kvinner for å komme opp i 
antall 60.  

 Meddommere til jordskifteretten antall 2 – like mange kvinner antall 1 som menn antall 1, jf. 
jordskifteloven §2-5 – som kommunestyrets vedtak av 19.05.2020.  

 Kommunestyret må ta stilling til eventuelle merknader som er kommet inn mot de foreslåtte i 
kommunestyrets vedtak av 19.05.2020.  
 

Kort sammendrag 

Vedtak i Kommunestyret – 19.05.2020: 
«Dyrøy kommunestyre velger meddommere fra Dyrøy kommune for valgperioden fra og med 
01.01.2021 til og med 31.12.2024.  

 Meddommere til Hålogaland lagmannsrett antall 2 – Helene Sætherskar (kvinner) og Sverre 
Bergheim (menn). 

 Meddommere til Senja tingrett antall 60 – Anita Sæbbe Haraldsvik, Berit Nikolaisen og Tone 
Sørensen (kvinner) og Pål Kristiansen (menn).  

 Meddommere til jordskifteretten antall 2 – Berit Jakobsen og Dag Agnar Solbakk.» 
 
Kommunestyrets vedtak av 19.05.2020 valg av meddommere er lagt ut til alminnelig ettersyn på Dyrøy 
kommunehus og på kommunens hjemmeside. Evt. Merknader må være i hende innen 12. juni 2020.  
 
Det er kunngjort at Dyrøy kommune fortsatt har ledig totalt 6 plasser som meddommer til Senja tingrett 
– 2 menn og 4 kvinner. Interesserte bes melde sin interesse før kommunestyret møte 18. juni 2020. Frist 
for oppnevnelse av meddommere er 01.07.2020. Forslag fra valgnemnda legges fram i 
kommunestyremøte 18.06.20.  
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Korrigering etter innvilgede fritak: Dyrøy kommune har ledig totalt 7 plasser til Senja tingrett – 2 menn 
og 5 kvinner.  

Saksopplysninger 

Kommunestyret skal velge nye meddommere for fire år fra og med 1. januar 2021 til og med 31. 
desember 2024.  
 
Før 1. juli 2020 skal kommunene velge meddommere til tre ulike utvalg: 

 Meddommere til lagmannsretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf dl §64 
 Meddommere til tingretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf dl §65 
 Meddommere til jordskifteretten – like mange kvinner som menn, jf jordskifteloven §2-5 

 
Når kommunen foretar valget, må den også avgjøre alle krav om fritak som er kommet inn i forbindelse 
med forberedelsene til valget. Kommunestyret må også ta stilling til eventuelle merknader som er 
kommet inn mot de foreslåtte. Kandidater kan ikke nekte å bli valgt, men domstolene er ikke tjent med 
uvillige personer som meddommere.  
 
Valget må gjøres av kommunestyret og listene må ligge ute til ettersyn i 14 dager før kommunestyret 
gjennomfører valget. Kommunestyret kan ikke overlate valget til andre organ i kommunen.   
 
Frist for innrapportering til domstolene om utfallet er 14. september 2020, jf. Domstolloven §69 andre 
ledd.  
 
Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 2021-2024 er kunngjort på kommunens 
nettside samt oppslag i kommunen. Dyrøy kommune har oppfordret allmennheten til å foreslå 
kandidater til valget av lagrettemedlemmer og meddommere til Senja tingrett og Hålogaland 
lagmannsrett innen 02.03.2020 og ny høring med frist 11.05.2020. Utvalgene skal ha en allsidig 
sammensetning, slik at den best mulig representerer alle deler av befolkningen i Dyrøy kommune, jf. 
Domstolloven §67. Det innebærer at kommunen må ta hensyn til bl.a. alder, etnisk bakgrunn og kultur 
når meddommere skal velges. For de oppnevnte må det oppgis navn, yrke, fødselsdato og tlf.nr.  
 
På bakgrunn av undersøkelser gjennomført i 2018 anbefales det at andelen yngre meddommere bør øke 
betydelig og kommunene bør etterstrebe å velge flere meddommere som har innvandrerbakgrunn.  
 
Meddommere velges av kommunestyret for en periode på fire år. Du må være fylt 21 år (født i 1999 
eller tidligere) og være under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2021 (født i 1951 eller senere), ha 
stemmerett og være valgbar til kommunestyret. Du må være norsk eller nordisk statsborger eller 
registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene. Det er også et vilkår at du snakker og 
forstår norsk. Videre stilles det krav til meddommeres lovlydighet. Det må være separate utvalg for 
tingretten og lagmannsretten. Jordskiftemeddommere kan være meddommer i tingretten eller i 
lagmannsretten. Det bør tas hensyn til at jordskiftemeddommere som regel deltar på befaringer i skog 
og mark, og må kunne ferdes i terrenget.  
 
Det presiseres at nære pårørende/slektninger kan velges som meddommere. Etter de alminnelige 
habilitetsregler er de utelukket fra å kunne gjøre tjeneste i samme sak. Jf. Domstolloven §32, men 
tilligger det domstolen å forhindre. Også på dette punkt har det forekommet misforståelser på 
kommunalt hold.  
 
Normal digital kompetanse: 
Domstolen gjør oppmerksom på at arbeidsmåtene i domstolene tilsier at det er en stor fordel om de 
meddommerne som velges og de personene som foreslås valgt til skjønnsmedlemmer kan bruke vanlige 
digitale verktøy.  
 
Disse kan ikke velges: 
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 Den som er idømt ubetinget fengsel i mer enn ett år, forvaring, tvunget psykisk helsevern eller 
tvungen omsorg, er varig utelukket fra vervet som meddommer.  

 Den som er idømt ubetinget fengsel i inntil ett år er utelukket i 15 år, regnet fra når dommen ble 
rettskraftig.  

 Den som er idømt betinget fengselsstraff, uansett straffens lengde er utelukket i 10 år, regnet 
fra når dommen ble rettskraftig. 

 Den som har fått bøtestraff for lovbrudd med en strafferamme på mer enn ett år medfører 
utelukkelse i 10 år. Dette regnes fra da boten ble vedtatt eller dommen ble rettskraftig. 
Forenklede forelegg omfattes ikke. 

 Den som har fått betinget påtaleunnlatelse og domsutsettelse, dersom det straffbare forholdet 
har en strafferamme på mer enn ett år. Utelukkelsen gjelder i 10 år (domsutsettelse betyr at 
retten har avsagt dom på straffeskyld, men har unnlatt å idømme straff).  

 Den som er idømt samfunnsstraff blir utelukket i 15 år. Tidspunktet regnes fra da dommen ble 
rettskraftig hvis den subsidiære fengselsstraffen er mindre enn ett år. De som er idømt en 
subsidiær fengselsstraff på mer enn ett år, er utelukket for alltid.  

 
Noen yrkesgrupper kan ikke velges som lekdommere: 

 Stortingsrepresentanter og vararepresentanter 
 Statssekretær, statsrådens personlige politiske rådgivere og ansatte ved statsministerens kontor 
 Fylkesmenn og assisterende fylkesmenn 
 Utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene 
 Ansatte i påtalemyndigheten, politiet og kriminalomsorgen 
 Ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen (inkludert styret) 
 Ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen 
 Praktiserende advokater og advokatfullmektiger 
 Kommunens administrasjonssjef eller kommunerådets medlemmer i kommuner som er 

organisert i samsvar med kommuneloven kapittel 3, og kommunale tjenestemenn som at 
direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget 

 
Lekdommere spiller en viktig rolle i vårt rettssystem. De har samme ansvar og myndighet som 
domstolens fagdommer i den enkelte sak. Det er ikke noe krav til lekdommerens faglige bakgrunn. Dette 
fordi enhver person skal «dømmes av sine likemenn».  

Administrasjonens vurdering 

 
Meddommere må være under 70 år ved valgperiodens start i 2021. Det vil si født i 1951 eller senere.  
 
Domstolens erfaring viser at det ved tidligere valg i en del kommuner er valgt personer som ved 
innkalling til tjenestegjøring oppgir at de ikke kan utføre vervet, blant annet på grunn av sitt arbeid eller 
andre varige forhold som ikke er gyldig forfallsgrunn, jf. Domstolloven §90. Slike representanter må 
henvises til å søke fritak hos det kommunestyre som har valgt dem. Det vil medføre en betydelig lettelse 
for alle berørte om slike forhold klarlegges før valgene, sammen med de øvrige fritaksgrunnene, slik at 
man har rimelig trygghet for at de som blir valgt, er motivert for vervet og kan gjøre tjeneste.  
 
I de alminnelige domstolene er fysisk funksjonshemming normalt ikke til hinder for å kunne velges som 
meddommer. I jordskifterettene vil det være utstrakt behov for befaringer i terrenget på strand, skog og 
fjell. Dette må hensyntas avhengig av type og grad av funksjonshemming. En person som er døv eller 
blind, sterkt syns- eller hørselssvekket eller ute av stand til å gjøre seg forstått på grunn av slag eller 
lignende, kan ikke velges. Å være sykemeldt eller uføretrygdet er ikke i seg selv til hinder for å kunne 
velges som meddommer. Den som velges må være personlig egnet, og ha et funksjonsnivå som ikke er 
til hinder for å bli valgt.  
 
 

232



I praksis kontrolleres kravene ved 
1. vandelskontroll foretas av politiet (gjelder alle også de gjenvalgte) 
2. kommunens skjønn gjennom kontakt med den enkelte meddommer 

 
Personer med begrenset politimyndighet kan ikke velges. Begrenset politimyndighet gjelder normalt 
jakt-, fiske- eller fjelloppsyn. Disse personene vil normalt ha en annen jobb som hovedstilling. 
Spørsmålet er mest aktuelt i mindre kommuner med store ressurser i utmark. Det er det lokale 
politidistrikt som utsteder begrenset politimyndighet.  
 
Samme person kan ikke velges til både å sitte i utvalget til lagmannsretten og til tingretten, jf. Dl §68 
siste ledd. Men for øvrig kan alle ulike kombinasjoner velges.  
 
Rapporteringsskjema til domstol administrasjonen over de oppnevnte.  
AL – tingretten en liste for kvinner og en for menn 
LA – lagmannsretten en liste for kvinner og en for menn 
JS – jordskiftemeddommere 
 
Antall oppgis på domstol.no etter at Senja tingrett har meldt inn behov innen 2. mars 2020.  
Til Senja Tingrett skal det velges 30 kvinner og 30 menn fra Dyrøy kommune. Totalt 60 meddommere.  
Til Hålogaland lagmannsrett skal det fra Dyrøy kommune velges 2 meddommere. Hvorav 1 kvinne og 1 
mann.   
Det skal velges 2 jordskiftemeddommere fra Dyrøy kommune, 1 kvinne og 1 mann. 
 
Skriv av 27.02.2020 fra Senja tingrett – Informasjon til samtlige kommuner i Senja domssogn – Valg av 
meddommere for perioden 2021-2024: 
 
«Det vises til brev fra Domstol administrasjonen til alle landets kommuner datert 18.12.2019. 
Under henvisning til ovennevnte, underrettes med dette alle domssognets kommuner om antall 
medlemmer i utvalgene og hvordan dette skal fordeles mellom kommunene. 
 
Meddommere skal velges av kommunestyret innen 1. juli 2020, jfr. Domstolloven §66, første ledd. 
Domstolleder ønsker ingen endringer av antallet meddommere og skjønnsmedlemmer i utvalgene. 
Fordelingen for kommunene i Senja domssogn blir etter dette som følger: 
Dyrøy – 30 kvinner/30 menn (60) 
 
Det stilles krav til den som velges som meddommer. Disse kravene fremgår av domstolloven §70, §71 og 
§72. Det gjøres spesielt oppmerksom på at personer med begrenset politimyndighet, slik som for 
eksempel jaktoppsyn og fiskeoppsyn m.m. IKKE skal gjøre tjeneste som meddommere, jfr. Domstolloven 
§71, nr. 5.  
 
Videre gjøres det oppmerksom på, at det er kommunene som plikter å føre kontroll med at kandidatene 
tilfredsstiller kravene i domstolloven §§70-72, jfr. 73, samt har ansvaret for å reagere, dersom 
kommunen i valgperioden blir oppmerksomme på forhold som gjør at den enkelte meddommer ikke 
lenger er valgbar. Domstolloven har en generell regel om fritak i §74. Avgjørelsen om fritak treffes av 
kommunen.  
 
Senja tingrett ber om at det snarest mulig etter valget, sendes en liste over de valgte meddommerne. 
Fortegnelsen skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og adresse. Det er en stor fordel for retten om 
også telefonnummer til arbeidssted og privat fremgår av fortegnelsen, samt e-postadresse.» 
 
Liste over 25 kvinner oppnevnt i kommunestyret 19.05.20 fra Dyrøy kommune til Senja tingrett:  
 

Type 
med 

f.nr. Etternavn Fornavn Tlf. nr. 
 

Stilling tittel 
 

epost 
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Dom 
mer 
AL 020578 Agersborg Emilia 90669827 ambulansesjåfør  
AL 040262 Andreassen Bente 95840162 Sykepleier  
AL 250886 Bertheussen Kine Mari 

Hanssen 
98047477 lærer  

AL 020868 Cruickshank Stine 99483655 husmor  
AL 280853 Espejord Hilde 41556147 pensjonist  
AL 131253 Espenes Brit 48110181 Helsesekretær  
AL 100677 Espenes Marit Alvig 91335574 ordfører  
AL 020166 Fredriksen Wenche Synnøve 93852309 vernepleier  
AL 050262 Hals Ingunn Merete 93852317 Fylkessekretær  
AL 250488 Hals Ellen Mikalsen 48077036 Kommunefysio- 

terapeut 
 

AL 040259 Hals May Elin 99392371 Enhetsleder  
Skole/SFO 

 

AL 270570 Haraldsvik Anita Sæbbe 47238746 lærer  
AL 180553 Jensen Ann-Britt 97072805 Næringsdrivende  
AL 090390 Jensen Benedicte 95442138 barnevernkonsulent  
AL 310561 Nikolaisen Berit 77187186 Bonde/bibliotek  
AL 010586 Nygård Trine 41692507 Konsulent NAV  
AL 280472 Olsen Lena Røsæg 92645808 Adm. sykepleier  
AL 090464 Paulsen Sissel Ramfjord 91381501 Regnskap medarb.  
AL 080566 Pettersen Tone Merete 90839811 gårdbruker  
AL 141271 Skjervheim Tanja 91317209 lærer  
AL 200585 Svendsen Kine 41282429 sekretær  
AL 241165 Sæbbe Ellen 91674365 lærer  
AL 110283 Sæbbe Live Ravn 94802486 sykepleier  
AL 040381 Sørensen Tone 40848823 lærer  
AL 251162 Wangberg Lisbeth  sykepleier  

 
Liste over 28 menn oppnevnt i kommunestyret 19.05.20 fra Dyrøy kommune til Senja tingrett: 
 

Type 
med 
Dom 
mer 

f.nr. Etternavn Fornavn Tlf. nr. 
 

Stilling tittel epost 

AL 280571 Andersen John Bernhard  90787385 Daglig leder  
AL 030865 Andreassen Tommy 90209428 Næringsdrivende  
AL 110653 Arnesen Stig 47904393 pensjonist  
AL 090960 Bruvoll John 90943009 Anleggsarbeider  
AL 200768 Ertzaas Børre 91130300 veterinær  
AL 120252 Espenes Rolf 41637955 næringsdrivende  
AL 151066 Forsberg Frode 97072802 Prosjektingeniør  
AL 070264 Fredriksen Fredrik  Røkter oppdrett  
AL 011083 Haugseth Morten 95723326 forsvaret  
AL 011076 Heim Egil Henrik 91581771 sjåfør  
AL 070984 Hoff Simon 94986668 Brannkonstabel   
AL 210959 Jenssen Leif Hermod 90623001 Fagarbeider   
AL 110877 Johansen Rune 90766914 sjåfør  
AL 160968 Kristiansen  Pål  93837658 brønnbåtarbeider  
AL 060660 Krogh Per Inge Rask 95484622 Buss sjåfør  
AL 110880 Lorentsen Yngve 45286206 forsvaret  
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AL 280971 Lyså Ken-Tore 93044590 student  
AL 011066 Olsen Raymond 45407730 selger  
AL 250676 Rognli Thomas 97536508 sjåfør  
AL 091070 Rydningen Jan Åge 99340842 lærer  
AL 310556 Skoglund Geir Harald  90195608 pensjonist  
AL 230765 Solbakk Dag Agnar 48130565 gårdbruker  
AL 010562 Stokkland Stig 90934654 rådgiver  
AL 080872 Storteig Frode 45214992 anleggsarbeider  
AL 150751 Sørgård Sveinung 95883416 pensjonist  
AL 101188 Thomassen Ørjan 95764542 næringsdrivende  
AL 271257 Torsteinsen Fred Arne 91361243 pensjonist  
AL 181152 Wangberg Hugo 41690573 pensjonist  

 
For de valg som vedrører lagmannsretten, vises det til domstolloven §§70, 71 og 72.  
Det må foretas en individuell vurdering av den enkelte kandidat, og påse at det velges personer som er 
skikket til vervet. Kommunen har plikt til å foreta vandelskontroll i henhold til kravene i §72.  
 
Lagmannsretten understreket nødvendigheten av at det blir valgt meddommere som har tilstrekkelige 
norskkunnskaper, som kan bruke digitale verktøy og som for øvrig er personlig egnet til oppgaven. 
 
Til Hålogaland lagmannsrett skal det i Dyrøy kommune velges 2 meddommere. Hvorav 1 kvinne og 1 
mann. Det skal ikke velges varamedlemmer. 
 
Liste over meddommere fra Dyrøy kommune til Hålogaland Lagmannsrett 1 kvinne og 1 mann oppnevnt 
i kommunestyret 19.05.2020:  
 

Type 
med 
Dom 
mer 

født Etternavn Fornavn Tlf. nr. 
 

Stilling tittel epost 

LA 240666 Bergheim Sverre 97512800 Lærer  
LA 020265 Sætherskar Helene 92864492 Arkivleder/sekretær  

 
Jordskiftemeddommere 

Dyrøy kommune sokner til Ofoten og Sør-Troms jordskifterett lokalisert til Harstad.   

Det skal velges 2 jordskiftemeddommere fra Dyrøy kommune, 1 kvinne og 1 mann. 
 
Skriv av 27.03.2020 fra Ofoten og Sør-Troms jordskifterett: 
«Viser til vedlagte brev fra Domstoladministrasjonen datert 18.12.2019, vedrørende valg av 
jordskiftemeddommere og skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 til 31.12.2024. Brevet 
er tidligere sendt til kommunene. 
Utgangspunktet er at hver meddommer skal gjøre tjeneste i en jordskiftesak i løpet av 
valgperioden på 4 år. Det skal velges like mange av hvert kjønn. 
Utvalgslisten skal inneholde fullt navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, yrke og 
stilling, jf. domstolloven §69.  
Vi har lagt inn antallet jordskiftemeddommere i systemet så det skal være tilgjengelig allerede.  
Først vil jeg presisere at jordskiftemeddommer ikke må blandes sammen med 
lekmannsprinsippet for meddommere i ting- og lagmannsrettene. Jordskifteloven §2-5(1) 2. 
setn. Angir at meddommerne skal være kyndige i de sakene jordskifteretten behandler.  
Videre skal jordskiftedommeren oppnevne meddommere som har kunnskap om det saken 
omhandler, jf. jordskifteloven §2-7 (1) 2. setning. 
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Vi ønsker at jordskiftemeddommere har kunnskap i følgende eller yrker: 

 Veg og vegbygging 
 Bygg og konstruksjon 
 Verdsettelse og taksering (både landbrukstakst og «vanlige» takstfolk) 
 Gårdbrukere 
 Reindriftsutøvere 
 Skogbrukssjef 
 Jordbrukssjef 

 
Jordskifteretten avholder også skjønn knyttet til eiendom. Dette gjør at vi også ønsker økt 
skjønnskompetanse hos meddommerne. I enkelt saker kan jordskifte skje i kombinasjon med 
skjønn. I slike tilfeller kan det være gunstig om vi har enkelte jordskiftemeddommere som også 
står i skjønnsmannsutvalget.  
De fleste av våre saker innebærer befaring. Meddommerne må derfor ha god helse og kunne ta 
seg fram i terrenget.  
Utfallet av valget skal rapporteres til domstolene elektronisk. 
Som nevnt i brevet fra Domstoladministrasjonen skal valget gjennomføres innen 01.07.2020 og 
registreres i portalen innen 14.09.2020.» 
 
Liste over jordskiftemeddommere 1 kvinne og 1 mann oppnevnt i kommunestyret 19.05.2020:  
 

Type 
med 
Dom 
mer 

født Etternavn Fornavn Tlf. nr. 
 

Stilling tittel epost 

JS 230172 Jakobsen Berit 99798604 gårdbruker  
JS 230765 Solbakk Dag Agnar 48130565 gårdbruker  

 
 
 

236



 

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 
Formannskapet 75/20 18.06.2020 
Kommunestyret 63/20 18.06.2020 
   

 

 

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 

 

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 

Behandling i Formannskapet – 28.05.2020:  

 
 
Saken utsettes til 18.juni.  
 
Enst. vedtatt. 
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Vedtak i Formannskapet  – 28.05.2020  

Saken utsettes til 18.juni.  
 
 

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:  

Saksmappe: 2020/284 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 06.05.2020 

 

 

Saksframlegg 

Midt-Troms Museum: Avtale om museumstjenester 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 64/20 18.06.2020 
   

 

Vedlegg 
1 Avtale Museumstjenester Dyrøy 
2 Vedtekter MTM 2019 
3 MTM Organisasjonskart 
  

 

Rådmannens innstilling: 

 
1. Dyrøy kommunestyre vedtar å inngå avtale om museumstjeneste med Midt-Troms 

Museum ihht. vedlagte forlag. 
 

2. Kommunalt driftstilskudd er beregnet fra innbyggertall der satsen reguleres årlig etter 
SSBs prisindeks. Per 2019 er satsen kr 98,- per innbygger. Kommunalt tilskudd vil hvert 
år basere seg på innbyggertallet pr 1.juli forutgående år.  

 
3. Det forutsettes at Dyrøy kommune gis representasjon til stiftelsens representantskap, med 

2 representanter i henhold til museets vedtekter §6.2. 
 

4. Dyrøy kommune og Midt-Troms Museum viderefører prosessen rundt ivaretakelsen av 
samlingen på Heimly Arbeiderbruk. 

 

Kort sammendrag 

Midt-Troms Museum er en stiftelse som har som formål å være en overbygning for 
museumstiltak i Midt-Troms. Stiftelsen hadde frem til 2020 ni medlemskommuner. Innen 
31.12.18 måtte de fire kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy melde seg ut av stiftelsen, i 
tråd med stiftelsens vedtekter. Dette fordi de fire tidligere kommunene ville opphøre som 
rettssubjekter ved utgangen av 2019. Når Senja kommune nå er etablert må de nye kommunene 
ta stilling til medlemskap i Midt-Troms Museum, kontra museumsdrift i egen regi. 

Saksopplysninger 

Midt-Troms Museum ble stiftet og registrert i enhetsregisteret i 1999, og var da en 
sammenslutning av flere kommuner i Midt-Troms. Stiftelsen ble gradvis utvidet med flere 
kommuner og talte ni medlemskommuner frem til utgangen av 2019.  
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Museet organisasjon er strukturert slik at museumsdirektøren fungerer som daglig leder, og har 
ansvar for fag, personal og økonomi. Styret er stiftelsens øverste organ og består av fem 
representanter inkludert styreleder, samt fire vararepresentanter. Representantskapet er et 
rådgivende organ for styret, og består av 19 representanter.  
 
Midt-Troms Museum har i hovedsak fire inntektskilder: tilskudd fra staten, tilskudd fra 
fylkeskommunen, tilskudd/medlemskontingent fra kommuner og egeninntekter. I tillegg 
tilkommer prosjektsøknader og andre variable inntekter.  
 
Når Dyrøy kommune nå må ta stilling til hvordan museumsarbeidet skal organiseres og driftes i 
kommunen, kan dette oppsummeres i tre ulike valgmuligheter:  
 

1. Å ikke drive museumsvirksomhet  
2. Å drive museumsvirksomheten i egen regi  
3. Som medlem i stiftelsen Midt-Troms Museum  
 

Museumsvirksomhet er ikke en lovpålagt oppgave, men med hensyn til historiebevaring, 
kunnskapsformidling og forskning mener rådmannen at alternativ 1 er utelukket. Kommuner har 
en kollektiv plikt å bidra til arbeidet med å dokumentere og ta vare på vår felles historie og 
evolusjon.  
 
Museumsvirksomhet kan drives av Dyrøy kommune i egen regi. Dette vil imidlertid bli kostbart, 
for staten og fylkeskommunen gir kun tilskudd til konsoliderte enheter. Når konsoliderings-
prosessene i sin tid var igangsatt, var det med klare signaler fra staten og fylkeskommunen at de 
kommunene som valgte å stå utenfor konsoliderte enheter, ville miste tilskuddene. Dette 
tvangsmiddelet presset frem dagens museumsstruktur. Dersom Dyrøy kommune ønsker å drifte 
museumsvirksomheten i egen regi vil det dermed bli til en betydelig høyere kostnad enn ved å 
være en del av Midt-Troms Museum. I tillegg vil det være ressurskrevende å bygge opp en egen 
struktur, nytt planverk innen fagfeltet samt rekruttere og danne en lokal museumsorganisasjon.  
 
Rådmannens anbefaling er at Dyrøy kommune vedtar «Avtale om museumstjenester» med Midt-
Troms Museum. Avtalen er utformet på de samme premissene som tidligere og medbringer 
således ingen endringer i det etablerte arbeidet med museumsvirksomheten i Midt-Troms 
Museum og Dyrøy kommune. Økonomisk er avtalen basert på de samme premissene som 
tidligere, med et kronebeløp per innbygger. Kronebeløpet er basert på et styrevedtak i Midt-
Troms Museum fra 2012, der beløp per innbygger var satt til kr 90. I dette vedtaket forelå det 
også en øking av beløpet basert på indeksregulering i tråd med SSBs tall. Beløpet i den nye 
avtalen er derfor nå øket til kr 98 per innbygger.  
 
Ihht. vedlagte vedtekter § 6.2 skal Dyrøy kommune være representert med to representanter med 
2 vara i representantskapet. Disse velges for 4 år ad gangen.  
 

Administrasjonens vurdering 

Som det fremgår av vedlagte  
avtale om museumstjenester er Dyrøy kommunes forpliktelser: 
 

 
Museumsanlegg Kommunens rolle
Heimly Arbeiderbruk Eier og forvalter
 
Av avtaleforslaget framgår det at Midt-Troms Museums rolle mht. Heimly Arbeiderbruk er: 
  

«Under avhending, prosess rundt ivaretakelse av samlingen.»  
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Dyrøy Bygdemuseum v/Berit Nikolaisen opplyser på forespørsel her følgende:  
 
«Litt om Heimly arbeiderbruk. 
Dette var en parsell som ble utgått fra Gnr/bnr 9/6 i Bjørkebakken når gårdsjenta Olufine (kallt 
Fina), gifta seg  i 1917 med veivokter Ingebrigt Isaksen fra Gumpedalen. De bygde seg gradvis 
opp med hus og fjøs, hadde noen husdyr og fikk 5 unger. Den ene av dem, Julius, gifta seg med 
Tella fra Sandvik. De bodde også ei tid på bruket før de bygde eget hus med Elvevollkrysset. 
Tella var glad i å samle på alt mulig gammelt, så da de overtok Heimly, valgte de å gjøre det om 
til museum. Tella fikk hjelp fra Sør-Troms regionsmuseum som vi da tilhørte, til å få laget 
utstillinger, katalogisere gjenstandene og å ha åpent om sommeren. Da hun begynte å dra på 
årene, ga hun gårdsmusèet til kommunen med en klausul om at gjenstandene skulle være der og 
at kommunen skulle drive det som museum. Jeg har ikke årstall på det, men det kunne være sist 
på 80-tallet? Kommunen hjalp til med vindusskift, taktekking og oppretting av fjøset. 
 
Dyrøy gikk etter hvert over til Midt-Troms regionsmuseum som fikk ansvar for drifta, men 
kommunen har hele tida betalt for strøm, og jeg mener også forsikring. Museet har betalt for 
maling for kanskje ti år siden, men har i senere tid ikke hatt råd eller kapasitet til å gjøre noe 
mer med stedet verken mht oppussing eller aktivitet. Tvert imot ønsker de å avhende Heimly 
tilbake til kommunen.  
 
For noen år siden ble Heimlys venner stiftet på initiativ fra undertegnede og Evy Isaksen. Vi har 
prøvd å få til minst en aktivitet der pr år. 
Dyrøy har et lite styre kallt Dyrøy bygdemuseum hvor jeg er leder. VI har hatt tilsyn med de to 
andre museale anleggene i kommunen som ikke har vært lagt under regionsmusèet, nemlig 
kommunehuset på Holm og Likkje-Venja skolen. Vi søker kommunen om midler til vedlikehold 
når det trenges. Det ville være naturlig at dette styret i samarbeid med Heimlys venner, fører 
tilsyn og vedlikehold og prøver opprettholde en viss aktivitet der hvis nå kommunen overtar 
driftsansvaret igjen.» 
 
På rådmannens forespørsel opplyser Midt-Troms Museum følgende mht. framlagte avtale opp 
mot gammel avtale:  
 
«Hovedforskjellene i den nye avtalen er følgende: 
 

1. Avtalen erkjenner og understreker at Midt-Troms Museum (MTM) er en institusjon som 
yter tjenester, så det er en avtale om levering av museumstjenester, ikke en 
samarbeidsavtale. Avtalen beskriver de tjenester MTM skal levere til Dyrøy kommune. 

2. Avtalen får frem de betingelser som de andre tilskudds ytere – stat og fylke – legger til 
grunn for museets virksomhet. I korte drag, forventer stat og fylke at MTM skal gjøre 
mye, mye mer enn ta vare på gamle bygninger. 

3. Avtalen baseres på klare og profesjonelle definisjoner av eier-, forvalter- og brukerroller 
iht bygninger, og en spesifisering av MTMs forpliktelser så vel som kommunens 
forpliktelser. 

4. Avtalen gjelder til dess en av partene signaliserer et behov for revisjon. 
5. Avtalen legger opp til et årlig møte med kommunen. 

  
Avtalen signaliserer at Midt-Troms Museum (MTM) vil ikke lenger ha et brukerforhold til 
bygninger på «Heimly Arbeiderbolig». Det er kommunen som eier disse bygninger. Når MTM 
ikke ha en brukerrolle, vil MTM heller ikke ha økonomisk ansvar for forsikring, strøm, 
kommunale avgifter og fortløpende vedlikehold assosiert med bruksslitasje. Heimly 
Arbeiderbolig har svært få besøkende, den ligger nokså avsides, bak en gård som er i aktiv drift. 
Det er heller ikke en aktiv venne- eller støtteforeningen. Samlingen er imidlertid offisielt 
innlemmet in MTMs gjenstandssamling – MTM rapporterer om disse gjenstander til KUD årlig. 
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Det er flere løsninger som kan bli aktuelt iht samlingen, alt avhengig av hva kommunen vil gjør 
med bygningsmassen. Alle løsninger vil imidlertid innebære at meste parten av samlingen flyttes 
ut av Heimly Arbeiderbolig. Det er et ønske fra MTM å få lagd en utstilling et sted i kommunen 
hvor samlingen kan bli sett av langt flere folk, et sted hvor samlingen kan bli vist fram under 
bedre forhold iht brann og sikring, et sted hvor samlingen kan fungere som et aktiva i 
kommunens turistnæring. Her er det flere mulige løsninger. Konklusjonen er at Dyrøy kommune 
og Midt-Troms Museum må ta bygningsmassen og samlingen på Heimly Arbeiderbolig opp til 
drøfting så snart som mulig. Denne situasjonen er ikke noen nytt, da Heimly Arbeiderbolig har 
stått på MTMs liste over bygninger som skal avhendes siden 2012 (MTMs Strategisk Plan 2012 – 
2016).» 
 
Basert på de drøftede momenter finner rådmannen at det mest fornuftige for museums-
virksomheten i Dyrøy kommune er å fortsette som medlem i stiftelsen Midt-Troms Museum, og 
der Dyrøy kommune og Midt-Troms Museum viderefører overnevnte prosess rundt ivaretakelsen 
av samlingen på Heimly Arbeiderbruk. 
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Vedtekter for Stiftelsen Midt-Troms Museum 

§ 1 Navn  
Stiftelsens navn er Midt-Troms Museum. Midt-Troms Museum er en alminnelig stiftelse, ref. 
lov om stiftelser §4.  

§ 2 Grunnlag  
Stiftelsen er grunnlagt etter vedtak i kommunene Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, 
Målselv, Sørreisa, Tranøy og Torsken, basert på samarbeidsavtale om konsolidering av 
museumsarbeidet i Midt-Troms. Vedtektene bygger på samarbeidsavtalen.  

§ 3 Grunnkapital  
Stiftelsens grunnkapital er kr 200 000,- og er å anse som fri kapital.  

§ 4 Forretningssted  
Stiftelsens administrasjons- og forretningssted er i Målselv.  

§ 5 Formål  
Midt-Troms Museum har som formål å drive museumsvirksomhet i tråd med ICOMs definisjon 
for hva et museum er og etter de etiske retningslinjer for hvordan museumsvirksomhet skal 
skje. Det betyr at Midt-Troms museum skal være et åpent, allmennyttig museum, som samler 
inn, konserverer, forsker og formidler og stiller ut materielle og immaterielle kilder til 
kunnskap om mennesker og miljø for studieformål, utdanning og underholdning.  

Midt-Troms museum skal ha et særskilt ansvar for regionen som består av 
medlemskommunene, men det skal ikke være til hinder for et videre perspektiv i forskning og 
formidling. Midt-Troms museum ser det som en viktig oppgave å belyse sammenhengen og 
samspillet mellom menneske og natur, mellom utvikling og miljø. Det er et mål for museet å 
drive på en mest mulig miljøvennlig måte.  
Museet vil oppnå sitt formål og målsettinger ved:  

• å samle inn og bevare gjenstander, bilder, arkivmateriale og muntlig tradisjon knyttet 
til regionen.  

• å sikre og vedlikeholde museumsanlegg og kulturminner som museet gjennom avtale 
har ansvaret for  

• å holde museets samlinger registrert og dokumentert etter høy faglig standard  
• å få frem ny og utvidet kunnskap om regionen gjennom forskning og formidling  
• å drive formidling og utadrettet virksomhet blant annet gjennom samarbeid med 

skoleverket, støtteforeninger og venneforeninger  
• å være rådgivende institusjon for private samlere, personer med interesse eller arbeid 
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innenfor kulturminnevernet og andre innenfor museumsfeltet  
• å øke kunnskapen og forståelsen for regionens natur- og kulturhistorie  
• å være åpent med faste åpningstider og allment tilgjengelig for publikum  
• å utarbeide planer og gjennomføre tiltak for innkjøp, frakt, energibruk og annet som 

kan bidra til en miljøvennlig drift  
• å rette seg etter ICOMs etiske retningslinjer og styrende dokumenter fra KD og andre 

statlige og fylkeskommunale/kommunale organ  
 

§ 6 Styrende organer  
Styret er museets høyeste organ. Det består av 5 medlemmer. Museet har også et 
representantskap, som består av 19 medlemmer.  
1. Styret  
• Medlemmene forsøkes plukket ut for å sikre rimelig fordeling på geografi, kjønn, fag- og 
interessefelt. Styremedlemmene skal over tid rullere mellom kommunene. 
• Skal ha 5 medlemmer som velges på følgende måte:  

• Representantskapet utnevner 3 medlemmer og 3 varamedlemmer ut fra 
representantskapets medlemmer  

• De ansatte velger 1 medlem og 1 varamedlem  
• Museets valgkomite, jf. § 9, utnevner 1 medlem på fritt grunnlag og 1 varamedlem fra 

venneforeningene  
• Styret velges for en periode på 4 år, ref. stiftelsesloven § 28  

• Skifte av styre skjer i det møtet der det sittende styret behandler årsmelding og revidert 
regnskap for det året som gikk/kommunevalgåret  
• Styret velger hvert annet år selv leder og nestleder etter forslag fra valgkomiteen  

• Styret er vedtaksfør når minst 3 av styremedlemmene er tilstede. Ved lik stemmegivning er 
styreleders, og i dennes fravær møteleders, stemme avgjørende  
• Styret skal:  

• Gjøre tilsetting av daglig leder/direktør  
• Vedta instruks for daglig leder/direktør og gi retningslinjer for den daglige drift  
• Behandle og godkjenne årsmelding og revisorgodkjent årsregnskap innen medio mars  
• Vedta budsjett, samlingsplaner, langtidsplaner og årsplaner  
• Gjøre valg av revisor for 4 år av gangen  
• Behandle saker lagt fram for styret av daglig leder eller styremedlemmene  
• Gjøre vedtak i saker som gjelder avhending, deposita og kassering av gjenstander fra 
museets samlinger, jf. §  13  
• Utarbeide og ajourholde styreinstruks  
• Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas og at driften skjer etter ICOM´s etiske 
regler. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende 
kontroll.  

 
2. Representantskapet  
• Skal ha 19 representanter og være et rådgivende organ for styret. Det velges slik:  
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• 18 representanter velges fra kommunene. Senja kommune opprettholder 8 
representanter i representantskapet, fordelt med en representant med vara fra hvert 
lokalutvalgsområde. De øvrige fem kommunene velger to representanter med to vara.  
• 1 representant og vararepresentant velges fra de ansatte  

• Representantene velges for 4 år ad gangen  
• Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv leder. Valg av leder skjer annet 
hvert år.  

• Representantskapet skal:  
• Velge 3 av representantene med vara til styret  
• Gi styringssignaler for budsjett og virksomhetsplan før påbegynt virksomhetsår, og 
sine kommentarer til årsmelding og regnskap for det året som har gått og i ht Lov om 
stiftelser § 36  
• Gi innspill på saker ang. langtidsplaner, samlingsplaner og satsingsområder for 
museet  
• Representantskapet møtes normalt minimum 2 ganger per år.  

 
§ 7 Daglig leder/Direktør  
Daglig leder/Direktør står for den daglige ledelse av museets virksomhet og skal følge de 
retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Daglig leder/Direktør skal sørge for at stiftelsens 
regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en 
betryggende måte.  

Daglig leder/direktør skal lede virksomheten i henhold til gjeldende lover, avtaler og regler for 
arbeidslivet. 
 
 § 8 Signaturbestemmelse  
Styreleder og Daglig leder/Direktør i fellesskap plikter stiftelsen juridisk. Daglig 
leder/direktør kan gjennom instruks få mandat til å plikte stiftelsen juridisk innenfor gitte 
rammer.  

§ 9 Museets valgkomite  
Styret oppnevner en valgkomite på tre medlemmer. Ett av medlemmene velges blant museets 
ansatte, ett medlem blant styremedlemmene og ett medlem oppnevnes på fritt grunnlag blant 
medlemmene i representantskapet.  

Valgkomiteens oppgaver:  
• Valgkomiteen legger fram forslag på 3 styrerepresentanter med vara. Disse velges av 
Representantskapet, og blant representantskapets medlemmer. I tillegg velger valgkomiteen 1 
representant på fritt grunnlag og 1 varamedlem fra venneforeningene/historielag, jf  § 6. 
• Ved eventuelle endringer av styrets sammensetning i valgperioden skal valgkomiteen legge 
fram forslag til nye representanter/vara i tråd med overnevnte valgordning. 
• Valgkomiteen legger fram forslag til styret på styreleder og nestleder hvert andre år.  
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§ 10 Revisjon  
Museets revisor, som skal være statsautorisert, velges av styret for 4 år av gangen.  

§ 11 Vedtektsendringer  
Vedtektene kan endres av styret med 2/3 flertall. Før styret vedtar nye vedtekter skal 
endringsforslaget til høring i alle deltagerkommunene. Forslag om vedtektsendringer må 
styrebehandles to ganger, med minst 4 ukers mellomrom.  

§ 12 Medlemsskap  
Stiftelsen skal være medlem i Norges museumsforbund og ICOM  

§ 13 Avhending, deposita og kassering av gjenstander fra museets samlinger  
1. Avhending  

• Avhending skal skje etter ICOMs etiske retningslinjer  
• Faste og løse kulturminner og biologiske samlinger i museets eie kan ikke 

avhendes eller føres ut av landet, med mindre det foreligger særlig tungtveiende 
grunner  

• Ved avhending skal gjenstandene først tilbys andre museer  
• Avhending krever enstemmig styrevedtak 

2. Deposita ved andre museer kan skje ved 2/3 flertall i styret  
3. Kassering av gjenstander, dokumenter, arkivalia, fotografier, biologiske samlinger o.l. 

skal vedtas av styret. Daglig leder kan vedta kassering uten styrebehandling dersom 
objekter utgjør en umiddelbar fare for andre gjenstander, bygninger og helse, miljø og 
sikkerhet i tilfeller der denne faren ikke kan unngås på annen måte.  

 

§ 14 Erverv av nye samlinger og gjenstander  
I forkant av erverv av nye samlinger og gjenstander skal det utarbeides en konsekvensanalyse. 
I denne skal museumsfaglige forhold, fremtidige økonomiske forpliktelser og juridiske 
avklaringer vektlegges særskilt. Erverv skal skje i henhold til gjeldende innsamlingsplan. 
Unntak fra innsamlingsplan kan i enkelte tilfeller fravikes etter vedtak i samhandlingsgruppa.  

§ 15 Omdanning og opphør  
Dersom en av kommunene vil trekke seg ut av samarbeidet må kommunestyret i 
vedkommende kommune gjøre vedtak om dette med minst 12 måneders varsel. Utmeldinga 
gjelder da fra 1. januar i det regnskapsåret som starter etter at utmeldingsfristen på 12 
måneder er ute. I utmeldingsperioden har kommunen tilskuddsplikt. Samlinger med 
tilhørighet til og tilhold i vedkommende kommune overføres etter utmeldingsperioden. 
Opphører stiftelsen skal midlene nyttes i overensstemmelse med stiftelsens formål. De 
kulturhistoriske samlinger skal da tilfalle de kommuner hvor de hører til. Eiendeler og 
gjenstander utover dette må stiftelsen fordele i tråd med stiftelsens formål. 
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§ 16 Diverse 
Utover bestemmelsene i vedtektene gjelder Lov om stiftelser og de til enhver tid gjeldende 
forskrifter med hjemmel i loven.  
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STYRET REPRESENTANTSKAP 

Den enkelte ansatte har tilhørighet i et kommuneteam og deltar i en eller flere faggrupper 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 064 

Saksmappe: 2020/264 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 27.05.2020 

 

 

Saksframlegg 

Saksframlegg intensjonserklæring Akson 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 64/20 28.05.2020 
Kommunestyret 65/20 18.06.2020 

 

Vedlegg 
1 Vedlegg 1 - Intensjonserklæring Akson 
2 Vedlegg 2 - Akson - Helhetlig samhandling og felles kommunal journalløsning - sammendrag 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Dyrøy kommunestyre støtter det videre arbeidet med Akson og signaliserer ønske om deltakelse 
gjennom signering av intensjonserklæring. 

2. Kommunestyret ber rådmannen legge fram ny sak til kommunestyret for inngåelse av en 
forpliktelsesavtale når dette blir aktuelt. 

 
 

Rådmannens innstilling: 

1. Dyrøy kommunestyre støtter det videre arbeidet med Akson og signaliserer ønske om deltakelse 
gjennom signering av intensjonserklæring. 

1. Kommunestyret ber rådmannen legge fram ny sak til kommunestyret for inngåelse av en 
forpliktelsesavtale når dette blir aktuelt. 

 
 
Behandling i Formannskapet – 28.05.2020:  

 
 
Kommunalsjef helse og omsorg Karl Johan Olsen orienterer.  
  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Formannskapet  – 28.05.2020  

1.Dyrøy kommunestyre støtter det videre arbeidet med Akson og signaliserer ønske om 
deltakelse gjennom signering av intensjonserklæring. 
2.Kommunestyret ber rådmannen legge fram ny sak til kommunestyret for inngåelse av en 
forpliktelsesavtale når dette blir aktuelt. 
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Kort sammendrag 

Dagens journal- og samhandlingsløsninger er fragmenterte mellom helseaktørene. Flere kommuner 
opplever at de løsningene de har ikke imøtekommer dagens eller morgendagens behov og krav til digital 
dokumentasjon og samhandling. Helsetjenesten trenger pasientjournalsystemer som i større grad enn i 
dag bidrar til at pasienter får rett behandling og hjelp. 
 
Meld. St. 9. (2012-2013) «En innbygger – en journal» setter mål for IKT – utviklingen i helse- og 
omsorgssektoren, og Direktoratet for e-helse har utarbeidet et veikart for realiseringen av dette 
målbildet. Akson er et av flere nasjonale strategiske tiltak for å realisere målene i stortingsmeldingen. 
Akson er et nasjonalt digitaliseringsprosjekt som skal resultere i en felles pasientjournal for de 
kommunale helse- og omsorgstjenestene, utenfor Midt-Norge, og digitale løsninger som knytter helse-
Norge sammen på tvers av virksomheter. I Midt-Norge har kommunene, spesialisthelsetjenesten, 
fastleger og avtalespesialister gått sammen om Helseplattformen for anskaffelse og innføring av en 
felles elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten. 
 
Målet med Akson er å sikre at pasientenes helseinformasjon gjøres tilgjengelig på rett sted, til rett tid, til 
rett person, uavhengig av hvor i helsetjenesten pasienten befinner seg. Akson skal også gi innbyggere og 
helsepersonell i kommuner, sykehus og fastleger bedre mulighet til å utveksle informasjon digitalt. 
Samhandlingsløsningene og felles kommunal journal vil i tillegg legge til rette for bedre samhandling 
med andre statlige og kommunale tjenester, som for eksempel NAV og barnevern. 
 
Direktoratet for e-helse har med bred deltakelse fra KS og flere kommuner, gjennomført et forprosjekt 
om utarbeidelse av et sentralt styringsdokument for Akson. Som synliggjør hvordan tiltaket kan 
gjennomføres med lavest mulig kostnad og risiko, og høyest mulige gevinster for innbyggere, 
helsepersonell og virksomheter. Styringsdokumentet ble overlevert Helse- og omsorgsdepartementet 
29. februar 2020.  
Styringsdokumentet danner grunnlaget for at Helse- og omsorgsdepartementet kan fremme en sak om 
videre finansiering av Akson i statsbudsjettet 2021 og planlegges behandlet i regjeringskonferansen i 
august 2020 og stortinget i desember 2020. Stortingsbehandlingen forutsetter at et antall kommuner 
som representerer minimum halvparten av landets befolkning signerer intensjonserklæringen. 
Intensjonserklæringen om Akson er utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med KS 
og kommunene Bergen, Bærum, Bodø, Kristiansand, Stavanger, Oslo og Vinje. 
 
Hva aktualiserer saken? 
Statsråd Bent Høye sendte 24.04. 20 et brev til alle landets kommuner utenfor helseregion Midt-Norge, 
Akson – helhetlig samhandling og felles kommunal Journal – behov for intensjonserklæring. Dette 
brevet inviterer alle landets kommuner utenfor helseregion Midt-Norge til å undertegne 
intensjonserklæring knyttet til tiltaket Akson. Undertegning av denne intensjonserklæringen vil være et 
utrykk for kommunens støtte til, og intensjon om, deltakelse i det videre arbeidet med tiltaket Akson. 
Signering innebærer ikke noen kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk forpliktelse for kommunene. 
 
 

Saksopplysninger 

KS har sammen med kommunene Oslo, Bærum, Bergen, Kristiansand, Stavanger, Vinje og Bodø, vært 
deltakende i utarbeidelsen av styringsdokumentet for Akson. Noen av de viktigste momentene som har 
vært spilt inn til Helse- og omsorgsdepartementet fra kommunesektoren har vært at: 

 journalløsningen kan bestå av ett eller flere systemer som må tilrettelegge for effektiv drift, og 
god pasientbehandling i den enkelte virksomhet og i et forløpsperspektiv. 
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 det bør tilrettelegges for trinnvis tilnærming til innføring av både samhandlings- og 
journalløsninger. 

 Det må sikres nødvendig fleksibilitet i løsningene som balanserer behovet mellom deling av 
strukturerte data og fritekst. 

 Det er viktig med ulike arbeidsflater der die ulike helseprofesjonene får verktøy som 
understøtter deres arbeidshverdag på en best mulig måte. 

 Det vør være aktiv porteføljestyring av tilgrensede initiativ, der legemiddelområdet har aller 
høyest prioritet. 

 Journalløsningen må ha fleksibilitet for tilpasning til lokale kliniske behov. 
 Det må legges til rette for at alle kommunale tjenester kan anskaffe og ta i bruk løsningene. 

 

Styringsdokumentet gir konkrete anbefalinger til det videre arbeidet med realisering av løsninger for 
helhetlig samhandling i helsetjenesten og felles kommunal journal. Det har vært nedlagt et betydelig 
arbeid gjennom forprosjektet, men som styringsdokumentet også identifiserer, gjenstår det videre 
arbeid og avklaringer på flere områder. Dette er arbeid som det vil bli jobbet videre med i 2020.  

Vedlegg 1, Akson – helhetlig samhandling ot felles kommunal journal – hovedtrekk i sentralt 
styringsdokument, gir en overordnet beskrivelse av hovedtrekkene i styringsdokumentet, hva dette 
betyr for kommunene og hva som må legges vekt på i det videre arbeidet. 

 

Administrasjonens vurdering 

Det er gledelig at arbeidet med å få på plass en felle journal for de ulike tjenesten nå er i ferd med å gå 
over i en ny fase. Gjennom å signere på en intensjonsavtale vil Dyrøy kommune gi støtte til det videre 
arbeidet og signalisere et ønske om videre deltakelse. Dette er imidlertid ikke en avtale som binder 
kommunen til fremtidig kjøp eller andre forpliktelser av økonomisk art. Det vil i så fall komme frem i en 
senere prosess.  

Dyrøy kommune har i likhet med andre norske kommuner ulike journalsystemer i helse- og 
omsorgstjenesten. Informasjonen om pasienter og brukere ligger i ulike systemer og lar seg ikke dele 
uten videre. Fastlegene har et system, avhengig av hva som er kjøpt inn i det samarbeidet vi til enhver 
tid er inne i, legevakten kan ha et annet system, helsestasjon og fysioterapi et tredje, mens pleie og 
omsorg benytter et fjerde. 

Helsepersonell bruker mye tid på å innhente og kvalitetssikre informasjon om pasientene som allerede 
finnes i de ulike systemene. Dette medfører unødvendig tidsbruk som kunne vært brukt til 
pasientoppfølging. Pasientene må kvalitetssikre den informasjonen som ligger inne i journalene. Dette 
kan utgjøre en risiko for pasientsikkerheten. Dette gjelder særlig for pasienter med sammensatte 
lidelser der flere aktører og tjenester må samhandle om å gi tjenestetilbudet. 

Pasient og brukerorganisasjoner påpeker at dagens fragmenterte løsninger er en trussel for liv og helse. 
Viktig medisinsk informasjon er ikke tilgjengelig, og pasienten må i for stor grad selv være bærer av 
viktig informasjon mellom helseaktørene. De fragmenterte løsningene gir heller ikke pasienten mulighet 
for deltakelse i egen behandling. 

Dette er momenter som administrasjonen kjenner igjen fra tilbakemeldinger og erfaringer gjort i egne 
tjenester, og som er en sentral grunn for å anbefale at Dyrøy kommune inngår en intensjonsavtale.  

Akson, slik løsningen er beskrevet vil medføre større grad av sømløshet, forbedring av kvalitet og 
pasient/brukersikkerhet. En slik felles journalløsning vil mest sannsynlig sikre mer effektiv ressursbruk. 

Følgende fem konkrete gevinster kan regnes som sannsynlig: 
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 Frigjort tid for personell som jobber i kommunal helse- og omsorgstjeneste 
 Færre uønskede hendelser i kommunal helse- og omsorgstjeneste 
 Bedre innbyggeropplevelse og økt tillit til kommunal helse- og omsorgstjeneste 
 Bedre styringsinformasjon og grunnlag for erfaringsdeling og kvalitetsforbedring i kommunal 

helse- og omsorgstjeneste, forskning og innovasjon. 
 Bedre IKT-sikkerhet og enklere ivaretakelse av personvern. 

 

Dyrøy kommune har i løpet av de siste årene vært aktør i flere av de forbedringsprosjektene som har 
foregått i regi av helsedirektoratet og senere e-helsedirektoratet, samt arbeidet i norsk 
sykepleierforbund med felles kodeverk. Og vi har etterhvert opparbeidet en god praksis innen journal 
feltet hva angår pleie- og omsorgstjenesten. Til tross for dette kreves det altså sikkerhetsrutiner og 
ekstraarbeid for å utfylle mangler i journalløsningene. Samhandling gjennom nye e-helseløsninger med 
både spesialisthelsetjenesten og ikke minst pasientene, gir både bedre kvalitet og et mer effektivt 
pasientforløp, og en langt større involvering av pasienten. Det vokser frem krav fra pasientene om større 
grad av involvering og deltakelse i egen helseoppfølging, etter som de digitale generasjonene tilkommer 
pasientgruppen.  

Dyrøy kommune står fritt til å benytte egne journalløsninger, men det vil fortsatt påhvile et ansvar for 
kommunen å utvikle sine journalsystemer i tråd med nasjonale krav, føringer og standarder. Vedtas 
forslag til ny e-helselov (jf. Prop 65 L Lov om e-helse), blir kommunene pliktige til å sørge for at egne 
journalløsninger til enhver tid anskaffes, utvikles og forvaltes opp mot standardiserte myndighetskrav, 
og at nasjonale fellesløsninger tas i bruk i tjenestene. 

Det har i løpet av tiden fram mot levering av styringsdokumentet vært jobbet intenst, i samarbeidet 
mellom Direktoratet for e-helse og foregangskommunene, med å få på plass en plattformbasert åpen og 
fleksibel referansearkitektur som legger til rette for innovasjon (og næringsutvikling). Arkitekturen som 
nå ligger til grunn sikrer at leverandørmarkedet, både de som i dag leverer innenfor helsesegmentet, og 
nye leverandører i markedet, har muligheter til å kunne levere i Akson. Eksempelvis legger arkitekturen 
til rette for at et selskap som Dips (sykehussystem), alene eller i samarbeid med andre leverandører, kan 
levere innenfor både Akson Journal og Akson samhandling. 

Fordelen med Akson er at prosjektet til rette for felles dialog og oppfølging av leverandører, samt 
koordinert implementering av ny funksjonalitet og robuste sikkerhetstiltak. Stegvis gjennomføring gir 
fleksibilitet i form av at prioriterte tjenesteområder kan leveres før mindre prioriterte tjenesteområder. 
Det vil gi en mer forutsigbarøkonomisk horisont, og lavere risiko knyttet til drifts- og 
informasjonssikkerhet. 

IKT-sikkerhet og personvern har høy prioritet. Det er sentralt at behandling av helseopplysninger i en 
felles journalløsning skjer i samsvar med den enkeltes personvern. At innbyggerne opplever trygghet for 
at helseopplysninger ikke kommer på avveie er viktig for tilliten til helsevesenet. Hvis ikke innbyggerne 
opplever denne tryggheten kan de holde tilbake viktig informasjon fra helsepersonell som kan være 
avgjørende for pasientsikkerheten. Det er utarbeidet en egen sikkerhetsstrategi for Akson. I denne er 
det utført en risiko- og sårbarhetsanalyse og identifisert tiltak som vil redusere sårbarheten i 
gjennomføringen. Gjennom dette sikres ivaretakelsen av personvernet og informasjonssikkerheten. 

Administrasjonen anbefaler kommunestyret å inngå intensjonserklæring om Akson og gjennom det 
bidra til å sikre prosjektets videre fremdrift og gjennomføring. Det er viktig å understreke at 
intensjonserklæringen ikke innebærer noen kjøpsforpliktelse eller økonomiske forpliktelser, men vil gi et 
viktig signal om støtte til arbeidet og videre ønske om deltakelse. 
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De neste beslutningspunktene er skissert i intensjonserklæringen og gir mulighet for aktiv deltakelse og 
medeierskap eller opsjon. Kommunene inviteres til å behandle disse punktene i 2021. Nærmere 
tidspunkter vil klargjøres etter regjeringskonferanse og stortingsbehandling i 2020.05.27 

Administrasjonen anbefaler at kommunestyret støtter det videre arbeidet med Akson og signaliserer 
ønske om deltagelse gjennom signering av intensjonserklæring. Administrasjonen anbefaler videre at 
det legges fram ny sak for kommunestyret for inngåelse av en forpliktelsesavtale når dette blir aktuelt. 
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Akson 

Intensjonserklæring for kommuner utenfor helseregion Midt-Norge 
 

Formål og bakgrunn 

Akson skal bidra til målet om en effektiv og bærekraftig helse- og omsorgstjeneste som er helhetlig 

og koordinert, bidrar til god samhandling mellom aktørene og samhandling med andre kommunale 

og statlige tjenester helsetjenesten samarbeider med. Pasientens og brukerens behov og ønsker skal 

stå i sentrum. Akson skal bidra til at helsepersonell har enkel og sikker tilgang til pasientinformasjon, 

innbyggere skal ha tilgang på digitale tjenester, og data skal gjøres bedre tilgjengelig for 

kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning.  

Tiltaket Akson skal etablere en felles journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester og 

nasjonale løsninger for bedre digital samhandling mellom alle virksomheter som yter helsetjenester 

og de som disse samhandler med. 1  

Om intensjonserklæringen 

Undertegning av denne intensjonserklæringen er et uttrykk for kommunens støtte til og intensjon 

om deltakelse i det videre arbeidet med tiltaket Akson. Signering innebærer ikke noen 

kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk forpliktelse for kommunen. Se videre beskrivelse av tiltaket i 

vedlagt oppsummering av hovedpunktene fra styringsdokumentet. 

Forutsetninger for det videre arbeidet 

Statens videre tilrettelegging for og bidrag til Akson forutsetter intensjonserklæringer fra kommuner 

som representerer minst halvparten av befolkningen utenfor helseregion Midt-Norge. Videre statlig 

arbeid med tilrettelegging for Akson fra 2021 forutsetter også vedtak i regjeringen og Stortinget. 

Det gjenstår fremdeles viktig arbeid og avklaringer i 2020 som staten vil bidra med å utrede i 

samarbeid med KS/ kommunal sektor. Utredningen omfatter bl.a. å avklare kommunenes 

organisering av eierskap, finansieringsmodeller mellom kommuner som går i front og de kommuner 

som kommer etter, aksjonæravtaler og oppkapitalisering av selskapet. I tillegg skal utredningen 

tydeliggjøre ansvars- og kostnadsfordelingen samt felles styringsmekanismer i tiltaket som helhet. 

Dette inkluderer avtaler, finansiering og avhengigheter mellom virksomheten for Akson samhandling 

og Akson journal.  

                                                           
1 Felles journalløsning for alle kommuner i opptaksområdene for Helse Nord RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør-
Øst RHF. Kommunene i helseregion Midt-Norge inngår i arbeidet med Helseplattformen – en felles 
journalløsning for kommunene og spesialisthelsetjenesten i denne regionen. 
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Staten skal med utgangspunkt i det sentrale styringsdokumentet og i samarbeid med sektoren også 
utarbeide et veikart for nasjonal e-helseportefølje, hvor sammenheng og avhengigheter synliggjøres. 

Det legges til grunn at Akson-tiltaket som helhet skal realiseres gjennom to programmer, herunder 

Akson journal og Akson samhandling, i hver sin virksomhet. Tiltaket er et systematisk og langsiktig 

utviklingsarbeid som skal utvikles og lanseres stegvis. Tiltaket skal være basert på åpne og fleksible 

løsninger. 

Det legges til grunn at programeierskapet til felles journalløsning legges til ett selskap, her benevnt 

som "Selskapet Akson journal". Selskapet vil ha kommunalt majoritetseierskap. Staten ved Helse- og 

omsorgsdepartementet er villig til å gå inn på eiersiden i et aksjeselskap med en minoritetspost som 

ikke gir negativ kontroll, dersom kommunene ønsker det. Det vil si at statens eierandel skal være 

mindre enn 34 pst. "Selskapet Akson journal" vil anskaffe, drifte, forvalte og videreutvikle løsning(er) 

for felles kommunal journal.  

Det legges til grunn at staten finansierer kostnader til program- og myndighetsoppgaver knyttet til 

investeringer i felles kommunal journal. Det legges videre til grunn at kommunene som tar løsningen 

i bruk betaler sin del av investeringen og påfølgende drift og forvaltningskostnader. Videre legges det 

til grunn at staten finansierer investeringskostnadene til steg 1 i utvikling av helhetlig samhandling. 

Kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold dekkes av de aktørene som tar løsningene i bruk. Det 

legges videre til grunn at staten vil bidra med ressurser og kompetanse ved senere forberedelse til og 

etablering av "Selskapet Akson journal". 

Styringsmodellen som skal etableres for både tiltaket som helhet og "Selskapet Akson journal" vil 

sikre kommunal sektor innflytelse på helheten, og sammenslutningen av deltagende kommuner 

bestemmende innflytelse i "Selskapet Akson journal".  Selskapsformen kan bli endret avhengig av 

utviklingen i eiermodellen. En statlig eierpost forutsetter aksjeselskap som selskapsform.   

Om organisering av arbeidet i 2020 

Et utvalg kommuner vil sammen med KS inngå i det videre arbeidet i 2020 med å avklare 

rammebetingelser og premisser for styring, organisering, finansiering og ansvarsdeling av Akson som 

helhet. Formålet med arbeidet er å: 

1. avklare kommunal organisering som understøtter effektive prosesser og sikrer god 

medvirkning samtidig som kompleksitet og risiko gjøres håndterbart over tid 

2. starte arbeidet med å etablere samstyringsmodeller med staten med reell innflytelse, 

konsensusbaserte beslutningsprosesser og klarere ansvarslinjer. 

3. forankre og tydeliggjøre prinsippene for kostnadsfordeling mellom stat og kommune slik 

dette ligger til grunn i det sentrale styringsdokumentet, og hvordan dette økonomisk vil 

treffe deltagende kommuner over tid.  

4. avklare rammebetingelser og tidspunkter for realisering av "Selskapet Akson journal" med 

stegvis tilnærming til eierskap. 

Det er ikke forventet at alle som signerer intensjonserklæringen vil delta aktivt i arbeidet i 2020. KS 

vil koordinere forankringsprosesser og innspillsrunder som setter kommunene i stand til å gi 

tilbakemeldinger på arbeidet underveis og å ta endelig stilling til en eventuell forpliktelse eller 

opsjon.  

  

266



Erklæring fra KOMMUNEN 

1. KOMMUNEN gir sin tilslutning til målet om en felles journal for kommunale helse- og 

omsorgstjenester og løsninger for bedre digital samhandling mellom alle virksomheter som 

yter helsetjenester. Det skal også legges til rette for bedre digital samhandling med 

innbygger og andre kommunale og statlige tjenesteområder. 

2. Etter at arbeidet for 2020 med å tydeliggjøre rammebetingelser, premisser og planer for 

Akson har kommet lenger, og hvis KOMMUNEN ønsker det, vil KOMMUNEN kunne delta 

videre basert på følgende alternativer:  

a. Inngå forpliktelsesavtale om samarbeid eller annen tilknytningsform (f.eks. 

medeierskap) i "Selskapet Akson journal" fra start, samt aktivt delta i det videre 

arbeidet med anskaffelses- og utviklingsarbeidet med etablering av felles kommunal 

journalløsning.  

b. Inngå opsjonsavtale og avvente beslutning om tilknytning til felles virksomhet og å ta 

i bruk felles kommunal journal. 

3. KOMMUNEN har til intensjon å finansiere sin andel av felles kommunal journal dersom den 

på et senere tidspunkt forplikter seg til å ta journalløsningen i bruk.  

 

 

 

(dato) 
 

 

kommune 
 

 

(sign.) 
 

 

(navn) 
 

 

(stilling) 
 

 

 

267



Akson – Toppnotat, sammendrag av arbeid for felles kommunal journal og helhetlig samhandling  

  1 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

[Rapportnummer] 

 

Akson: Helhetlig samhandling og felles 

kommunal journalløsning 

Sammendrag  

 

April 2020 

268



Akson – Toppnotat, sammendrag av arbeid for felles kommunal journal og helhetlig samhandling  

  2 

 

 

Sammendrag 

Bakgrunn 

Hovedmålene for digitalisering i helsesektoren er at helsepersonell skal ha enkel og sikker 

tilgang til pasient- og brukeropplysninger, innbyggere skal ha tilgang på enkle og sikre 

digitale tjenester og data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, 

styring og forskning. 

En rekke prosjekter lokalt, regionalt og nasjonalt jobber for å oppfylle målene for e-helse. 

Ambisjonen om Én innbygger – én journal er særlig knyttet til tre strategiske og parallelle 

tiltak: (1) Helseplattformen, innføring av felles journalløsning i Midt-Norge, (2) modernisering 

av journal og kurveløsninger i spesialisthelsetjenesten i Nord, Vest og Sør-Øst og (3) Akson 

– tiltak for felles kommunal journal og helhetlig samhandling. 

Akson er arbeidsnavnet på konseptet med mål om å etablere en felles journalløsning for 

kommunene utenfor Midt-Norge og løsninger for helhetlig samhandling for alle virksomheter 

som yter helsetjenester i Norge. Akson ble besluttet som konsept våren 2019 og Helse- og 

omsorgsdepartementet ga Direktoratet for e-helse i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt. 

Forprosjektet leverte sin anbefaling 29. februar 2020. Denne anbefalingen, sammen med en 

ekstern kvalitetssikring som gjennomføres våren i 2020, danner grunnlaget for regjeringens 

videre behandling og et eventuelt Stortingsvedtak om å iverksette tiltaket, tidligst fra 2021. 

Kommunesektoren og andre interessenter har deltatt tett i arbeidet med forprosjektet. KS 

opprettet et program som samordnet innspill, posisjoner og behov fra kommunesektoren og 

samarbeidet om oppgaver i oppdraget. 

Behov 

Behovskartlegging viser at det er behov for et nasjonalt tiltak som utnytter teknologiske 

muligheter til å styrke pasientsikkerhet og kvalitet og bidra til mer effektiv ressursutnyttelse. 

Helsepersonell har et stort behov for enklere og sikrere tilgang til pasientinformasjon, den 

bør være tilgjengelig uavhengig av hvor helsehjelpen ytes slik at innbygger ikke utsettes for 

unødvendig helsemessig risiko eller påføres pasientskader som kunne vært unngått. 

Innbygger har behov for å møte en koordinert og helhetlig helsetjeneste som har 

informasjonen den trenger for å ta beslutninger om behandling basert på beste praksis. 

Dagens løsninger er til hinder for oppfyllelse av politiske mål om en effektiv og bærekraftig 

helsetjeneste som tilbyr helhetlige og koordinerte tjenester på tvers av behandlingsnivå og 

virksomheter.  

Digitalisering og teknologi er viktige virkemidler for å tilrettelegge for helhetlige pasientforløp. 

Kommunenes behov for bedre arbeidsverktøy og bedre samhandling er stort i dag og 

forsterkes ytterligere i årene som kommer som følge av demografisk utvikling og økt 

ansvarsoverføring til kommunene. I tillegg tilfredsstiller ikke dagens løsninger krav til 

informasjonssikkerhet og personvern.  
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Konsept 

Konseptet Akson skal realisere målbildet for helhetlig samhandling og en felles 

journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Felles kommunal journalløsning 

innebærer at helsepersonell i kommunene jobber i en felles journalløsning. Dette betyr at 

blant annet legevakt, fastleger, hjemmetjenesten og helsestasjoner bruker samme 

journalløsning og kan samhandle seg imellom med brukerflater tilpasset deres behov. 

Innbyggerne vil på sin side oppleve en mer helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjeneste 

og de vil få én journal på tvers av kommunale helse- og omsorgstjenester. Journalen følger 

innbygger dersom innbygger trenger helsehjelp i andre kommuner som bruker den felles 

kommunale journalløsningen. 

Målbildet for helhetlig samhandling innebærer at nasjonale e-helseløsninger og 

felleskomponenter skal utvikles og gi innbyggere og helsepersonell i sykehus, kommuner og 

fastleger bedre mulighet til å utveksle informasjon digitalt og legge til rette for bedre 

samhandling med andre statlige og kommunale tjenester, som for eksempel NAV og 

barnevern.  

Overordnet gjennomføring av konseptet  

Det er anbefalt to tilnærminger for å realisere Akson:  

1. Felles kommunal journalløsning etableres fasedelt med stegvis utvikling og innføring. 

2. Målbildet for helhetlig samhandling realiseres gjennom en stegvis tilnærming med flere 

tiltak. 

Den stegvise tilnærmingen til helhetlig samhandling er valgt fordi det er svært mange 

avhengigheter mellom aktørene og høy usikkerhet. Stegvis tilnærming gir grunnlag for bedre 

styring og koordinering av avhengigheter og en gradvis utvikling av 

samhandlingsfunksjonaliteten over tid og bidrar dermed til å redusere 

gjennomføringsrisikoen. Det sentrale styringsdokumentet inneholder en beskrivelse av 

gjennomføringen for felles kommunal journalløsning og steg 1 i utviklingsretningen for 

samhandling.  

Den overordnede gjennomføringen av Akson er illustrert i Figur 1 Overordnet gjennomføring 

av konseptet Akson. Tidshorisonten og lengden på fasene og stegene er illustrative. 

Figur 

1 Overordnet gjennomføring av konseptet Akson 
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Overordnet organisering og ansvarsdeling  

Ansvaret for gjennomføring av tiltaket legges til ulike virksomheter:  

 Forprosjektet legger til grunn at ansvaret for å anskaffe, etablere, drifte, forvalte og 

videreutvikle felles kommunal journalløsning vil legges til en virksomhet med 

kommunalt majoritetseierskap ("Akson journal AS"). Dersom kommunene ønsker det, 

kan staten ha en minoritetspost i selskapet, gitt at Stortinget gir sin tilslutning til statlig 

eierskap. 

 Direktoratet for e-helse vil få ansvaret for å realisere steg 1 i utviklingsretningen for 

helhetlig samhandling, og vil være hovedansvarlig for at målene nås. Norsk Helsenett 

SF vil i henhold til avtale med Direktoratet for e-helse gis ansvaret for utførelse av 

nødvendige anskaffelser og IKT-utviklingsaktivitet i steg 1.  

Ulikheter knyttet til aktører og interessenter, ansvarsforhold og finansieringsmodeller for 

realiseringen av felles kommunal journalløsning og steg 1, gjør det naturlig å også dele 

organiseringen i ulike programmer; Programmet Akson journal og Programmet Akson 

samhandling. To programmer vil gi tydeligere styringslinjer og mer entydig ansvarsplassering 

innad i programmene.  

Oppdelingen av tiltaket i to programmer vil imidlertid medføre et behov for å sikre helhetlig 

styring av tiltaket. Det legges derfor vekt på å sikre felles styringsmekanismer, herunder 

samarbeidsavtaler, representasjon i hverandres programstyrer,  koordinering mellom 

prosjekter og koordinering med prosjekter som ikke er finansiert gjennom Akson. 

Nærmere om realisering av felles kommunal journalløsning  

En vellykket gjennomføring av felles kommunal journalløsning vil kunne gi en rekke gevinster 

og ha stor nytte for samfunnet. Samtidig er gjennomføring av felles kommunal journalløsning 

omfattet av mange forhold som bidrar til usikkerhet. Anbefalt gjennomføringsstrategi skal 

bidra til å oppnå målene for prosjektet, samtidig som risiko håndteres. 

I gjennomføringsstrategien anbefales tiltaket gjennomført i fire faser: (1) Mobilisere og 

anskaffe journalløsningen, (2) Etablering, tilpasning og utvikling, (3) Innføring og (4) 

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. På grunn av høy kompleksitet og stort omfang er 

det etablert stoppunkter ved oppstart av nye faser og kontrollpunkter i forbindelse med 

kritiske delleveranser. Ved hvert punkt må det gjøres en kvalitetssikring og vurdering av 

hvorvidt utviklingen er i tråd med planene, og om det er endringer i programmets anslag for 

kostnader og forventet nytte.  

Anskaffelsene som vil inngå i tiltaket, vil foretas av "Akson journal AS". Selskapet vil også 

forvalte avtalene og løsningen som etableres. For å tilrettelegge for konkurranse og for 

stegvis gjennomføring av tiltaket, er løsningsomfanget delt inn i flere anskaffelsesområder. 

Kontraktstrategien anbefaler at det inngås kontrakt med en leverandør for hvert av 

anskaffelsesområdene. Tilbyderne kan velge å gå i kompaniskap med underleverandører for 

å dekke nødvendig funksjonalitet, kompetanse og kapasitet, men må ta ansvaret for at 

leveransene oppfyller behovet og fungerer enhetlig. 

Ansvarsfordelingen mellom det sentrale programmet og kommunene må være tydelig. Det 

langsiktige målet er at felles kommunal journalløsning skal innføres i opptil 291 kommuner. 

For å kunne innføre journalløsningen må en rekke forhold være på plass lokalt, og det må 

etableres et sterkt lokalt eierskap til endringene som skal gjøres. Ansvaret for å 

implementere løsningen lokalt og realisere gevinster legges til den enkelte kommune, mens 

det sentrale programmet skal tilrettelegge for innføring, sikre kompetanseoverføring og støtte 
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virksomhetene i arbeidet med realisering av gevinster. Endelig struktur vil måtte 

konkretiseres etter valg av leverandører, og vil kunne variere mellom kommunene.  

Nærmere om realiseringen av steg 1 i utviklingsretningen for samhandling   

Steg 1 i utviklingsretningen for samhandling omfatter følgende prosjekter: 

 Modernisering og videreutvikling av grunndata- og tillitstjenester 

 Nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie- og radiologisvar  

 Forprosjekt for steg 2 av utviklingsretningen  

Gjennomføringen av steg 1 må sees i sammenheng med allerede pågående nasjonale 

prosjekter. Ved oppstart vil det være flere prosjekter i den nasjonale e-helseporteføljen som 

har pågått over tid, og som har som mål å levere løsninger som kan bidra til å redusere 

samhandlingsutfordringene i helse- og omsorgssektoren. Steg 1 vil bygge videre på disse 

løsningene, og flere pågående prosjekter er også avhengig av leveranser fra steg 1. Dette 

gjør det nødvendig med helhetlig styring og en mer forpliktende styringsmodell.  

Kostnader  

Kostnadene til felles kommunal journalløsning (Programmet Akson journal og lokale 

innføringskostnader) fordeles mellom staten og kommunene. Utgangspunktet i det sentrale 

styringsdokumentet er at staten dekker forventet kostnad (P50) knyttet til program- og 

myndighetsoppgaver, mens kommunene dekker de resterende kostnadene knyttet til kjøp, 

etablering, innføring og drift og forvaltning av den felles kommunale journalløsningen. Lokale 

innføringskostnader dekkes i sin helhet av den enkelte kommune. Staten finansierer 

investeringskostnadene i sin helhet for steg 1 i utviklingsretningen for samhandling.  

Det gjenstår fortsatt arbeid rundt finansieringsmodellen til felles kommunal journalløsning. 

Blant annet hvordan kommunene skal fordele kostnader mellom seg, og hvordan kostnader 

for selvstendig næringsdrivende fastleger og andre private aktører med avtale skal dekkes. 

Videre arbeid i 2020  

Gjennomføringen av tiltaket felles kommunal journalløsning og steg 1 i utviklingsretningen for 

samhandling har planlagt oppstart i 2021. Frem til oppstart vil det pågå flere viktige aktiviteter 

og avklaringer. Kommunene spiller en svært sentral rolle i videre arbeid, herunder 

avklaringer og forberedelser til etableringen av selskapet "Akson journal AS" og arbeid med 

intensjonserklæringer for tilslutning til tiltaket. Oppstart av arbeidet med felles kommunal 

journalløsning i 2021 forutsetter at et tilstrekkelig antall kommuner uttrykker sin intensjon om 

deltakelse.  
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 026 

Saksmappe: 2018/171 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 26.05.2020 

 

 

Saksframlegg 

Dyrøy og Sørreisa legesamarbeid 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 15/20 02.06.2020 
Kommunestyret 66/20 18.06.2020 

 

Vedlegg 
1 Forespørsel om forkortet oppsigelsestid vedr. legesamarbeidsavtale 
2 Vedrørende endring i organisering av fastlegetjeneste 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Legesamarbeidet med Sørreisa sies opp med virkning fra 01.06.2020 
2. Administrasjonen legger frem sak for kommunestyret innen 01.10.20, om legesamarbeid fra 

01.06.2021. Den skal i forkant ha vært til høring hos frivillige lag og foreninger. 
 

Rådmannens innstilling: 

1. Legesamarbeidet med Sørreisa sies opp med virkning fra 01.06.2020 
1. Administrasjonen legger frem sak for kommunestyret innen 01.10.20, om legesamarbeid fra 

01.06.2021. Den skal i forkant ha vært til høring hos frivillige lag og foreninger. 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 02.06.2020:  

 
 
Omforent forslag: 
Pkt. 1 erstattes med: 
Dyrøy kommune avventer tilbakemelding fra Sørreisa kommune med henhold til kortere oppsigelsestid. 
Pkt. 2 som rådmannens innstilling. 
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 02.06.2020  

1.Dyrøy kommune avventer tilbakemelding fra Sørreisa kommune med henhold til kortere 
oppsigelsestid. 
2.Administrasjonen legger frem sak for kommunestyret innen 01.10.20, om legesamarbeid fra 
01.06.2021. Den skal i forkant ha vært til høring hos frivillige lag og foreninger. 
 

Kort sammendrag 

Interkommunalt legevaktsamarbeid ble sagt opp av Lenvik kommune i 2018, med virkning fra 
01.01.2020. Dyrøy kommune valgte å ikke inngå varig avtale med Senja kommune om interkommunal 
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legevakt. Fra 01.04.2020, ble Dyrøy kommune innlemmet i Bardu interkommunale legevakt. Fra samme 
dato inngikk vi også avtale med Astafjordlegen om samfunnsoverlegetjeneste. 
I et legevaktsamarbeid forutsettes det at deltakerkommunene bidrar med leger til legevakten. For at 
Dyrøy kommune skal oppfylle dette kreves det at de legene som er knyttet til Dyrøy også er knyttet til 
den legevakten vi sokner til. For å kunne knytte oss til en annen legetjeneste må vi i første omgang si 
opp avtalen med Sørreisa, da vil vi ha mulighet til å være klar til en ny tjeneste når det er gått et år fra 
oppsigelsen. 

Saksopplysninger 

I kommunestyresak 16/20 gjorde kommunestyret følgende vedtak:  
 
Dyrøy kommune inngår legevaktsamarbeid med Bardu kommune fra 01.04.20. 
 
I saksutredningen er det påpekt at Dyrøy kommune, ved en overgang til Bardu, må si opp 
legesamarbeidet med Sørreisa for å kunne dekke sin andel av legevaktsleger mot legevakten i Bardu 
kommune. Bardu kommune har fra sin side gitt Dyrøy kommune tid for å kunne omorganisere og 
planlegge sitt legesamarbeid. Det er i dialogen med Bardu estimert at Dyrøy kommune kan tre inn med 
legeressurser fra sommeren 2021. 
Oppsigelsestiden i Sørreisasamarbeidet er på ett år. I en endringsfase vil det kreves noe tid for å kunne 
gjøre ansettelser og få personale på plass i et nytt samarbeid. Dette betyr at oppsigelsestiden må brukes 
effektivt for å ha en ny ordning på plass før samarbeidet opphører. 
Det er gjort henvendelse til Sørreisa med spørsmål om å gi Dyrøy kortere oppsigelsestid på avtalen. 
Dette spørsmålet vil bli behandlet i kommunestyret i Sørreisa den 16.06.2020.  
Det ble samtidig spurt om Sørreisa Kommune er villig til å revurdere åpningstiden i Dyrøy. Svaret på 
dette er at Sørreisa kommunestyres vedtak fra 22.05.2019 er at situasjonen er uforandret, og at det ikke 
legges opp til ny behandling nå. 
 

Administrasjonens vurdering 

I denne saken er det flere hensyn som bør vurderes. 
 Sørreisa kommune har et ansvar overfor sine ansatte, inkludert forutsigbarhet i forhold til 

dimensjonering av tjenesten og arbeidssted.  
 Sørreisa kommune skal ta endelig stilling til eget fremtidig legevakt samarbeid, Dyrøy 

kommunes avgjørelse kan ha betydning for deres avgjørelse. 
 Dyrøy kommune sin inntreden i Legevaktsamarbeidet md Bardu, innebærer at Dyrøy kommune 

skal bidra med legehjemler i legevakten. Ved en oppsigelse av Sørreisasamarbeidet nå, vil Dyrøy 
kommune være fristilt til å iverksette nye samarbeid om et år.   

 I nåværende situasjon, har Dyrøy kommune samarbeid mot flere aktører samtidig innenfor 
legetjenesten, dette kan skape noen utfordringer i det daglige arbeidet. 

o Overlege i Astafjordsamarbeidet (samarbeider også mot Bardu IKL). 
o Legevakt i Bardu 
o Fastleger i Sørreisasamarbeidet samarbeider mot Senja i forhold til overlege og 

legevakt. 

Legesamarbeidet må sees i sammenheng med legevaktsamarbeidet. De mulighetene vi har, vil i noen 
grad bli mer synlig når det er tatt en endelig avgjørelse i Sørreisa om deres legevaktsamarbeid. En 
gjennomgang av de ulike alternativer vil da være en del av utredningen som foreslås framlagt innen 
01.10.20  
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Sørreisa kommune  
 

 

  
 

Postadresse Telefon Bank Org.nr 
Sykehjemsveien 41, 9310  
Sørreisa 

77 87 50 00 47050200147 940755603 

Besøksadresse E-post Hjemmeside  
Sykehjemsveien 41 postmottak@sorreisa.kommune.no www.sorreisa.kommune.no Side 1 av 1 

DYRØY KOMMUNE 
Dyrøytunet 1 
 
9311  BRØSTADBOTN 
 
 

 

 
Vår ref:   
 

Saksbehandler 
 

 Dato 
 2018/299- 17  Ann Kristin Evenstad, tlf  92863876  22.05.2020 

Deres ref: E-post:   
 annkristin.evenstad@sorreisa.kommune.no   

  

Foreløpig svar; Forespørsel om forkortet oppsigelsestid vedr. legesamarbeidsavtale 

Viser til deres henvendelse om saken, datert 15.05.20. 
Dyrøy kommune har inngått vertskommuneavtale om legevakt med Bardu kommune, hvor det forventes 
at Dyrøy kommune bidrar med leger til legevakt fra sommeren 2021. Dyrøy kommune planlegger å ta 
stilling til framtidig legesamarbeid 01.10.20 og ber derfor om frist til 01.10.20 for å avgjøre en eventuell 
oppsigelse av legesamarbeidet med Sørreisa kommune, med effekt fra 01.07.20. 
 
Behandling av deres henvendelse vil legges fram for politisk behandling i kommunestyret her i Sørreisa 
18.06.20 
 
___________ 
Vi ønsker også å orientere dere om at Rådmannen i Sørreisa ser at det i 2020 har tilkommet nye forhold, 
som påvirker fastlegesamarbeidet mellom Dyrøy og Sørreisa. Det er derfor viktig at også Sørreisa 
kommune tar opp spørsmålet om hva som vil være en hensiktsmessig organisering av kommunens 
framtidig fastlegetjeneste. 
Rådmannen vil legge fram sak om dette til Levekårsutvalg og kommunestyre i juni -20.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Ann Kristin Evenstad 
Kommunalsjef 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur. 
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Sørreisa kommune  
 

 

  
 

Postadresse Telefon Bank Org.nr 
Sykehjemsveien 41, 9310  
Sørreisa 

77 87 50 00 47050200147 940755603 

Besøksadresse E-post Hjemmeside  
Sykehjemsveien 41 postmottak@sorreisa.kommune.no www.sorreisa.kommune.no Side 1 av 1 

DYRØY KOMMUNE 
Dyrøytunet 1 
 
9311  BRØSTADBOTN 
 
 

 

 
Vår ref:   
 

Saksbehandler 
 

 Dato 
 2018/299- 16  Ann Kristin Evenstad, tlf  92863876  22.05.2020 

Deres ref: E-post:   
 annkristin.evenstad@sorreisa.kommune.no   

  

Vedrørende endring i organisering av fastlegetjeneste 

Viser til brev fra dere om saken, datert 13.05.20. 
Dyrøy kommune ønsker at legekontoret i Dyrøy kommune skal være bemannet fem dager i uka.  
I brevet vises det til tidligere henvendelse fra Dyrøy kommune med samme forespørsel i 2019. Saken ble 
da besvart fra Sørreisa kommune gjennom politisk vedtak i sak 30/2019; hvor Sørreisa kommune 
konkluderte med at driftsmodell for fastlegetjenesten ikke endres og at dagens driftsmodell vil 
videreføres. 
Dyrøy kommune ber i brevet av 15.05.20 om en tilbakemelding på om Sørreisa kommune har mulighet 
til å revurdere dette vedtaket, eller om situasjonen er uforandret i forhold til valgte driftsmodell. 
 
Rådmannen har sett på saken og finner at faktagrunnlaget, som lå til grunn for den politiske 
behandlingen i sak 30/2019, i all hovedsak er uforandret. 
Med bakgrunn i at det ikke er nye vektige momenter i saken og at kommunestyrets behandling av saken 
er gjort for under et år siden, vil det ikke bli lagt opp til ny behandling av saken per nå. 
 
Det betyr at dagens driftsmodell, med stedlig tilstedeværelse på Dyrøykontoret tre dager per uke, vil bli 
videreført. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Ann Kristin Evenstad 
Kommunalsjef 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur
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