
 
 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Kåfjord kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset 
Dato: 19.12.2019 
Tidspunkt: 11:00 

 
Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00. 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
Hvis det er behov for tolking til samisk på kommunestyremøtet, gi beskjed innen 5 dager før 
møtet skal avholdes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni  
9146 Olderdalen, 12.12.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad     Greta Larsen (s.) 
Ordfører (s.)       sekretær e.f.  

1



       Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 26/19 Tilbud om kurs for folkevalgte i 
kommuneøkonomi, kommunelov og planområdet 

 2015/1211 

RS 27/19 Melding om vedtak - felles kommunelege 
samfunnsmedisin 26.11.19 

 2015/850 

RS 28/19 Referatsak 18/19 i KOFU 18.11.19 til orientering  2015/1605 
RS 29/19 Protokoll RUST og Regionrådet 25.-26.11.2019  2015/850 
RS 30/19 Protokoll fra møte i regionrådet 25.-26.11.19  2015/850 
RS 31/19 Møteplan regionrådet 2020  2015/850 
RS 32/19 Oversendelse av protokoll, foredrag og program 

fra biskopens visitas i Kåfjord november 2019 
 2019/340 

RS 33/19 Tilbudsvurdering - Evaluering av samisk språk i 
Kåfjord 

 2019/290 

PS 89/19 NOU 2019: 16 - Skattelegging av vannkraftverk - 
LVKs høringsuttalelse 

 2015/367 

PS 90/19 Søknad om permisjon fra politiske verv  2019/291 
PS 91/19 OVERFØRING AV OMSORGSBOLIGENE TIL 

UNGBO - PRISFASTSETTING 
 2015/647 

PS 92/19 Rusforebyggende midler 2019  2019/412 
PS 93/19 Interkommunalt samarbeid om barnevern mellom 

Kåfjord kommune og Nordreisa kommune 
 2017/179 

PS 94/19 Godkjenning av møteplan 2019  2015/1636 
PS 95/19 Ufullstendig vedtak - Kstyre 7.12.2017 - 

Veiadressenavn på Kjerringdalsveien 
 2015/680 

PS 96/19 Handlingsprogram for idretts-, friluftslivs- og 
kultur-anleggsutbygging i Kåfjord kommune 
2020-2024 

 2018/465 

PS 97/19 Spillemidler 2020  2019/436 
PS 98/19 Regulering kapitalbudsjett 2019  2017/576 
PS 99/19 Budsjett 2020 - Økonomiplan 2021-2023  2019/383 

 
Ca kl.13.30.: Utdeling av kulturprisen for 2019.

2



       
       
E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  11.12.2019  2019/4240 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Jan-Peder Andreassen, 77642040 
  
 
 
  

Gáivuotna suohkan/ Kåfjord kommune 
Postboks 74 
9148 OLDERDALEN 
 
 

  
 

Tilbud om kurs for folkevalgte i kommuneøkonomi, kommunelov og 
kommunal planlegging 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark tilbyr første halvår 2020 kurs for folkevalgte innenfor områdene 
kommunal planlegging, kommuneøkonomi og kommunelov. Vi vil gjennomføre dette i form av 
dagssamlinger for kommunestyrene på kommunenes «hjemmebane». Det vil også kunne være 
nyttig for deler av kommunens administrasjon å delta på hele eller deler av kurset.  
 
Fylkesmannen er kontroll- og tilsynsmyndighet på mange kommunale tjeneste- og 
forvaltningsområder. Fylkesmannen skal sikre at rettssikkerheten til den enkelte innbygger, 
virksomhet og organisasjon blir ivaretatt. Vi skal bidra til at kommunene følger lovfestede 
saksbehandlingsregler og ikke tar utenforliggende hensyn, foretar usaklig forskjellsbehandling eller 
treffer vilkårlige eller urimelige avgjørelser. Vi skal også bidra til at kommunal planlegging skjer i tråd 
med gjeldende lovgivning og at kommunene har en forsvarlig økonomistyring. Kommunestyret er 
kommunens øverste myndighetsorgan. Det er derfor viktig for Fylkesmannen å møte det enkelte 
kommunestyre for å sette fokus på de ovennevnte tema. Vi ønsker også at det skal bli tid og 
mulighet til dialog på møtene. 
 
Fylkesmannen har som ambisjon at vi i forkant av møtet skal sende ut et kommunebilde til 
kommunestyrets representanter og administrasjonen. De folkevalgte vil da, i forkant av samlingen, 
ha mulighet til å skaffe seg innsikt om hvordan Fylkesmannen vurderer kommunens leveranse og 
utfordringer innenfor de tjeneste- og forvaltningsområder der vi er overordnet myndighet. For de 
nye kommunene som etableres fra 1.1.2020 vil det ikke være mulig å utarbeide kommunebilder, 
siden KOSTRA-tall annet statistikk- og erfaringsgrunnlag ikke vil foreligge før i 2021.   
 
Samlingene avholdes i tidsrommet februar – juni 2020. Ressurs- og logistikkutfordringer gjør at vi 
ikke klarer å nå over alle 39 kommuner. Vi har berammet til sammen 27 møter, slik at noen av 
samlingene vil være for flere kommuner.  
 
Kommunen har selv ansvaret for å innkalle kommunestyret og ordne møtelokale og lunsj. På 
samlingene der flere kommuner deltar har vi gjort egne avtaler med «koordinerende kommune» om 
møtelokale og lunsj. For kommuner som har bedt om tilpasninger, for å koordinere våre tema med 
egen planlagt opplæring, har vi forsøkt å imøtekomme dette.  
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Fylkesmannen vil i forkant av det enkelte møte oversende vårt kommunebilde til 
rådmann/kommunedirektør, som får ansvaret for å videresende dette til kommunestyrets 
representanter og andre møtedeltakere fra kommunen.  
 
 
 
 
Følgende møtedatoer er avtalt med kommunene: 
 

Kommune Dato Sted 
Kvæfjord 12. februar Borkenes, rådhuset 
Tjeldsund 13. februar Evenskjer, rådhuset 
Harstad 17. februar Harstad, rådhuset 
Senja 18. februar Finnsnes, rådhuset 
Dyrøy og Sørreisa 19. februar Brøstadbotn, Nordavindshagen 
Gratangen, Salangen og Lavangen 27. februar Lavangen, Fjellkysten  
Ibestad 28. februar Hamnvik, rådhuset 
Målselv 11. mars Moen, rådhuset 
Bardu 12. mars Setermoen, rådhuset 
Karlsøy 19. mars Hansnes, rådhuset 
Tromsø Tilpasset opplegg 

20. mars 
Tromsø, Rådhuset 

Lyngen, Storfjord og Balsfjord 31. mars Storfjord, Lyngskroa 
Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord 1. april Storslett, Halti 
Kvænangen 2. april Burfjord, Flerbrukshuset 
Karasjok Tilpasset opplegg, 

15.1, 13.2, og 30.4 
Karasjok, rådhuset 

Alta 28. april Alta, rådhuset 
Kautokeino 29. april Kautokeino, rådhuset 
Loppa  5. mai Øksfjord, rådhuset 
Hasvik 6. mai Breivikbotn, rådhuset 
Hammerfest 13. mai Hammerfest, rådhuset 
Måsøy 14. mai Havøysund, rådhuset 
Porsanger, Lebesby, Gamvik og Nordkapp 27. og 28. mai Nordkapp 
Berlevåg og Båtsfjord 3. juni Båtsfjord, lokale ikke avklart 
Sør-Varanger 4. juni Kirkenes, rådhuset 
Tana og Nesseby 10. juni Tana, miljøbygget (kinosal) 
Vardø 11. juni Vardø, rådhuset 
Vadsø Tilpasset opplegg, 

datoer ikke avklart 
Vadsø rådhuset 
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Programmet for samlingene vil ha følgende innhold: 
 

Tidspunkt Tema 
0900-0945 Fylkesmannens rolle og funksjon 
0945-1000 Pause 
1000-1045 Kommuneøkonomi/inntektssystemet 
1045-1100 Pause 
1100-1145 Det kommunale plansystemet og planstatus i kommunen 
1145-1230 Lunsj 
1230-1330 Habilitet og inhabilitet for folkevalgte 
1330-1345 Pause 
1345-1430 Saksbehandling i folkevalgte organer 
1430-1500 Lovlighetskontroll 

  
 
 
Fylkesmannen ser frem til å møte de nye kommunestyrene og håper at samlingene skal være med 
på å styrke de folkevalgtes kompetanse. Vi håper også at møtene skal bidra til å gjøre det lettere for 
både folkevalgte og administrasjon å kontakte Fylkesmannen for veiledning og dialog innenfor 
Fylkesmannens ansvarsområder.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Elisabeth Vik Aspaker 
fylkesmann 

  
 
Jan-Peder Andreassen 
fagdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 
Mottakerliste: 
Bardu kommune Postboks 401 9360 BARDU 
Karlsøy kommune Rådhusveien 41 9130 HANSNES 
Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 
Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 
Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 
Hasvik kommune Postboks 43, Fjellveien 6 9593 BREIVIKBOTN 
Harstad kommune Postboks 1000 9479 HARSTAD 
Karasjoga gielda / Karasjok kommune Postboks 84 9735 KARASJOK 
Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 
Sørreisa kommune Sykehjemsveien 41 9310 SØRREISA 
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Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 
Gáivuotna suohkan/ Kåfjord kommune Postboks 74 9148 OLDERDALEN 
LOABÁGA SUOHKAN/ Lavangen 
kommune 

Nesveien 7 9357 TENNEVOLL 

Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 
Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 
Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 
Guovdageaidnu suohkan / Kautokeino 
kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 
Deanu gielda / Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA 
Gamvik kommune Vevikv. 6 9770 MEHAMN 
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER 
Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 
Målselv kommune Mellombygdveien 216 9321 MOEN 
Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 
Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 OTEREN 
Sør-Varanger kommune Postboks 406 9915 KIRKENES 
Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 
Båtsfjord kommune Hildberggt. 18 9990 BÅTSFJORD 
Ibestad kommune Kopparvika 7 9450 HAMNVIK 
Lebesby kommune Strandveien 152 - Postboks 

28 
9790 KJØLLEFJORD 

Loppa kommune Parkv. 1/3 9550 ØKSFJORD 
Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 
Porsanger kommune Rådhuset 9712 LAKSELV 
Unjárgga gjelda / Nesseby kommune Rådhus 9840 VARANGERBOTN 
NYE SENJA KOMMUNE FRA 01.01.2020 
UNDER FORHÅNDSREGISTRERING 

c/o Tranøy kommune 
Vangsvikveien 298 

9304 VANGSVIK 

Gratangen kommune Nergårdveien 2 9470 GRATANGEN 
Hammerfest kommune Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 
Kvænangen kommune Rådhuset, Gárgu 8 9161 BURFJORD 
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 27.11.2019 10:49:53
Til: Kvænangen Postmottak; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Nordreisa Kommune;
Post Skjervoy; Post Storfjord; Bernt Eirik Isaksen Lyngstad; dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik
Losnegaard Mevik; Geir Varvik; Hilde Anita Nyvoll; Ørjan Albrigtsen
Kopi: Lise Jakobsen; Anne-Marie Gaino; Bjørn Ellefsæter; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Stig Aspås Kjærvik;
Trond-Roger Larsen

Emne: Melding om vedtak - felles kommunelege samfunnsmedisin 26.11.19
Vedlegg: Melding om vedtak - felles kommunelege samfunnsmedisin 26.11.19.docx
Det vises til vedlagte særutskrift fra møte i regionrådet.
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

Til  
Kommunene i Nord-Troms 
Ved ordfører 
 
MELDING OM VEDTAK FRA NORD-TROMS REGIONRÅD: 
 
EMNE: Møte nr 10-2019 
STED: Skibotn helse og rehabilitering 
TIDSPUNKT: 25.-26. november 2019 

 
Sak 46/19  Felles kommunelege samfunnsmedisin  
Saksdokumenter:   

 Melding om vedtak fra rådmannsutvalget 
 Rapport fra utredning: felles kommuneoverlege i Nord-Troms 

Saksbehandler: rådmannsutvalget 
 
Forslag til vedtak fra arbeidsutvalget: 

1. Nord-Troms Regionråd er positive til forslaget om en felles kommunelege i  
 samfunnsmedisin for Nord-Troms. Regionrådet har forståelse for at  
 kommunene står i en utfordrende økonomisk situasjon, men oppfordrer  
 kommunene til å sette saken på dagsorden.  

2. Forslag til problemstillinger som kan drøftes;  
a. Hvordan kan man løse samfunnsmedisinske oppgaver?  
b. Er det mulig å fordele oppgaver mellom kommunene (for eksempel 

utarbeidelse av ulike planer)?  
c. Kan man løse oppgaver på en annen måte enn i dag? 

 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Saksopplysninger: 
Oversendt sak fra rådmannsutvalget 2.10.19: 
 
«MELDING OM VEDTAK I RÅDMANNSUTVALGET 
EMNE: 67/19 FELLES KOMMUNELEGE SAMFUNNSMEDISIN 
STED: SKYPE 
TIDSPUNKT: Mandag 30. september 2019 

Kommuneoverleger har utredet muligheter for interkommunalt samarbeid omkring 
arbeidsoppgaver innen samfunnsmedisin. Målet med en slik stilling er å få til en mer 
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samordnet helsetjeneste i Nord-Troms, der kommunens og legers kunnskap om 
samfunnsmedisinske forhold økes, samt at samfunnsmedisinske oppgaver utføres 
med høyere kvalitet enn i dag. I tillegg vil stillingen være en mer tydelig 
premissleverandør i helsepolitiske saker. 

Vedtak: 

 Sendes videre til forankring i Regionrådet for anbefaling til kommunestyrene. 
 Kommunene kan legge den fram for helse og omsorgs-utvalg. 
 Det tas sikte på å ha felles kommunelege samfunnsmedisin innen 2021.» 

 
Klipp fra rapporten som er utarbeidet av: 
Anita Monsen Pedersen, Kåfjord kommune 
Paul Odberg, Skjervøy kommune 
Øyvind Roarsen, Nordreisa kommune 
Kjell Nysveen, Kvænangen kommune 
Carol Pascoe, Lyngen kommune 
 
«Målsetning 
Rådmannsutvalget i Nord-Troms regionen har sammen med ledernettverket innen helse bedt om 
utredning av muligheter for interkommunalt samarbeid omkring kommuneoverlegens arbeidsoppgaver 
innen samfunnsmedisin, altså en felles kommuneoverlege i Nord-Troms kommuner. 
Kommuneoverleger har gjennom utredningen hatt 3 felles møter for diskusjon omkring dette. 
 
Bakgrunn 
Kommuneoverlegen på Skjervøy, Paul Odberg, tok initiativ til dette. Det har gjennom mange år vært 
stabilitet blant kommuneoverleger i Nord-Troms kommuner, der mange av disse nå kan trekke frem 
momenter i historisk perspektiv gjennom flere tiårs erfaring.  
 
Man ser at oppgavene som ligger under kommuneoverlegens ansvarsområde er blitt mer omfattende 
de siste årene. Spesielt trekkes frem samhandlingsreformen som trådte i kraft i 2012. I små 
distriktskommuner har det samtidig vært vanlig å kombinere kommuneoverlegestillingen med kurativ 
praksis som fastlege. Det har vært, og er fortsatt, en generell økende arbeidsmengde som fastlege, der 
man spesielt etter at samhandlingsreformen trådte i kraft, ser økende oppgaveoverføring fra 
spesialisthelsetjenesten (sykehus) til primærhelsetjenesten (fastleger). Det handler blant annet om 
oppfølgende kontroller som tidligere ble utført på poliklinikk hos sykehusspesialist, nå gjøres hos 
fastlege, eller raskere 
utskrivelser fra sykehus som fører til behov for tett kontroll av pasient etter utskrivelse. Andre 
eksempler på nye arbeidsoppgaver tilført de siste årene er vurdering av førerkortsaker som tidligere lå 
hos Fylkeslegen.  
 
Det er en generell trend i samfunnet er at befolkningen oftere enn før oppsøker lege, som skyldes alt 
fra dokumentasjonskrav som er kommet til behov for bekreftelse på at man er frisk. Samtidig med 
dette skal kommuneoverlegen også fylle sin rolle innen det administrative i driften av legetjenesten, 
samt ansvar for de samfunnsmedisinske områdene innen blant annet smittevern, miljørettet helsevern 
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og beredskapsarbeid innen helse. I historisk perspektiv er for eksempel smittevern mer aktuell i dag 
med økende reisende over landegrenser, økt antall flyktninger til landet og dermed økende behov for 
beredskap ved utbrudd av allmennfarlige 
smittsomme sykdommer. 
 
Man ser også over tid stadig økende avstand til ledelse både internt i kommunen og i helseforetaket og 
dermed økende utfordringer i å fremme viktige helsepolitiske saker, som for eksempel akuttmedisinsk 
beredskap i kommunen. 
 
Over tid er arbeidsoppgavene blitt så mange flere og mer sammensatte, uten at dette generelt er tatt 
hensyn til med å sette av mer tid eller økonomi for at alle arbeidsoppgavene kan gjøres 
tilfredsstillende. 
 
Kommuneoverleger i gruppen er enige om at det er de samfunnsmedisinske 
arbeidsoppgavene som oftest nedprioriteres, da dette ”haster minst”, men like fullt er lovpålagte 
arbeidsoppgaver som er ugjort. Det nevnes også behov for mer og mer spesialisert 4 kunnskap innen 
samfunnsmedisin, som mange føler de ikke har tid å sette seg inn i grunnet mange andre 
arbeidsoppgaver. 
 
Målet med en felles kommuneoverlege i Nord-Troms er 
- Lovpålagte samfunnsmedisinske oppgaver gjennomføres bedre enn idag 
- Bedre og mer samordnet helsetjenester i Nord-Troms 
- Øke kunnskap og fokus til kommuner og leger om samfunnsmedisinske forhold 
- En tydelig stilling som sterkere kan være premissleverandør og fronte viktige 
helsepolitiske saker kommunalt, regionalt og ovenfor helseforetaket» 
 
 
 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
Referent 
 
Kopi: rådmenn
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

  

 
Notat 

 
Til: Greta Larsen 
Fra: Ina Engvoll 

 
 

Referanse Dato 

2015/1605-98 26.11.2019 
 
 

Referatsak 18/19 i KOFU 18.11.19 til orientering 

RS 18/19: Tilgjengelighet til valglokalene for funksjonshemmede. Mangelfull tilgjengelighet for 
funksjonshemmede som skulle stemme ved Manndalen skole. Det må orienteres om at 
valgfunksjonærene skal bistå ved behov – dersom stemme ikke kan avlegges i lokalet. Dette påpekes 
i en e-post til kommunens felles e-postadresse. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ina Engvoll 
sekretær 
 
 
 
 
Kopi til: 
Gro Søland    
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad    
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Fra: Lise Jakobsen (Lise.Jakobsen@ntroms.no)
Sendt: 02.12.2019 14:05:20
Til: Post Kafjord; Post Skjervoy; Nordreisa Kommune; Kvænangen Postmottak; Post Storfjord; 'Lyngen kommune
(post@lyngen.kommune.no)'
Kopi: 

Emne: Protokoll RUST og Regionrådet 25.-26.11.2019
Vedlegg: RUST Protokoll 25.-26. november 2019.pdf
Se vedlagt protokoll fra møte i RUST og regionrådet.
 
Med vennlig hilsen
 
LISE JAKOBSEN
REGIONAL UNGDOMSKONSULENT
 
Nord-Troms regionråd DA
Hovedveien 2
9151 Storslett
Mob / 918 13 803
Web / www.nordtromsportalen.no
E-post / rust@ntroms.no
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Protokoll fra fellesmøte 

Nord-Troms ungdomsråd og Nord-Troms regionråd 

 

Sted Skibotn helse og rehabilitering, Storfjord 

Tid 25.11.2019 kl. 17.00-19.00 

 

Tilstede  

Nord-Troms Ungdomsråd Skjervøy:  

Siril Jørgensen 

Greta Reiersen 

Nordreisa: 

Ramona Soleng Thomassen 

Jon-Andreas Fyhn 

Storfjord: 

Marcus Solvoll 

Ådne Gamst-Eriksen 

Lyngen: 

Johannes Lundvoll 

Andreas Simonsen 

Nord-Troms regionråd Ørjan Albrigtsen, Skjervøy                  

Geir Varvik, Storfjord 

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen  

Bernt Lyngstad, Kåfjord 

Hilde Nyvoll, Nordreisa  

Hanne Wiesner, Kvænangen 

Nord-Troms regionråd - adm. Berit Fjellberg 

Lise Jakobsen  

Forfall   

Kåfjord: 

Mathias Nilsen 

Oliver Løvli 

Kvænangen: 

Lea Kaino-Hestnes 

Bjørn Kristian Henriksen 
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28/19 Presentasjon av RUST v/ leder og nestleder i Nord-Troms ungdomsråd 

Vedlegg: 

• PP-presentasjon  

 

29/19 Oppfølging av Veileder for ungdomsråd i Nord-Troms 

Vedlegg: 

• Felles veileder for ungdomsråd i Nord-Troms 

 

Referat: 

Innledning v/leder i Nord-Troms ungdomsråd 

• Bakgrunn 

• Viktige punkt i veilederen 

o Barn og unges kommunstyre – intro og rekruttering til ungdområd 

o Representanter – ulik praksis på valg i kommunene. Lokal tilpassing 

viktig. 

o Sekretær – særlig viktig ressurs for ungdomsrådene 

o Politisk rådgiver. Nytt i Nord-troms i 2018. Svært bra og vkitg for å 

involverer ungdomsrådene enda mere , potensiale for videreutvikling. 

Nye etter valget; Hilde Nyvoll, Nordreisa, Charlotte Christensen og Siri 

Rodahl Johansen, Lyngen, Tonje Nilsen, Storfjord. Kvænangen, Kåfjord 

og Skjervøy velger i desembermøtene. 

o Ung tag – logo som viser til ungdomsmedvirkning i 

saksbehandlingsprosess. Logo sendes til kommunene. Buttons med 

logo delt ut til alle ordførere – deles ut til kommunstyrerepr. i 

desembermøtene. 

 

Verktøy for reell medvirkning - hvordan bruker vi denne i praksis? Innspill i møtet: 

• Viktig med dialog og at det er en person som prioriterer ungomsrådet, og 

at det er en som ungdommmee også ønsker 

• Positive erfaringer - får bedre innsikt og gode råd og mulighet til å gi 

innspill 

• Ungdomsmedvirkning til et høyere nivå hvis ungdomsrådet selv kommer 

med saker  

• Se på struktur for at ungdom kan løfte saker til kommunestyre 

• Planprosesser med krav om medvirkning. Viktig å tilrettelegge for at 

ungdomsrådet får mulighet – at det tilrettelegges på en god og 

pedagogisk måte som ungdom forstår. 

• Barn og unges representant i plansaker skal utnevnes 

• Engasjement, bruke andre verktøy og plattformer til å hente innspill, nye 

arena 

30/19 Aksjon ungdomsråd for Nord-Norgebanen 
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Vedlegg: 

• Aksjon ungdomsråd for Nord-Norgebanen fra Lyngen ungdomsråd 

 

Referat:  

Innledning ved Lyngen ungdomsråd 

• Lyngen ungdomsråd samler alle ungdomsråd i Troms og Finmark om en sak. 

Nord-Norgebanen har for tiden mye oppmerksomhet og vi ønsker å etablere 

et varig engasjement og en samlende sak for ungdomsråd.  

 

Innspill i møtet: 

• Gode argumenter og flott initiativ! 

• Regionrådet setter pris på at ungdomsrådet fremmer saken 

• Utfordring til ordførere – KVU, Nordnorgebanen. Hvordan bruke dette 

initiativet og ungdommmenes engasjement i denne saken? Hvordan ta 

ungdom med? 

• Utbygging av bane har betyding for frakt over hele verden 

• Transport av sjømat viktig – mer enn behovet for frakt av folk 

• Viktig at ungdomsrådene står sammen og setter fokus, løfter saken, setter 

framtid og klima på dagsorden. 

• Få med enda flere ungdomsråd – hele den nye, store regionen. 

• Storfjord ungdomsråd har støttet uttalelsen 

• Nord-Troms ungdomsråd vil gjøre vedtak om å støtte aksjonen. 

• Viktig å fokusere på at en ønsker bane i Nord-Norge uten å diskutere 

strekninger - støtte og trykk på saken med både ungdomsråd, politikere på 

kommunalt og fylkesnivå.  

• Presse på til politikere fra Troms og Finnmark på Stortinget. 

 

 

31/19 Politisk fravær 

Siril Jørgensen fremmet sak om poltiske fravær i skolen: 

• Ungdomsmedvirkning som samfunnsfag – engasjerte ungdom som vil delta 

politisk blir “straffet” med fravær.  

• Skjervøy ungdomsråd fremmet interpellasjon i eget kommunestyre. Positive 

tilbakemeldinger, men hvis det ikke var en del av læreplanen så er det ikke en 

del av pensum og dermed kan det ikke godkjennes som et oppfylt 

læringsmål. Tar saken videre i neste møte. 

• Se på mulighet i lokale læreplaner når det gjelser elever i grunnskolen. 

 

Innspill i møtet: 

• Geir: Ungdområd er nå lovpålagt utvalg – altså politisk deltakelse på vegne av 

andre. De som er med i ungdomsråd har forpliktet seg til å representere, 
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byrden må fordeles og flere engasjeres. Det må være likhet i lovverket. Vil 

sjekke regelverk med Kent Gudmundsen. 

• Berit: Innspill om å se på Fagfornyelsen – tverrfaglige tema. Lage et innspill 

fra RUST til “skolesamarbeidet” i Nord-Troms om å få dette inne i lokale 

læreplaner.  

• Dan-Håvard: Paradokset er så stort at det vil tvinge seg fram en løsning. 

• Ørjan: Skjervøy tar det som en sak i kommunestyret. Lærernes utfordring er å 

ha vurderingsgrunnlag. Viktig at ungdom fordeler oppgavene – men samtidig 

er engasjementet viktig - at det er ungdom som vil gjøre en forskjell. 

Regionrådet vil finne en løsning på dette. 

• Bernt: Ønsker en sak til kommunestyret – RUST lager sak til kommunene i 

samarbeid med sekretær/koordinator. En felles sak som ungdommene bidrar 

inn med erfaring fra sin kommune, og samtidig øvelse i å løfte frem til sak til 

utvalg. 

• Hanne: Engasjerte ungdommer skal ikke ha dobbelt arbeid, og må settes pris 

på. Deltar i å forme framtia si. Det kan ikke være slik at de skal få fravær. 

• Ådne: Stor oppslutning i valg av ungdomsråd og RUST – mange vil være med, 

hele rådet ville være med i RUST. Ungdomsråd er lærerikt og meningsfylt. 

• Johannes: Elevrådsarbeid skrives ikke som fravær fordi man da er tilltitsvalgt. 

Dette bør gjlede ungdomsråd også. 

 

Vedtak:  Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Siril, Ramona, Andreas, 

Marcus, Jon-Andreas, Ådne og Lise som lager saksfremlegg. Lise innkaller til møte 

på Messenger. 

 

 

32/17 Nord-Troms Pride 

Dan Håvard Johansen fremmet sak om Nord-Troms pride som arrangeres i 

Nordreisa 6.juni 2019  

• Samfunnsutviklinga i Nord-Norge – flere eldre og færre ungdommer. 10 % av 

verdens befolkning er ikke heterofile. Inkludering og mangfold, raushet, 

åpenhet og respekt. Viktig å støtte arrangementet for å forme framtia i 

regionen 

Innspill i møtet: 

• Må kommunestyrene godkjenne at kommunene skal henge opp Pride-flagg? 

• Hvordan skal vi løfte denne saken? Debatten må opp i Nord-Troms! 

• Viktig sak og markering av en inkluderende region – støttes av alle ordførere 

• Sak til RUST – spille opp sak til Regionrådet. Nord-Troms ungdomsråd tar 

opp saken i eget møte. 

 

Møtet slutt kl 18.50 
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Protokoll fra møte i Nord-Troms ungdomsråd 

 

Sted Skibotn helse og rehabilitering, Storfjord 

Tid 26.11.2019 kl. 10.00-12.00 

 

Tilstede  

Nord-Troms Ungdomsråd Skjervøy:  

Siril Jørgensen 

Greta Reiersen 

Nordreisa: 

Ramona Thomassen 

Jon-Andreas Fyhn 

Storfjord: 

Marcus Solvoll 

Ådne Gamst-Eriksen 

Lyngen: 

Johannes Lundvoll 

Andreas Simonsen 

Nord-Troms regionråd - adm. Lise Jakobsen 

Forfall   

Kåfjord: 

Mathias Nilsen 

Oliver Løvli 

Kvænangen: 

Lea Kaino-Hestnes 

Bjørn Kristian Henriksen 

 

 

33/19 Godkjenning av protokoll fra møte 17.september 2019 

Vedlegg: 

• Protokoll RUST 17. September 2019 

 

Merknad: Skrivefeil i navn rettes opp 

Vedtak: Protokoll godkjennes 

 

 

34/19 Orienteringer og oppsummering av fellesmøtet med regionrådet 

Kommunerunden: 

NORDREISA:  

• Har hatt møte og valgt Ramona til leder og Oda Fossvoll til nestleder 

• BUK-møte, der leder i ungdomsrådet er ordfører og ordfører er rådmann. Få 

saker , men likevel lærerikt. Victoria holdt innlegg om sin vei fra ungdomsråd 

til kommunestyre. 

• Samarbeidsmøte om entreprenørskap 

• Landsbymøte der Ramona var med i sofasamtale – bolyst og blilyst 
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• Deltatt på kommunstyremøte 

• Politiske rådgiver: ordfører Hilde Nyvoll 

LYNGEN 

• Valgt nytt råd 

• Ikke valgt ny uavhengig repr. 

• Vært i kommunestyremøte 

• Politisk rådgiver: Charlotte Christensen , vara Siril Rodahl Johansen 

• Ny ungdomskontakt 

• Aktiv Lyngen – aktivitesdag 1.-6.klasse 

• Aksjon Nord-Norgebanen 

• Har tatt opp sak om klimabudsjett og miljøfyrtårn 

• Mekkegarasjen – venter fortsatt på den 

• Folkehelsemøte 

• Fellestur til Tromsø - bowling og pizza 

SKJERVØY 

• Valgt nytt råd, men mangler fra vgs. - vanskelig å engasjere 

• Ser på mulighet for å ha med noen fra andre kommuner som bor på hybel på 

Skjervøy. 

• Spillkveld på vgs, sammen med ungdomsbedrift på helsefag. Inviterte vgs og 

10.kl. Ca 40 unge som møtte. Planlegger juleverksted for samme målgruppe 

• Møteplassen - samarbeid mellom vgs, kommunen, ungdomsrådet 

• Innspill til arbeidsgruppe for opprusting av lekeplasser 

• Markering av verdensdagen for psykisk helse sammen med Mental helse 

Skjervøy  og kulturhuset – foredrag etc. 

• Markering av FNs barnekonvensjon for 6.klasse - rekruttering til 

ungdomsrådet 

• Har hatt møte med studenter fra UiT. Hadde spørsmål om hvordan det var å 

bo på Skjervøy etc. 

• Har vært  med å stemme på visjon for Skjervøy 

STORFJORD 

• Valg i ungdomsrådet - leder og nestleder og RUST-repr. Mange vil være med 

i begge rådene. 

• Saker: Nord-Norgebanen  

• Hilste på ordfører og sekretær 

• Politisk rådgiver: Tonje Nilsen 

RUST 

• Ramona på møte entreprenørskap 

• I jury på grunderidol 

• Møte med KS om Drivkraft Nord-Troms – spre RUST-modellen til 

folkevalgtopplæring etc.  

• Ny møteplan for 2020 – fastsette dato for møte i janauar/februar  
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Saker fra fellesmøtet med regionrådet som taes inn på saksliste til vedtak: 

35/19 Nord-Troms Pride 

Det vises til referat fra fellesmøtet 

 

Vedtak:  

• Nord-Troms ungdomsråd vil delta på Nord-Troms pride og ønsker at 

regionrådet blir med. 

• Ungdomsrådet og regionrådet holder apeller.  

• Det forelsås at fellesmøtet 26.mai. flyttes til 6.juni og samkjøres med 

arrangementet. Viser standpunkt og støtte til saken ved å legge møtet da. 

• Nord-Troms ungdomsråd ønsker at kommunale ungdomsråd og ordførere i 

kommunene tilrettlegger for at  ungdom i alle kommunene kan delta. 

Samarbeid med arrangøren om busstransport. 

• Vedtaket oversendes til regionrådet. 

 

 

35/19 Prøv sjøl-fondet: Rapport fra klatreprosjekt i Lyngen v/ Johannes Lundvoll 

Vedlegg: 

• Rapport med bilder 

Vedtak: Rapport godkjennes 

 

 

36/19 Prøv sjøl-fondet: Behandling av søknader fra elev- og ungdomsbedrifter på 

skolene i Nord-Troms 

Vedlegg: 

A) Hopp i Havet UB 

B) Skjitplast UB 

C) Skarven Fisk UB 

D) UB Storfisk 

E) Kvænangen 😊 

F) UB Livsgnist 

Ramona og Siril orienterer om hvordan søknadene behandles. Skjema for vurdering 

av søknader følger hver søknad. 

 

Vedtak:  

A) Hopp i Havet UB: God beskrivelse av bedriften. Spennende produkter! Mangelfull 

på inntekter. 

Forslag 5500kr 

Forslag 4500kr 8 stemmer 

Vedtak: Bedriften tildeles kr 4500,- 

19



 

 

B) Skjitplast UB: Veldig god beskrivelse av bedriften. Langsiktige mål og 

fremdriftsplan. God og spesiell ide! Utgifter mangelfult beskrevet og dekkes av 

egenkapitalen.  

Forslag 3000kr 5 stemmer 

Forslag 2500kr 3 stemmer 

Bedriften tildeles: 3000kr 

 

C) Skarven Fisk UB: Noe mangelfull beskrivelse og informasjon i søknaden. Utgifter 

ikke satt opp.  

Forslag 4000kr: 3 stemmer 

Forslag 3500kr: 5 stemmer 

Vedtak: Bedriften tildeles kr 3500,- 

 

D) UB Storfisk: Mangelfull beskrivelse og informasjon i søknaden. Bl.a. ikke 

beskrevet hva de skal drive med. Utgifter ikke satt opp.  

Vedtak: Bedriften tildeles kr 3000,- 

 

E) Kvænangen 😊: God og kreativ ide, men fremdriftsplanen virker litt usikker. 

Utgifter og inntekter mangelfull.  

Forslag 5000 kr 8 stemmer 

Forslag 3000 kr  

Vedtak: Bedriften tildeles kr 5000,- 

 

F) UB Livsgnist: Sosialt entrprenørskap - samfunnsansvar som ikke gir inntekter 

Forslag 4000kr 7 stemmer 

Forlsag 3500kr 1 stemme 

Vedtak: Bedriften: Bedriften tildeles kr 4000,- 

 

Innspill i møtet: 

• Evaluere søknadsskjemaet - mange bedrifter har mangelfulle opplysninger.  

• Se på hvordan vi spør i søknaden - sette opp budsjett, være mer konkret. 

• Bedriftene har ikke tenkt gjennom alt før de søker. Kreve mer av de i 

søknaden. 

  

Møtet slutt kl 12.20 

 

Lise Jakobsen (referent) 
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 27.11.2019 10:29:50
Til: Bernt Eirik Isaksen Lyngstad; dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Geir Varvik;
Hilde Anita Nyvoll; Ørjan Albrigtsen; Hanne Wiesener
Kopi: Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Kristin Vatnelid Johansen; Daniel Vollstad Johnsen; Lise Jakobsen;
Gunbjørg Melkiorsen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); nyhet@framtidinord.no; Kjetil Nielsen Skog
(kjetil.nielsen.skog@finord.no); Anne-Marie Gaino; Bjørn Ellefsæter; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Stig Aspås
Kjærvik; Trond-Roger Larsen; Britt Pedersen; Inger Heiskel (inger.heiskel@storfjord.net);
jarydningen@hotmail.com; karl-gunnar@nonamesport.com; kumichal@online.no; Anne Berit Bæhr; Jan Fjære; Jens
Kristian Nilsen; Odd Geir Fagerli; Silja Karlsen; Kvænangen Postmottak; Post Kafjord; Lyngen kommune
(post@lyngen.kommune.no); Nordreisa Kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord

Emne: Protokoll fra møte i regionrådet
Vedlegg: Protokoll RR 25.-26.11.19.docx;UFB_RegionraadNov2019.pptx
Hei!
Vedlagt finner dere protokoll og PP holdt i møte vedr Ullsfjordforbindelsen.
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

PROTOKOLL FRA MØTE I 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 10-2019 
STED: Skibotn helse og rehabilitering 
TIDSPUNKT: 25.-26. november 2019 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 
Hanne Wiesener for Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 
Bernt Lyngstad, Kåfjord 
Hilde Nyvoll, Nordreisa  
Geir Varvik, Storfjord 

Sekretariat/adm: Berit Fjellberg, daglig leder  
 
Program: 
Mandag 25. november 
Kl. 11.00 Tur ungdom og ordførere 
Kl. 17.00 Fellesmøte ungdomsråd og regionråd 
 
Tirsdag 26. november 
Kl. 9.00 Møter 

 Parallelle møter - ungdomsråd og regionråd 
 Lunsj 

Kl. 13.00 Vel hjem! 
 
Mandag – fellesmøte kl 1700-1900: 

 Presentasjon av RUST ved ungdommen 
 Veileder for ungdomsråd i Nord-Troms – verktøy for reell medvirkning - 

hvordan bruker vi denne i praksis? Innledning, drøfting og konklusjoner 
RUST ved regional ungdomskonsulent skriver protokoll. 
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TIRSDAG – REGIONRÅDET MØTESTART KL 0830 
 
Merknad til innkalling: ingen 
 
REFERATSAKER: 
Fra Øst-Finnmark Regionråd: brev til ENOVA: Utbygging av ladeinfrastruktur i 
Finnmark og Nord-Troms nå! 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar referatsaken til etterretning. Status i saken sjekkes av  
ordfører i Storfjord og Kåfjord. I etterkant gjøres en vurdering om det er behov for å  
sette saken på dagsorden. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 42/19  Godkjenning av referat fra møte 05.11.19  
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra konstituerende møte 5. november 2019 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 5. november. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
Sak 43/19  Revisjon av retningslinjer saksordførerordningen  
Saksdokumenter:   

 Retningslinjer for saksordførere av 28.01.14 
 Forslag til reviderte retningslinjer for saksordførere 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak: 
Forslaget til reviderte retningslinjer for saksordførere godkjennes. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Forslag til: 

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR SAKSORDFØRERE 
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1. Det blir opprettet konkrete saksområder for regionrådets arbeidsfelt. For 

hvert saksområde, eller for viktige enkeltsaker/prosjekter som pågår over tid, 
oppnevnes det en saksordfører. 

 
2. Oversiktsliste med forslag til saksområder med saksordfører godkjennes av 

regionrådet, og ajourføres annen hvert år i tilknytning til valg av ny leder og 
nestleder. Utvalg, komiteer, grupper osv innen det regionale samarbeidet 
informeres om hvem som er saksordfører for gitte saksområder. 

 
3. Saksordfører skal ha hovedansvaret for oppfølging av sin sak/saksområde, 

og holde regionrådet orientert. Ved saksbehandling er det naturlig at saken 
diskuteres i forkant med saksordfører. Saksordfører legger fram og redegjør 
for saken i møtesammenheng. 

 
4. Når saksordfører er blitt oppnevnt, får vedkommende ansvaret for: 

 Følge opp saka internt i egen kommune og innen regionrådssamarbeidet 
 Følge opp saka overfor andre politiske fora på ulike forvaltingsnivå 

utenfor regionrådssamarbeidet, spesielt overfor fylkeskommune og 
Storting 

 Informasjon til media og opptre som pressekontakt 
 

5. I de tilfeller hvor aktører utenfor Nord-Troms Regionråd ønsker deltakelse fra 
regionrådet i styrer, råd og utvalg, er det saksordfører for vedkommende 
saksområde som skal være regionrådets førstevalg. 

 
Saksopplysninger: 
Dagens retningslinjer ble revidert i januar 2014. Disse er tilpasset de tidligere 
vedtektene for regionrådet, og er ikke oppdatert i henhold til den nye 
selskapsavtalen som ble vedtatt av kommunestyrene i 2018.  
 
Det er derfor behov for å revidere retningslinjene slik at disse harmonerer med 
selskapsloven. 
I regionrådsmøte 5. november ble det gjort følgende vedtak: 
 

1. Nord-Troms Regionråd oppnevner en arbeidsgruppe bestående av leder og    
nestleder i regionrådet.  

2. Arbeidsgruppens mandat er å utarbeide forslag til reviderte  
 retningslinjer for saksordførerordningen. Saken behandles på neste møte i  
 regionrådet. 
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Vurderinger: 
I forslaget til reviderte retningslinljer er det lagt vekt på å forenkle og harmonisere  
retningslinjene i forhold til selskapsavtalen som ble vedtatt av kommunestyrene i  
2018. 
 
 
Sak 44/19  Valg av saksordførere  
Saksdokumenter:  

 Selskapsavtale Nord-Troms Regionråd  
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd oppnevner følgende saksfelt og saksordførere i møte for  
perioden 2019-2021 (revideres ved valg av ny leder og nestleder) – se tabell. 
 
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte enst vedtatt. 
 
 
SAK/AKTIVITET: 

 
SAKSORDFØRER: 

Statsbudsjettet/kommuneøkonomi Regionrådet 
Fylkesplan Regionrådet 
Tiltakssonen Regionrådet 
Tornedalsrådet Bernt Lyngstad og Geir Varvik 
Næring Det oppnevnes saksordfører etter 

behov 
Samferdsel - infrastruktur Ørjan Albrigtsen, Dan-Håvard Johnsen 

og Geir Varvik 
Kompetanse og utdanning Hilde Nyvoll og Dan-Håvard Johnsen 
Kultur Det oppnevnes saksordfører etter 

behov 
Helsetilbud Det oppnevnes saksordfører etter 

behov 
Nord-Troms Studiesenter Hilde Nyvoll (valgt 5.11.19) 
Ungdomssatsing – RUST Bernt Lyngstad 
Styret for mastergradsstipend Hilde Nyvoll 
Ny organisering – regionrådet Regionrådet  
Skattlegging av vannkraftverk Geir Varvik 
Havbruksskatteutvalget Eirik L. Mevik 
Kvotemeldingen Ørjan Albrigtsen og Dan-Håvard 

Johnsen 
PROSJEKT:  
Drivkraft Nord-Troms Ørjan Albrigtsen (valgt 5.11.19) 
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Prosjekt Lyngshest Bernt Lyngstad (valgt 5.11.19) 
REPR ULIKE FORA:  
Styringsgruppe vekslingsmodellen Hilde Nyvoll 

 
Saksopplysninger: 
Å bruke saksordførere er en måte å fordele arbeidsoppgaver i regionrådet på. Dette 
kan gjøres både utfra kompetanse og interessefelt hos den enkelte ordfører, i tillegg 
til å vurdere omfanget på det enkelte saksfeltet. For eksempel har regionrådet hatt 
flere saksordførere på samferdsel som er et omfattende område. I tillegg har det 
vært oppnevnt saksordførere tilknyttet enkeltsatsinger som prosjekt, da har 
saksordfører ledet styringsgruppen i prosjektet for å sikre eierskap og forankring. 
 
Vurderinger: 
Regionrådet bør i møtet drøfte om saksfeltene er dekkende for det arbeidet en ser  
for seg i nærmeste 2-årsperiode. I tillegg kan det være behov for å splitte noen av  
saksfeltene som er omfattende for eksempel samferdsel - stikkord; 

 RTP – regional transportplan 
 NTP – nasjonal transportplan 
 Forslag jernbaneutvalg Nord-Norge (KVU Nord-Norge banen) 
 KVU – innfarter Tromsø 
 Digital infrastruktur 
 Ladeinfrastruktur 
 Ulike delplaner (kollektivtrafikk, rassikring, trafikksikring mm) 

 
 
Sak 45/19  Styringsgruppe prosjekt Drivkraft Nord-Troms  
Saksdokumenter:   

 Prosjektplan Drivkraft Nord-Troms 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak fra arbeidsutvalget: 
Nord-Troms Regionråd oppnevner følgende representanter til styringsgruppen for 
prosjekt Drivkraft Nord-Troms: 

 Fra UiT: Samfunnskontakt for Nord-Troms og Finnmark Marit Hansen  
 Fra næringsliv: leder Arena Nord-Troms Håvard Høgstad 

 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Saksopplysninger: 
Drivkraft Nord-Troms er et prosjekt i regi av Nord-Troms Regionråd med støtte fra 
Troms Fylkeskommune. Drivkraft prosjektet har som overordnet mål å utvikle varige 
samarbeids-modeller mellom kompetanse- og utviklingsmiljø i regionen for å øke 

26



Møte regionrådet 26.11.19

6 

sysselsetting og styrke kompetansen. Flere kompetanse-arbeidsplasser vil gjøre 
regionen mer attraktiv og skape vekst i hele samfunnet! 
 
Drivkraftprosjektet har fire satsingsområder: 
 Drivkraft Campus Nord-Troms 
 Drivkraft Ungdomsmedvirkning 
 Drivkraft Kvenkultur 
 Drivkraft Grensesamarbeid 

Regionrådet vedtok på møtet 27.11.18 følgende sammensetning av styringsgruppen 
på 5 personer for prosjekt Drivkraft Nord-Troms:  

1. Leder: rådsordfører Svein Leiros 
2. Styringsgruppemedlemmer: 1 representant fra UiT, 1 representant fra Troms 

fylkeskommune (sekundært en fylkestingsrepresentant fra Nord-Troms), 1 
representant fra RUST (kan også være tidligere RUST-medlem), 1 
representant fra regionalt næringsliv. 

3. Arbeidsutvalget i Nord-Troms Regionråd får ansvar for å rekruttere 
medlemmer til styringsgruppen. 

 
Dagens styringsgruppe: 
Leder: rådsordfører Ørjan Albrigtsen (valgt 5.11.19) 
Fra fylkesnivået: John Karlsen 
Fra RUST/ungdom: Victoria M. Figenschou 
 
Næringslivsrepresentant har vært Tom-Rune Eliseussen, styreleder Halti 
Næringshage/Statskog. Eliseussen er blitt ordfører i nye Senja kommune, det er 
derfor behov å velge ny representant. 
 
Representant fra UiT har vært Marit Anne Hauan, styreleder Senter for nordlige 
folk/Tromsø Museum UiT. Hun har etter valget bedt om å fratre da hun har gått av 
som styreleder på Senter for nordlige folk, i tillegg har hun gått over i en 
forskerstilling på UiT.  
 
Vurderinger: 
Arbeidsutvalget i regionrådet har diskutert ulike kandidater til å ta over de ubesatte 
plassene i styringsgruppa.  Arbeidsutvalget har landet på følgende kandidater: 

 Fra UiT: Samfunnskontakt for Nord-Troms og Finnmark Marit Hansen  
 Fra næringsliv/Arena Nord-Troms: leder Håvard Høgstad 

 
Begge kandidatene er forespurt og har takket ja til oppdraget. 
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Sak 46/19  Felles kommunelege samfunnsmedisin  
Saksdokumenter:   

 Melding om vedtak fra rådmannsutvalget 
 Rapport fra utredning: felles kommuneoverlege i Nord-Troms 

Saksbehandler: rådmannsutvalget 
 
Forslag til vedtak fra arbeidsutvalget: 

1. Nord-Troms Regionråd er positive til forslaget om en felles kommunelege i  
 samfunnsmedisin for Nord-Troms. Regionrådet har forståelse for at  
 kommunene står i en utfordrende økonomisk situasjon, men oppfordrer  
 kommunene til å sette saken på dagsorden.  

2. Forslag til problemstillinger som kan drøftes;  
a. Hvordan kan man løse samfunnsmedisinske oppgaver?  
b. Er det mulig å fordele oppgaver mellom kommunene (for eksempel 

utarbeidelse av ulike planer)?  
c. Kan man løse oppgaver på en annen måte enn i dag? 

 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Saksopplysninger: 
Oversendt sak fra rådmannsutvalget 2.10.19: 
 
«MELDING OM VEDTAK I RÅDMANNSUTVALGET 
EMNE: 67/19 FELLES KOMMUNELEGE SAMFUNNSMEDISIN 
STED: SKYPE 
TIDSPUNKT: Mandag 30. september 2019 

Kommuneoverleger har utredet muligheter for interkommunalt samarbeid omkring 
arbeidsoppgaver innen samfunnsmedisin. Målet med en slik stilling er å få til en mer 
samordnet helsetjeneste i Nord-Troms, der kommunens og legers kunnskap om 
samfunnsmedisinske forhold økes, samt at samfunnsmedisinske oppgaver utføres 
med høyere kvalitet enn i dag. I tillegg vil stillingen være en mer tydelig 
premissleverandør i helsepolitiske saker. 

Vedtak: 

 Sendes videre til forankring i Regionrådet for anbefaling til kommunestyrene. 
 Kommunene kan legge den fram for helse og omsorgs-utvalg. 
 Det tas sikte på å ha felles kommunelege samfunnsmedisin innen 2021.» 

 
Klipp fra rapporten som er utarbeidet av: 
Anita Monsen Pedersen, Kåfjord kommune 
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Paul Odberg, Skjervøy kommune 
Øyvind Roarsen, Nordreisa kommune 
Kjell Nysveen, Kvænangen kommune 
Carol Pascoe, Lyngen kommune 
 
«Målsetning 
Rådmannsutvalget i Nord-Troms regionen har sammen med ledernettverket innen 
helse bedt om utredning av muligheter for interkommunalt samarbeid omkring 
kommuneoverlegens arbeidsoppgaver innen samfunnsmedisin, altså en felles 
kommuneoverlege i Nord-Troms kommuner. Kommuneoverleger har gjennom 
utredningen hatt 3 felles møter for diskusjon omkring dette. 
 
Bakgrunn 
Kommuneoverlegen på Skjervøy, Paul Odberg, tok initiativ til dette. Det har gjennom 
mange år vært stabilitet blant kommuneoverleger i Nord-Troms kommuner, der 
mange av disse nå kan trekke frem momenter i historisk perspektiv gjennom flere 
tiårs erfaring.  
 
Man ser at oppgavene som ligger under kommuneoverlegens ansvarsområde er blitt 
mer omfattende de siste årene. Spesielt trekkes frem samhandlingsreformen som 
trådte i kraft i 2012. I små distriktskommuner har det samtidig vært vanlig å 
kombinere kommuneoverlegestillingen med kurativ praksis som fastlege. Det har 
vært, og er fortsatt, en generell økende arbeidsmengde som fastlege, der man 
spesielt etter at samhandlingsreformen trådte i kraft, ser økende oppgaveoverføring 
fra spesialisthelsetjenesten (sykehus) til primærhelsetjenesten (fastleger). Det 
handler blant annet om oppfølgende kontroller som tidligere ble utført på 
poliklinikk hos sykehusspesialist, nå gjøres hos fastlege, eller raskere 
utskrivelser fra sykehus som fører til behov for tett kontroll av pasient etter 
utskrivelse. Andre eksempler på nye arbeidsoppgaver tilført de siste årene er 
vurdering av førerkortsaker som tidligere lå hos Fylkeslegen.  
 
Det er en generell trend i samfunnet er at befolkningen oftere enn før oppsøker 
lege, som skyldes alt fra dokumentasjonskrav som er kommet til behov for 
bekreftelse på at man er frisk. Samtidig med dette skal kommuneoverlegen også 
fylle sin rolle innen det administrative i driften av legetjenesten, samt ansvar for de 
samfunnsmedisinske områdene innen blant annet smittevern, miljørettet helsevern 
og beredskapsarbeid innen helse. I historisk perspektiv er for eksempel smittevern 
mer aktuell i dag med økende reisende over landegrenser, økt antall flyktninger til 
landet og dermed økende behov for beredskap ved utbrudd av allmennfarlige 
smittsomme sykdommer. 
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Man ser også over tid stadig økende avstand til ledelse både internt i kommunen og 
i helseforetaket og dermed økende utfordringer i å fremme viktige helsepolitiske 
saker, som for eksempel akuttmedisinsk beredskap i kommunen. 
 
Over tid er arbeidsoppgavene blitt så mange flere og mer sammensatte, uten at 
dette generelt er tatt hensyn til med å sette av mer tid eller økonomi for at alle 
arbeidsoppgavene kan gjøres tilfredsstillende. 
 
Kommuneoverleger i gruppen er enige om at det er de samfunnsmedisinske 
arbeidsoppgavene som oftest nedprioriteres, da dette ”haster minst”, men like fullt 
er lovpålagte arbeidsoppgaver som er ugjort. Det nevnes også behov for mer og mer 
spesialisert 4 kunnskap innen samfunnsmedisin, som mange føler de ikke har tid å 
sette seg inn i grunnet mange andre arbeidsoppgaver. 
 
Målet med en felles kommuneoverlege i Nord-Troms er 
- Lovpålagte samfunnsmedisinske oppgaver gjennomføres bedre enn idag 
- Bedre og mer samordnet helsetjenester i Nord-Troms 
- Øke kunnskap og fokus til kommuner og leger om samfunnsmedisinske forhold 
- En tydelig stilling som sterkere kan være premissleverandør og fronte viktige 
helsepolitiske saker kommunalt, regionalt og ovenfor helseforetaket» 
 
 
DRØFTING- OG ORIENTERINGSSAKER: 
KVU innfarter Tromsø ideverksted løsninger – januar 2020 

- Drøft/avklar deltakelse? 
«Invitasjon til verksted: 

- Her kommer invitasjon til status KVU Innfarter til Tromsø og et andre ideverksted om 
løsninger. 

- Den første delen av møtet blir orienteringer om hva som er gjort i KVUen fram til midten av 
januar 2019. Dette er blant annet basert på resultatene fra det første ideverkstedet i 
Nordkjosbotn i starten av oktober. Vi ønsker en bred og samfunnsmessig involvering i 
KVUen, og innspill på det som produseres underveis. I dette møtet blir temaene å handle 
om forståelse av situasjonen i området, hvilke utfordringer og problemstillinger som er 
aktuelle og hva slags behov som finnes relatert til transportsystemet knyttet til Tromsø. 

- Den andre delen av møtet blir et andre ideverksted om løsninger. Hva slags løsninger er 
aktuelle og i hvilken grad vil de oppfylle de behovene som har blitt avdekket. Dette blir et 
gruppearbeid, der alle gruppene skal få sjansen til å presentere sine resultater til slutt. 

- Til de som var med på det første ideverkstedet så vil vi få takke for en fremragende innsats 
der! Rapporten derfra er under utarbeidelse, og vi håper å kunne sende den ut og legge 
den på vår hjemmeside https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/innfarttromso i løpet av 
uke 45. Den kommer iallfall så snart den er ferdig. 

- Nærmere informasjon om hvor møtet i Tromsø 16. januar 2019 blir og endelig agenda blir 
det sendt oppdatering på i god tid før. 

- Vel møtt i Tromsø på nyåret! 
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- Med hilsen 
- Nils Petter Rusånes Prosjektleder KVU Innfarter til Tromsø 
- For spørsmål om møtet, ta kontakt med Monica Fastvold Bjarnesen Mobil: 94277012» 

 
Oppfølging: 
Enighet om at regionrådet ikke opptrer samlet på verkstedet, da vi ikke har deltatt 
som regionråd tidligere i prosessen.  
 
UFB – Ullsfjordforbindelsen –presentasjon ved ordfører i Lyngen og Tor Petter 
Christensen 

 Behov for å utarbeide et oppdatert kunnskapsgrunnlag (inkl kostnader) for 
UFB 

 Vært i kontakt med Transportutvikling AS i Narvik som kan gjøre et 
utbedringsarbeid 

 PP finnes vedlagt 
 
Oppfølging: 
Ordfører i Lyngen følger opp saken. 
 
Oppfølging av henvendelse fra Kautokeino kommune 
«Tidligere behandling 19.09.19: 
Sak 33/19  Søknad fra Kautokeino kommune om medlemskap i Nord-Troms Regionråd 
Innstilling til vedtak (ikke beslutningsdyktig): 

1. Nord-Troms Regionrådet er positiv til henvendelsen fra Kautokeino kommune om 
medlemskap i Nord-Troms Regionråd.  

2. Det nye regionrådet (konstitueres 5.11.19) tar kontakt med Kautokeino kommune for å 
avklare gjensidige forventninger og behov. Et eventuelt medlemskap i regionrådet kan ikke 
iverksettes før ny organisering er på plass.»  

Orientering om status ved rådsordfører Ørjan Albrigtsen: rådsordfører følger opp 
kontakt med ordfører i Kautokeino. 
 
Aktuelt med samarbeid vedrørende kystsoneplan? 
Drøfting i møtet: 

 Alle kommunene signaliserer behovet for å rullere planene 
 Kan være aktuelt å bruke samme «delingen» som sist; en plan for 

Lyngenfjordbassenget (Lyngen, Kåfjord og Storfjord) og en plan for de tre 
nordligste kommunene 

 
Hvordan skal vi jobbe med strategiplan for Nord-Troms Regionråd 2020-2023? 

- Rådmannsutvalget er bedt av arbeidsutvalget om å lage et notat til 
samlingen som er foreslått i februar 

- Arbeidsmetode 
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- Hvem bør involveres (RU, NUNT, NTSS, RUST?) 
- Prosessplan  
- Ressursbruk 
- Eventuelt  

 
Drøfting i møtet: 
Administrasjonen utarbeider et forslag til prosessplan med ressursbruk til neste 
regionrådsmøte. Forslaget behandles i AU først. 
 

 
ÅPEN POST: Aktuelle saker på dagsorden 
 
Sak fremmet fra Hilde Nyvoll vedr nærsykehus i Alta: 

 Folkeaksjon for akuttsykehus i Alta har tatt med hele Nord-Troms i 
beregningsgrunnlaget/nedslagsfeltet.  

 Hilde utarbeider et kort innspill som godkjennes pr epost før det oversendes 
til styret i UNN 

 
Ad møteplan: aktuelt å møte Stortingsbenken i Oslo i februar? Evt skal vi invitere til 
møte i Nord-Troms? 

 Hvordan skal vi jobbe for å få gjennomslag? 
 Ikke aktuelt å legge møte i februar i Oslo 
 Bedre å ta møte med aktuelle nasjonale politikere i enkeltsaker 
 Dette kan drøftes videre i påfølgende møter 

 
Info fra ordfører i Kvænangen: 

 Ordfører er valgt inn i KS-styret, oppfordrer regionrådet/ordførere til å spille 
inn aktuelle saker 

 
 
Til neste møte: 

 Samferdsel: sette opp saken på neste møte 
 Plankontor – Bernt Lyngstad følger opp saken til neste møte 

 
 
Møtet hevet kl 1200 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent 
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Regional plan 
(2018) 
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Lyngseidet

Breivikeidet Svensby

Ullsfjorden

Fra Fv 91 til 
Nakkefjellet

Bru over 
Skarmunken

Bru over 
Kjosen

Hurtiggående ferge
Over Lyngen fjorden

Tunnel gjennom 
Nakkefjellet
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1. Hovedelementer:
1. Ca 10 km fylkesvei, 7,5 m vegbredde, standardklasse Hø 2
2. Konstruksjoner:

1. Ca 540 m bru over Straumen, betong/søyle-rett-frem-bru
2. Ca 1080 m bru over Kjosen         
3. Ca 250 m vegbru over Nakkedalen
4. Ca 210 m, tre mindre bruer (Jøvik-, Stor- og Mølnelva)
5. En kulvert i Jektvika, rassikring

3. 4,2 km Fjelltunnel gjennom Nakkefjellet
2. SUM investering Kr 2, 5 MRD 

(inkl. 450 mnok i uforutsette kostnader, landfylling kan redusere 
kostnader)

3. FINANSIERING:
4. Besparte rassikringsmidler
5. Fergeavløsingsmidler
6. Bompenger

5
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UFB - virkeområde
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Effekter: 
Miljø, tid og ulykker

Besparelse for samfunnet Volum Enhet
Distanseinnsparing 9 600 000 Km/år
CO2 3400 Tonn/år
NOX 15 Tonn/år
Redusert bensinforbruk 1 350 000 Liter/år
Tidsgevinster* 460 000 000 Kr
Ulykkeskostnader* 223 000 000 Kr

39



Status, november 2019:

• Regional plan for Ullsfjordforbindelsen ble fremlagt 
høsten 2018 og vedtatt videreført av Fylkestinget i mars 
2019.
• Fylkestinget har sagt at UFB skal ses i sammenheng, og 
koordineres, med Holmbuktura og ny trasé over 
Breivikeidet.
• Detaljplanleggingen vil neppe være i gang før i 
januar/februar.

8
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Utfordring 1: KORREKTE TRAFIKKTALL

• Vegvesenets prognose: 150 biler (i tillegg til de 200 bilene fra nord som i 
dag tar begge fergene), vil benytte seg av UFB. 

• Den samfunnsøkonomiske delen av den fremlagte regionale plan lider 
under mangelen av skikkelige undersøkelser av fremtidig trafikk.

• Avgjørende både for det samfunnsøkonomiske resultat og 
bompengeinntektene.

• Vegvesenet har i denne første delen kun beregnet trafikk ut fra ferdig 
oppsatt skjema bygd på befolkningstilvekst i Nord-Troms-kommunene.

• Korrekte trafikktall vil også være helt avgjørende for at ferga som skal 
gjøre at Nord-Troms får nyte godt av UFB, blir dimensjonert riktig!

9
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Erfaring fra Trekantsambandet:
• Sterk trafikkvekst når nye forbindelser åpner
• Større årlig trafikkvekst, dvs. ferger reduserer transport
• Når bompenger forsvinner øker trafikken ytterligere
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• UFBAS har bedt Trafikkutvikling AS v/Stig Nerdal å lage en skisse til et 
prosjekt med siktemål å få frem så sikre trafikktall for UFB som mulig. 
Det har han gjort, og prosjektet er kostnadsberegnet til 350.000 kroner. 

• UFBAS ønsker at Nord-Troms Regionråd, sammen med UFBAS sørger for 
at studien gjennomføres og at tallene blir brukt i den videre planlegging. 
Dette vil få stor betydning for å vise realismen i prosjektet.

13

KORREKTE TALL ER NØDVENDIG!
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Utfordring 2: Ramfjorden / E8

• Prosjektet KVU Innfartsvei til Tromsø pågår for fullt. Har man 
gjort seg noen tanker om hva man kan/bør gjøre for å påvirke 
denne prosessen?

• Med østre og TT vil veien fra Nord-Troms bli ytterligere ca 14-
15 km kortere. 
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• UFB gir rassikker veg, Tromsø - Kvænangsfjellet
• UFB gir vesentlig reduksjon i avstand/tid
• UFB gir store klima- og miljøbesparelser
• UFB gir utvidelse av kunnskaps- og arbeidsmarkedsregionen
• UFB bidrar til en mer robust storregion i nord
• UFB er en «selvfinansierende» vegforbindelse

• UFB ER ET AV DE BESTE VEIPROSJEKTENE I NORGE, 
VIDERE PLANLEGGING MÅ KONTINUERES STRAKS

16
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DAGLIG LEDER
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MØTEPLAN  2020 
 

MØTE: DAG: DATO: STED: 

REGIONRÅD    

REGIONRÅDET – KICK OFF 
CAMPUS NORD-TROMS 

TORSDAG 

10.00-15.00 

09.01.20 KÅFJORD 

REGIONRÅDET – 
FELLESMØTE MED 
RÅDMANNSUTVALGET 

ONSDAG 29.01.20 

 

ALTA (KS/FM MØTE 28.01.-30.01.) 

REGIONRÅDET - 
STRATEGISSAMLING 

MANDAG -
TIRSDAG 

24.02.-25.02.20 ARNØYA 

REGIONRÅDET  TIRSDAG 24.03.20 

0900-1100 

SKYPE 

REGIONRÅDET – 
REPRESENTANTSKAPMØTE 

TIRSDAG 28.04.20 LYNGEN 

FELLESMØTE REGIONRÅDET 
OG RUST 

TIRSDAG 26.05.20 NORDREISA 

REGIONRÅDET TIRSDAG 23.06.20 

0900-1100 

SKYPE 

REGIONRÅDET – MØTE NUNT 
- SJØMATKONFERANSEN 

TIRSDAG  08.09.20 SKJERVØY 

REGIONRÅDET  TIRSDAG 29.09.20 

0900-1100 

SKYPE 

REGIONRÅDET –
FELLESMØTE 
RÅDMANNSUTVALGET 

TIRSDAG 27.10.20 KVÆNANGEN 

REGIONRÅDSMØTE + TUR 
UNGDOM/RUST 

MANDAG OG 
TIRSDAG 

23.-24.11.20 

 

SKJERVØY 

RÅDMANNSUTVALG    

KICK OFF - CAMPUS NORD-
TROMS 

TORSDAG 

10.00-15.00 

09.01.20 KÅFJORD 

RÅDMANNSUTVALGET - 
FELLESMØTE MED 
REGIONRÅDET 

ONSDAG 29.01.20 

 

ALTA (KS/FM MØTE 28.01.-30.01.) 

RÅDMANNSUTVALGET OG 
REGIONRÅDET 

STRATEGISAMLING 

MANDAG - 
TIRSDAG 

 

24.-25.02.20 ARNØYA 

RÅDMANNSUTVALGET OG 
LEDERNETTVERK HELSE 

TEMADAG HELSE 

MANDAG 

HELDAGS 

23.03.20 NORDREISA 

50



RÅDMANNSUTVALGET 

REPRESENTANTSKAPSMØTE 
REGIONRÅDET 

MANDAG 

HELDAGS 

27.04.20 LYNGEN 

RÅDMANNSUTVALGET MANDAG 

12.00-14.00 

25.05.20 SKYPE 

RÅDMANNSUTVALGET MANDAG 

12.00-14.00 

29.06.20 SKYPE 

RÅDMANNSUTVALGET 

TEMA UTVIKLING OG 
LEDELSE 

MANDAG OG 
TIRSDAG 

HELDAGS 

31.8-1.9.20 STED? 

RÅDMANNSUTVALGET MANDAG 

12.00-14.00 

28.09.20 SKYPE 

RÅDMANNSUTVALGET OG 
OPPVEKSTLEDERE 

TEMA SKOLE 

MANDAG 

HELDAGS 

12.10.20 OLDERDALEN 

FELLESMØTE REGIONRÅDET 
RÅDMANNSUTVALGET 

TIRSDAG 

HELDAGS 

27.10.20 KVÆNANGEN 

RÅDMANNSUTVALGET MANDAG 

1200-1400 

23.11.20  SKYPE 

MØTE I ARBEIDSUTVALGET 
(Rådsordfører, leder 
rådmannsutvalget og sekretariatet) 

TIRSDAG 

0900-1030 

07.01.20 

04.02.20 

03.03.20 

02.04.20 

05.05.20 

02.06.20 

11.08.20 

01.09.20 

06.10.20 

03.11.20 

SKYPEMØTER 

 
Oppdatert 26.11.19 
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Fra: noreply@kirken.no
Sendt: 05.12.2019 09:59:35
Til: Post Kafjord
Kopi: 

Emne: Dokument 19/05038-1 Oversendelse av protokoll, foredrag og program fra biskopens visitas i Kåfjord
november 2019. sendt fra en enhet i Den norske kirke
Vedlegg: 19_05038-1Oversendelse av protokoll, foredrag og program fra biskopens visitas i Kåfjord november
2019. med vedlegg.pdf
Kåfjord Kommune

Dokumentet 19/05038‐1 Oversendelse av protokoll, foredrag og program fra biskopens visitas i Kåfjord
november 2019. for saken NORD‐HÅLOGALAND BISPEDØMME ‐ VISITAS KÅFJORD, NORD‐TROMS PROSTEI
‐ NOVEMBER 2019 er sendt fra en enhet i Den norske kirke. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.

Dette er en systemgenerert e‐post, og skal ikke besvares.
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Postboks 790 Web:    Telefaks:    Heidi M. Norbye 
9258 TROMSØ Org.nr.:       
 

  
 
Kåfjord Kommune 
Postboks 74 
9148 OLDERDALEN 
   
 
   

 

 
   

 
Dato: 05.12.2019 Vår ref: 19/05038-1    Deres ref:    

 
 

Oversendelse av protokoll, foredrag og program fra biskopens 
visitas i Kåfjord november 2019. 

 
Vedlagt følger protokoll, foredrag og program fra biskopens visitas i Kåfjord sokn  
12.-17. november 2019. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Olav Øygard  
biskop Heidi M. Norbye 
 kirkefagsjef og rådgiver diakoni 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
  
  
 
 
 
                                           
 
 
Mottakere: 
Menighetsrådet v/kirkeverge Torbjørn 
Karlsen            

                      

Sokneprest Richard Olsen Svane                                  
Prosten i Nord-Troms prosti            Kommunehuset 9151 STORSLETT 
Kåfjord Kommune            Postboks 74 9148 OLDERDALEN 
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Visitasprotokoll Kåfjord sokn 
12.-17. november 2019 

Tema: Hvordan bevare den kristne kulturarven i Kåfjord. 
 
 
Visitasen ble ledet av biskop Olav Øygard. Han ble assistert av prost Gaute Norbye og ledsaget av 
rådgiver Heidi Norbye. 
 
 

Tirsdag 12. november 
 
18.00 Møte med de ansatte og rådsleder 
Tilstede: biskop Olav Øygard, kirkeverge Torbjørn Karlsen, menighetsrådets leder Terje Bakkehaug, 
klokker Frode Lervoll, kantor Ole Johan Monsen, kirketjener Kåfjord og Dybvik Knut Ivar Nilsen, 
sokneprest Richard Olsen Svane, prost Gaute Norbye og rådgiver Heidi Norbye 
 
Kirkevergen ønsket velkommen til Kåfjord og ga ordet til biskopen. 
Biskopen åpnet med et bibelvers og bønn. 
 
Momenter fra samtalen med staben: 

 Jeg trives godt sammen med gode medarbeidere. 

 Det er positivt at samisk er i bruk i gudstjenesten 

 Det er god salmesang både på gudstjenester og salmekvelder. Betyr mye for fellesskapet. 

 Vi har en utfordring i å involvere barn og unge i gudstjenesten 

 Kunnskapen om kristen tro er synkende hos barn og unge. Dette utfordrer trosopplæringen 
og arbeidet vi driver for barn og unge. 

 Stor utfordring at vi har manuell ringing av kirkeklokkene. Det er for høy lyd til at dette er 
forsvarlig. Vi har behov for elektriske ringeklokker. 

 Samarbeidet med skolene fungerer ulikt. Noen steder veldig godt.  

 Kirkevergen er engasjert 20% i trosopplæringen  

 Avstanden mellom bygdene er en utfordring i forhold til å samle folk til ulike arrangement. 
 
Biskopen: 

 Det skal vedtas ny liturgi innen 1.desember 2020. Hovedprinsippet som er lagt til grunn for 
liturgien hos dere kan beholdes når det skal vedtas ny liturgi. 

 Jeg vil utfordre dere til å tenke samhandling med andre sokn innenfor trosopplæring og 
diakoni. 

 Vi skjelner mellom breddetiltak og kontinuerlige tiltak i trosopplæringen. Det er viktig at dere 
har gode kontinuerlige tiltak for barn og unge slik at de får gode fellesskap å være i.  Jeg 
anbefaler at dere har en kritisk gjennomgang av trosopplæringsplanen og velger ut noen 
tiltak dere ønsker å satse på for en periode.   

 Biskopen anbefalte staben å møtes jevnlig til stabsmøter. 

 Biskopen utfordret staben til å snakke med ungdom om kirkelig utdanning. 
 
 
19.30 Møte med menighetsrådet 
Tilstede: leder Terje Bakkehaug, nestleder Eldbjørg Nilsen, Ove Monsen, Bjørn Even Salamonsen,  
Ann Lovis Molund, sokneprest, biskop, prost og rådgiver 
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Kirkevergen ønsket velkommen og ga ordet videre til biskopen. 
Biskopen åpnet møtet og takket for en god visitasmelding som gav et godt bilde av soknet og 
lokalsamfunnet. Visitasmeldingen er utgangspunktet for samtalen videre i møtet. 
 
Temaer som ble tatt opp i møtet: 
Biskopen utfordret menighetsrådet på hva menigheten kan gjøre for mennesker i lokalsamfunnet. 
Både eldre og yngre. Hvorfor er det slik at unge mennesker sliter med livene sine? Kan vi gjøre noe 
som menighet? Et av punktene i trosopplæringen er at vi skal være med å hjelpe unge til 
livsmestring. Hvordan er det i dette lokalsamfunnet? 
 
Biskopen pekte på at trosopplæringsplanen er omfattende. Han understreket at menighetsrådet kan 
evaluere planen og se på hvilke deler av den som er gjennomførbar i forhold til de ressursene som 
finnes. Går det an å samarbeide med nabosokn, og eventuelt slå sammen stillinger? 
 
Biskopen understreket at det er bra å ha noe samisk på alle gudstjenester. F.eks Kyrie og velsignelsen 
på samisk. Biskopen minnet også om arbeidet som sannhets-og forsoningskommisjonen har startet. 
Som menighet kan vi gi støtte til mennesker som har mistet språk og kultur. 
Under visitasen skal vi besøke senter for nordlige folk. Vi skal også ha en samtale med ledelsen i 
Riddu Riđđu.  
 
Biskopen anbefaler menighetsrådet å lage en diakoniplan som bl.a. favner det diakonale arbeidet på 
institusjon med salmesang og andakt. 
 
I dag har menigheten Kolahjelpen som misjonsprosjekt. Biskopen utfordret menighetsrådet til å 
vitalisere prosjektet, eller gjøre en vurdering om det er tid for et nytt prosjekt. 
 
Det er spennende med menighetsbladet. Det er en god kommunikasjonskanal. Hva kan vi gjøre med 
menighetsbladet for å kommunisere godt ut? Menighetsbladet kan brukes mer offensivt til å tenke 
utadretta trosopplæring. Er det ønskelig at vi lager en komite som kan jobbe fram noe nytt i forhold 
til hva vi bruker menighetsbladet til?  
 
Momenter fra samtalen: 

 Skolegudstjenester er ikke formelt sett trosopplæringstiltak. Det er skole-kirke samarbeid. 
Det er på skolens premisser.  

 Det hviler et større ansvar for kristendomsopplæring på hjemmene og menigheten. 

 Hvem kan vi utfordre til å jobbe med trosopplæringen? 

 Søndagsskole. Å få folk er den store utfordringen.  

 Det er viktig å utfordre folk i menigheten direkte til ulike oppgaver. 

 Vi som menighet er opptatt av at det skal være samisk kultur og språk i kirken. Kirken har gitt 
tyngde til det samiske. Det har vært normalt og vanlig med tolker i kirken.  

 Forsamlingene har vært et sted der det samiske har vært holdt levende også i 
fornorskningstider.  

 Det er fint at biskopen skal på senter for nordlige folk, og at det skal være en samtale med 
Riddu Riđđu. Det er viktig med dialog. 

 Det er vanskelig for Kåfjord menighet å stille seg bak alt som Riddu Riđđu står for.  

 Kirker og gravlunder bør stå registret på soknet og ikke på kommunen.  

 Vi er en folkekirke som skal favne så vidt som mulig. Hva kan vi gjøre for at folk skal finne seg 
til rette hos oss? Vi skal ha gudstjenester som er slik at folk fra alle tradisjoner synes det er 
godt å være sammen. 

 Familiegudstjeneste med enkel forkynnelse der man preker til barna er viktig for de som ikke 
kommer så ofte til gudstjenesten.  
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 Det er viktig med en god balansegang i forhold til høymesse og familiegudstjenester.  

 Alle som kommer til Kåfjord er hjertelig velkommen til vår menighet. 

 Fint at det tenkes strategisk om menighetsbladet 

 Kan vi samarbeide med kommunen for å få på plass streaming av gudstjenesten til 
sykehjemmet? 

 
Saker som bør drøftes på møtet med kommunen: 

 Elektrisk ringeanlegg 

 Kirker og gravlunder bør stå registrert på soknet og ikke på kommunen. 

 Streaming fra kirken til sykehjemmet 

 Hva ønsker kommunen av kirken? 
 
Biskopen takket for møtet og avsluttet med en salme og Herrens bønn. 
 
 
 
 
 
 
 

Onsdag 13.november 
 
09.00 Til biskopens disposisjon.  
Biskopen med følge besøkte Senter for nordlige folk.  
Daglig leder Terje Ansgar Eriksen informerte og guidet biskopen med følge rundt i de ulike 
virksomhetene på bygget. Museet, biblioteket med egen samisk avdeling, Sametinget og Riddu 
Riđđu. Språksenteret er også en viktig del av virksomheten. Det ble servert lunsj. 
Biskopen med følge hadde møte med ledelsen for Riddu Riđđu. 
 
11.30 Lunsj 
 
13.00 Tilsynssamtale med sokneprest Richard Olsen Svane  
Biskopen gjennomførte tilsynssamtale med sokneprest Richard Olsen Svane 
 
14.00 Fagmøte: Samarbeid med kommunen 
Tilstede: Menighetsrådet, kirkevergen, kantor, sokneprest, biskop, prost og rådgiver 
Velkommen v/prosten som ledet samtalen. 
 
Fagmøtet hadde fokus på hvordan ivareta den kristne kulturarven i Kåfjord. 
Som kirke er vi en viktig kulturbærer. Ved det bærer vi kristentrua. Den lokale kirke representerer 
den kristne tro i lokalsamfunnet. Fjerner vi kirken så står vi i fare for å fjerne trua fra folk. 
 
Sokneprest, kantor og prost innledet til samtale: 
Sokneprest Richard:  
Vi skal invitere mennesker inn til å tro på evangeliet. Forkynnelse og diakoni. Vi må ikke bryte de 
spede spirer. Mange bærer på en skam over å ikke være god nok. Jesus løfta skammen av folk. Vi kan 
også være med på det. Som kirken kan vi være med å gjøre folk ansvarlig for de livene de lever, men 
samtidig ha den dype omsorg for de som sliter. 
Jeg tror på lavterskel. Det er mange barnefamilier i vår kommune. For mange er terskelen for å delta 
på gudstjenesten stor. Det er derfor viktig at vi også skaper andre arenaer for barnefamiliene.  
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Kantor Ole Johan:  
Vi må jobbe for å beholde salmesangen. Har salmekvelder rundt om i soknet. Disse salmekveldene 
settes det stor pris på. Det kommer mange faste kirkegjengere, men også noen andre som ikke pleier 
å være i kirken på søndager. Salmesangen er viktig for folk. 
Samarbeid med kulturskolen; syng jula inn. Pleier å være god oppslutning rundt dette.  
 
Prost Gaute: 
Å ivareta en kulturarv. Å bli enda bedre på det vi skal gjøre. Tjener det hensikten vår det vi driver 
med av aktiviteter i Kåfjord i dag? 
Folkekirken er særlig synlig i begravelser, dåpssammenhengen og julaften. 
Vi må være oppmerksomme på hvordan vi ivaretar og hva vi formidler på disse arenaene.  Hva drar vi 
med oss, og hva bringer vi nytt inn? 
Vaffel – sang og musikk – trim. 
 
Momenter fra samtalen: 

 Foreldre er de sterkeste bærere av kulturarven. Hvordan kan vi som menighet hjelpe 
foreldrene til å lære opp barna sine i kristen tro? 

 Dersom vi mener at foreldre bør ta mer tak, så må vi gjøre noe/tilby aktiviteter som gjør at 
foreldre blir motivert til å kjøre barna sine til aktivitetene. 

 Det å synge sammen er med å skape tro. 

 Det vill vært fint å ha et lavterskeltilbud til barnefamilier. Skape nye fellesskap. Invitere til tur 
og fellesskap. 

 Frivillighet. Det er flere i Kåfjord som kan være med som frivillige i menigheten. Men de må 
utfordres direkte. F.eks. til turgruppe eller søndagsskole. 

 Kirken skal være med å vise omsorg for mennesker som har det vanskelig. 

 Vi må tenke Kåfjord. Og ikke bygd for bygd. Blir for langt i mellom.  

 Vi må tenke samarbeid hele Kåfjord. Begynne å se kommunen som ett. 

 Utveksling av ressurser mellom soknene. Samarbeid på prostinivå. Spesielt på 
ungdomsstadiet.  

 Hvordan bringer vi den kristne tro videre? Hvordan kan dette skje i 2020 i Kåfjord? 
Barnesamlinger to ganger i måneden med dagstur hver vår/høst. Pølse og grilling. 

 Noen ekstra sider i menighetsbladet som gir hjelp og veiledning i opplæring i kristen tro til 
barna.  

 Vi er en folkekirke og vi vil bli sett og være synlig. Diakonalt arbeid er med å synliggjøre 
menigheten i lokalsamfunnet.  

 Viktig å lage sosiale arenaer slik at folk trives. Skal ha hovedfokus på åndelig innhold, men 
ikke være redd for sosiale tiltak som er arrangert av kirken.  

 Viktig at det er en som er i stab/frivillig som kan jobbe med et fast tiltak. 
 
Biskopen avsluttet møtet med å utfordre det nye menighetsrådet til å finne ut hva det ønsker å jobbe 
videre med. Kåfjord har en god stab, et godt menighetsråd og mange brukere av kirken.  
Biskopen takket for møtet. 
 
 
15.30 Middag 
 
17.00 Besøk på Kåfjord Helsetun 
Tilstede: Representanter fra menighetsrådet, klokker Frode Lervoll, kantor Ole Johan Monsen, 
sokneprest, biskop, prost og rådgiver. 
 
Biskop med følge fikk omvisning på sykehjemmet ved leder Gro Søland.  
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Soknepresten ønsket velkommen, kantor spilte til salmene og klokker hold andakt. Det var skrifte og 
nattverd. Biskopen hadde en hilsen. 
 
18.30 Sangkveld Kåfjord Helsetun 
Sangkveld under ledelse av kantor og sokneprest.  
Kirkekaffe. 
 
 
 
 
 

Torsdag 14. november 
 
08.30 Møte med kommunen 
Tilstede: Representanter fra kommuneledelsen, menighetsrådet og biskopen med følge. 
Ordfører Bernt Erik Lyngstad, varaordfører og rektor på Olderdalen barne- og ungdomsskole Brit 
Pedersen, rådmann Einar Pedersen, kulturkonsulent Kjersti Rennestraum, helse- og omsorgssjef 
Trond Skotvold, oppvekst Lisa Katrine Moe, formannskapet v/Svein Leros,  biskop Olav Øygard, 
sokneprest Richard Olsen Svane, kirkeverge Torbjørn Karlsen, menighetsrådsleder Terje Bakkehaug, 
Ove Monsen,   Eldbjørg Nilsen, Ann Lovis Molund, prost Gaute Norbye og rådgiver Heidi Norbye 
 
Biskopen takket for anledningen til å møte kommuneledelsen, og informerte om kirkens organisasjon 
nasjonalt, regionalt og lokalt. 
Biskopen ledet den påfølgende samtalen. 
 
Saker som ble drøftet i møtet: 

 Overføring av kirkebygg. Eiendommen til Djupvik kirkestue må overføres juridisk fra 
kommunen til soknet. 

 Behov for elektrisk ringing i Kåfjord kirke 

 Behov for å fullføre og gjennomføre planene om utvidelsen av kirkegården i Olderdalen. 

 Streaming fra kirken til sykehjemmet. Er dette noe vi kan få til? 

 Kapellet i det nye helsetunet. Kapellet skal være et åpent livssynsrom, og skal derfor ikke 
vigsles. Biskopen anbefaler å bruke ordet livssynsåpent i stedet for livssynsnøytralt. 

 Kommunens kriseberedskap. Det er tradisjon for samarbeid med presten i forbindelse med 
kriser i kommunen. Biskopen understreker at man i kirken har et beredskapssystem i forhold 
til varsling av pårørende. I akuttsituasjoner kan andre prester fra prostiet kobles på, men den 
videre oppfølgingen vil være av lokal prest. 

 Skole-kirke samarbeid. Det er gode rutiner for samarbeidet.   

 Kultur som samarbeidsarena mellom kirke og kommune.  
Den kristne kulturen står sterkt i Kåfjord.  
Kirken er en viktig kulturbærer gjennom blant annet salmetradisjonen.  

 Diakoni som samarbeidsarena mellom kirke og kommune.  
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste og retter seg særlig mot de som faller utenfor i 
samfunnet. Det kan for eksempel være ensomhet hos eldre eller forebyggende arbeid i 
forhold til ungdom og rus. Diakonstillinger er et samarbeid mellom kommune og kirke. Man 
kan tenke seg interkommunalt samarbeid. Hvordan kan kirken og kommunen i fellesskap 
jobbe forebyggende i forhold til utfordringer hos ungdom.  

 Det kan være spennende å se videre på muligheten av samarbeid innenfor kultur og diakoni. 
Tverretatlig samarbeid. Ungdomskontakt, psykolog, kultur, skoler og kirke.  

 
Biskopen takket for et godt møte med kommunen. 

58



 
11.30 Skolegudstjeneste 
Sokneprest, kantor og kirketjener gjennomførte gudstjenesten i samarbeid med skolen. Hilsen og 
avslutning ved biskopen.  
 
13.00 Bedriftsbesøk Kåfjord vekst. 
Biskopen med følge besøkte Kåfjord Vekst AS som er en bedrift for mennesker i vekst og er en av 
mange Vekst-bedrifter i Norge. Kåfjord Vekst har som oppgave å gi mennesker som har en langvarig 
eller kortvarig helsemessig begrensning, mulighet til å delta aktivt i arbeidslivet. 
Biskopen med følge fikk omvisning i de ulike delene av bedriften. Det var servering av kaffe og kaker, 
og stor stemning med tid til både selfies og sang med sokneprest og biskop. 
 
14.30 Møte med bedehusstyrene på Birtavarre bedehus 
Tilstede:  
Fra Birtavarre bedehusstyre: Anton Berg, Ragnvald Fjellstad, Thor Myklebust og Karstein Karlsen.  
Fra Manndalen bedehusstyre: Nils Ole Dalvik, Leif Andersen og Åsmund Seljeskog.  
Biskopen, sokneprest, prost og rådgiver. 
 
Biskopen med følge ble ønsket velkommen av Anton Berg i Birtavarre bedehusstyre. 
Anton Berg informerte om Birtavarre bedehus. 
Nils Ole Danvik informerte om Manndalen bedehus.  
Det kom opp spørsmål om det er slik at kapellene må vigsles hvert 5.år. Dette er noe som henger 
igjen fra tidligere tider. Biskopen undersøker dette, og sender et skriv til bedehusstyrene.  
 
Biskopen uttrykte takknemlighet for den tjenesten bedehusstyrene står i, og takket for den gode 
samtalen. Han understreket viktigheten av åpen og god dialog. 
Biskopen utfordret forsamlingene til å være med å kalle unge mennesker til kirkelig tjeneste.  
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BISKOPENS VISITASFOREDRAG 
KÅFJORD SOKN 

NORD-TROMS PROSTI, NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 
12.-17. NOVEMBER 2019 

 
 
Visitasen i Kåfjord sokn har vært noen gode og innholdsrike dager. Jeg synes alltid 

det er spennende å besøke ulike deler av menighetslivet under en visitas.  Det har 

vært en fin opplevelse å møte engasjerte folk både i kirken og i lokalsamfunnet her i 

Kåfjord. Jeg og mitt følge, prost Gaute Norbye og rådgiver Heidi Norbye, har blitt tatt 

imot på en god måte av menigheten og de kirkelige medarbeiderne. 

Ordet «biskop» kommer fra et gresk ord som betyr «ha oppmerksomhet mot», «se 

etter». Når biskopen er på visitas ser jeg de ansatte og lokalsamfunnet som 

menigheten er en del av. I løpet av noen dager får vi se et konsentrat av 

menighetenes arbeid. Vi får komme nær hverandre gjennom gudstjenestefeiring og 

nattverdfellesskap, og ikke minst får vi mulighet til å snakke med hverandre og se 

hverandre. Dette skaper en god arena for å tenke sammen om menigheten og dens 

liv og virke. Gjennom visitasen ønsker jeg å støtte, inspirere, utfordre og veilede 

menigheten og de ansatte slik at vi sammen kan gjøre Jesus Kristus tydeligere for de 

som bor i Kåfjord. 

En visitas er med på å vise kirkens enhet. Deres menighet er ikke alene. Dere står 

som del av en større helhet i Nord-Hålogaland bispedømme, i Den norske kirke og i 

den verdensvide kirke.  

Temaet for visitasen er "Hvordan bevare den kristne kulturarven i Kåfjord." Dette har 

vært drøftet på ulike måter under visitasen, både med menighetsråd, stab og 

kommune. Jeg har møtt et sterkt engasjement for å bevare den kristne kulturarven i 

Kåfjord. Og særlig har det vært drøftet hvordan man kan nå barn, unge og deres 

familier. Det har også vært et sterkt fokus på salmesang og den store kulturarven vi 

har i sangen og de gamle salmene. 

Da vi nå er kommet til visitasens siste dag er det på tide med en oppsummering av 
noen av de opplevelsene vi har delt med hverandre denne uka. Jeg vil derfor sette 
fokus på noen av de mange inntrykk fra visitasen med dere.  
 
Visitasen startet på tirsdag med et godt møte med staben i menigheten. Dere er en 
flott stab, og det har vært fint å være i lag med dere disse dagene. Dere gir alle 
uttrykk for at dere trives godt, og at det er fint å jobbe sammen. Det har jeg også sett 
disse dagene. Dere har gode tanker for menighetsarbeidet, og dere ønsker å gjøre 
kirken enda mer synlig og tilgjengelig i lokalsamfunnet her i Kåfjord. Både gjennom 
trosopplæring, salmesang og diakoni. Takk til hver enkelt for tjenesten dere står i. 
Dere er alle med å gjøre en forskjell for menneskene her i Kåfjord sokn. 
Der hvor mennesker jobber sammen, på tvers av fag og profesjon, vil det alltid være 
behov for samarbeidsmøter. Slik vil jeg tro det også er for dere. Jeg vil anbefale at 
dere finner en rytme på stabsmøter slik at dere kan møtes jevnlig. Dette er viktig 
også for arbeidsmiljøet sin del, og det kan være med å kvalitetssikre både miljøet og 
samholdet.  
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På visitasens første dag hadde jeg møte med det nye menighetsrådet. Dette var 
veldig oppløftende. Dere har fått et godt menighetsråd med en god leder, Terje 
Bakkehaug, i spissen. Som en del av forberedelsene til visitasen ble det laget en 
visitasmelding fra soknet. Denne meldinga løftet ulike deler av det kirkelige arbeidet, 
og den gav et godt utgangspunkt for samtalen i menighetsrådet.  
Menighetsrådet er opptatt av å nå ut med den kristen kulturarven til barn og unge. I 
løpet av visitasen har trosopplæringen vært drøftet flere ganger. Dere har gitt tydelig 
uttrykk for at dere ønsker trosopplæringstiltak som har karakter av å være lavterskel. 
Det har blant annet vært drøftet barneforsamling og turfellesskap. Mitt råd til dere er 
å gjøre en evaluering av trosopplæringsplanen. Luk bort det som ikke er realistisk å 
få til, og velg dere ut noe dere ønsker å satse på og videreutvikle innenfor 
trosopplæringen. Det er fortsatt viktig å ha fokus på breddetiltakene, men jeg vil 
samtidig oppmuntre dere til å jobbe fram et godt lavterskeltilbud til barn og familier. 
Like over nyttår 2020 kommer det nye gudstjenestebøker. Da må det gjøres et arbeid 
med den lokale grunnordning i Kåfjord menighet. Dette gjelder bl.a. dåpsliturgien, da 
det er kommet en ny dåpsliturgi som ikke er tatt inn i ordningen i Kåfjord. 
   
 
Menighetsrådet gav også uttrykk for at det samiske språket er en del av kulturarven, 
og at det er viktig at man fortsetter med å bruke samisk i gudstjenesten.  
Samisk språk og kultur er viktig, noe det har vært fokus på disse dagene. Det er lurt å 
ha noe samisk på hver gudstjeneste. For eksempel kan Kyrie synges på samisk.  
Jeg vil samtidig nevne sannhets og forsoningskommisjonens arbeid som nå er godt i 
gang. Mennesker har mistet språk og kultur. Dette er ofte sårt og vondt å snakke om.  
Som kirke kan vi være med å lytte til historiene, og kanskje på den måten være med 
å gi hjelp til mennesker som lever med en undertrykt historie eller identitet.  
 
I møte med menighetsrådet ble det også snakket om menighetens misjonsprosjekt. 
Kåfjord sokn har i mange år hatt et misjonsprosjekt som heter "Hjelp Kola." Det er 
viktig for en kristen menighet å ha blikket løftet utover eget sokn. Gud kaller oss til 
misjon og til å ha omsorg for den verdensvide kirke. Jeg vil gjerne utfordre dere på 
misjonsprosjektet deres. Hvordan kan dere vitalisere prosjektet? Kanskje skal dere 
reise til Kola for inspirasjon? Eller kanskje er tiden inne for å velge et nytt prosjekt. 
Det er ofte slik at når en menighet har hatt et misjonsprosjekt over flere år vil 
engasjementet etter hvert bli noe lavere. Det kan være at tiden har kommet for at 
dere skal ha en drøfting av menighetens misjonsprosjekt. Jeg savnet ofring under 
dagens gudstjeneste. Det er mange gode formål å ofre til, både innenfor og utenfor 
vårt lands grenser. Jeg anbefaler menighetsrådet å legge til rette for at det normalt er 
offer i gudstjenesten. 
 
Jeg har lagt merke til at menighetsrådet er opptatt av at kirken skal nå bredere ut i 
befolkningen. Jeg vil berømme dere for at dere har begynt å tenke strategisk rundt 
elektronisk markedsføring. Det er veldig bra med en nettside og en facebook-side 
som er lett å finne fram i.  
Samtidig er dere opptatt av å videreutvikle menighetsbladet. Dette vil jeg være med å 
heie frem. Menighetsbladet er en fin og viktig kanal. Menighetsbladet kan også være 
en hjelp til unge familier i trosopplæringen som foregår i hjemmene. Det kan være 
korte barneandakter, bønner og sanger, og det kan være invitasjon til menighetens 
trosopplæringsarbeid. 
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Jeg vil rette en stor takk til dere som har stilt dere til tjeneste i menighetsrådet. Takk 
for den frivillige innsatsen dere gjør og for engasjementet og omsorgen dere har for 
menigheten i Kåfjord. I visitasberetningen står det at den læstadianske 
forsamlingskulturen står sterkt i kommunen. Dere er et sokn hvor den læstadianske 
arven er bærer av menighetslivet. Samtidig skal dere favne vidt. Dere står i spennet 
mellom de gamle tradisjonene og det å være folkekirke. Jeg ser at dere er opptatt av 
dette, og at dere har en nød for at mennesker skal komme til tro. Dette kan være 
utfordrende. Men det kan også være spennende å jobbe med gudstjenestelivet og 
fellesskapsbyggende arbeid på en slik måte at nye mennesker kjenner tilhørighet til 
kirken. Dere har en flott stab som er opptatt av dette. Det gir et godt utgangspunkt 
når strategier og veivalg skal gjøres. 
 
På onsdag var jeg på besøk på Senter for nordlige folk. Jeg ble veldig imponert over 
hva de får til gjennom dette senteret. Davvi álbmogiid guovddáš OS / Senter for 
nordlige folk AS (DÁG) er et aktivt samisk kulturhus og urfolkssenter med 
nordområdene og Sápmi som arbeidsområde. Senteret skal utvikle og formidle 
sjøsamisk språk, kunst, kultur og samfunnsliv, og kunnskap om urfolk i 
nordområdene. Daglig leder, Terje Ansgar Eriksen, viste oss rundt og fortalte levende 
om senteret og dets historie.  Av samiske virksomheter er Sametinget, NRK Sápmi, 
Riddu Riđđu Festivála, Samisk språksenter og Samisk bibliotektjeneste. Man skal 
ikke se bort fra at flere av instansene på Senter for nordlige folk kan være gode 
samarbeidsarenaer for kirken i lokalsamfunnet. 
 
På fagmøtet med de ansatte og menighetsrådet på onsdag ble det understreket at vi 
som kirke er en viktig kulturbærer. Ved det bærer vi kristentroen også for folket. Den 
lokale kirke representerer den kristne tro i lokalsamfunnet. Fjerner vi kirken så står vi 
i fare for å fjerne troen fra folk. Det er derfor så viktig at kirken er levende tilstede i 
menneskers liv og hverdag. 
 
Jeg har lyst til å løfte frem et eksempel på hvordan kirken er levende tilstede i 
menneskers liv og hverdag. Det å synge sammen er med å skape tro. Når vi synger 
vokser troen gjennom lovsang og bønn. Dette kom tydelig til uttrykk på onsdag kveld 
hvor det var invitert til gudstjeneste og sangkveld på Kåfjord Helsetun. Her møttes 
beboere og bygdas folk til gudstjeneste, salmesang og fellesskap ledet av klokker 
Frode Lervoll, kantor Ole Johan Monsen og sokneprest Richard Olsen Svane. Dette 
er et godt eksempel på hvordan gudstjenestearbeidet, kirkemusikken og diakonien 
går hånd i hånd. Kulturelt og diakonalt arbeid i kirken er verdifullt. Det senker 
terskelen for å samles og det er veldig bra. Dere er heldige som har dyktige frivillige 
og ansatte som har syn for disse tingene. 
 
Det var flere frivillige medarbeidere i sving på salmekvelden på helsetunet. Kaffe og 
uformell prat er viktig for fellesskapet. Dette hadde det ikke blitt noe av om ikke folk i 
menigheten stilte opp. Jeg vil berømme dere som er med som frivillige medarbeidere. 
Frivillig arbeid er en diakonal tjeneste som betyr uendelig mye for å bygge fellesskap 
og tilhørighet. 
Jeg vil utfordre Kåfjord sokn til å tenke mer målrettet om frivilligheten. Jeg er helt 
sikker på at det er mennesker i denne menigheten som kan tenke seg å gjøre en 
tjeneste i fellesskapet. Men mange ganger kan det være vanskelig å melde seg. Jeg 
tror at når folk blir forespurt vil de ofte si ja. Det er langt ifra bare de ansatte som gjør 
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jobben i kirken. Det er både ansatte og frivillige som sammen bygger kirke og 
fellesskap det er godt å være i.  
  
På torsdag var jeg i møte med kommunen. Det var et godt og oppløftende møte 
sammen med ordfører, medlemmer i formannskapet, rådmann og etatsjefer. 
Kommunen er en god samarbeidspartner, og det er særlig kirkeverge Torbjørn 
Karlsen som ivaretar kontakten rundt økonomi og forvaltning. Behovet for elektrisk 
ringing i Kåfjord kirke, og behovet for å fullføre og gjennomføre planene om 
utvidelsen av kirkegården i Olderdalen ble tatt opp. Vi samtalte om hvordan kirken og 
kommunen ytterligere kan samhandle i forhold til forebyggende arbeid for 
kommunens innbyggere. Jeg opplevde at kirken fikk en klar utfordring til å se på 
hvordan vi gjennom kultur og diakoni kan være en samarbeidspartner. Kommunen 
jobber målrettet med forebygging i forhold til ungdom, og det jobbes interkommunalt. 
Jeg vil utfordre fellesrådet og menighetsrådet til å være med å tenke hvordan vi som 
kirke kan samarbeide med kommunen innenfor fagfeltene kultur og diakoni. Det 
hadde vært veldig spennende om vi klarte å jobbe fram en regional diakon-stilling 
som kan drive et utadretta forebyggende arbeid overfor barn og unge i samarbeid 
med kommunen.  
 
Det hører ofte med til visitas å ha skolegudstjenester. På torsdag var det 
skolegudstjeneste i Kåfjord kirke. Jeg er glad for den gode dialogen og samarbeidet 
dere har med skolen.  
 
Kirkeklokkene ringer slik at bygda skal vite når det er gudstjeneste og høytid. Kåfjord 
kirke trenger å få installert elektrisk ringing. Etter mitt skjønn er det ikke forsvarlig at 
kirketjener må ringe manuelt med klokkene. Til det er lyden altfor høy. 
 
Jeg var også på besøk i Kåfjord Vekst. Vi ble tatt varmt imot med vafler og kaffe, og 
det var godt å være i fellesskapet. Det tok ikke lang tid før vi var godt i gang med 
sangframføringer og fotografering. Dere har en sokneprest som er veldig synlig i 
lokalmiljøet. Så også her! Soknepresten ble stadig utfordra til å være med på bilde 
eller være med i duett.  
Takk til Kåfjord Vekst som har som sin oppgave å gi mennesker som har en 
langvarig eller kortvarig helsemessig begrensning, mulighet til å delta aktivt i 
arbeidslivet.  
 
På slutten av visitasen møtte jeg bedehusstyrene for Birtavarre og Manndalen 
bedehus. 
Dette var et godt møte med gode samtaler. Det er viktig at vi som kirke og forsamling 
har god dialog slik at vi kan spille hverandre gode. Sammen har vi fått et kall til å 
forkynne Guds ord og til å være kirke i Kåfjord.  
 
Jeg vil løfte fram en nød vi har i vår kirke. Nøden er at vi mangler prester og andre 
kirkelige ansatte. Jeg vil gjerne legge dette innover dere. Det å snakke med, og å 
utfordre unge mennesker til å ta kirkelig utdanning. Vi trenger mennesker fra nord 
som kan bli prester og kirkelige ansatte i egen landsdel. Som kjenner kulturen, og 
som gjennom sin tjeneste kan være med å ta vare på den kirkelige kulturarven her i 
landsdelen. 
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UTFORDRINGER 
Jeg gir alltid noen utfordringer til menighetene jeg er på visitas i, og det vil jeg også 
gjøre til dere. Dette er ting jeg har sett i løpet av visitasen som jeg tenker at dere kan 
jobbe med i tiden fremover. Jeg sier ikke hvordan dere skal løse utfordringene. Dere 
kjenner menigheten og bygdene best. Men jeg ser at dette er områder dere bør 
jobbe med fremover. 

1. Trosopplæringsplanen er for omfattende i forhold til ressursene dere har. Jeg 
vil utfordre dere til å evaluere planen, og til å gjøre noen prioriteringer i forhold 
til lavterskeltilbud. Jeg vil også foreslå at dere utfordrer en av foreldrene i 
småbarnsfamiliene til å ha en 10-20 % stilling. Da vil denne i samarbeid med 
staben kunne lede og utvikle et konkret tiltak i form av f.eks. å bygge 
fellesskap for barnefamilier gjennom turgruppe. 

2. Jevnlige møter med kommuneledelsen. Jeg anbefaler at dere fortsetter den 
gode dialogen med kommunen i forhold til samhandling, og at dere innbyr til 
møte for videre dialog rundt kultur og diakoni. Jeg anbefaler også at det 
etableres jevnlige møter med kommunen i forhold til fellesrådets 
budsjettarbeid.  

3. Frivillighet. Jeg vil anbefale menighetsråd og stab til å sette noen konkrete mål 
for frivilligheten i soknet. 

4. Kontorforhold. Siden sist visitas har dere fått gode og tjenlige lokaler som jeg 
har inntrykk av at fungerer godt. Jeg vil allikevel påpeke at det må gjøres noen 
grep i forhold til å få en lydtett dør inn til kontoret til soknepresten. Dette ber 
jeg dere prioritere. 

5. Overføring av kirkebygg. Kommunen og Fellesråd må få overført eiendommen 
til Djupvik kirkestue juridisk fra kommunen til soknet. 

6. Elektrisk ringing av kirkeklokkene. Jeg ber Fellesrådet følge opp denne saken 
med kommunen slik at man får installert elektrisk ringing i Kåfjord kirke. 
Samtidig ber jeg også om at kommunen og fellesråd i samarbeid sørger for å 
fullføre og gjennomføre planene om utvidelsen av kirkegården i Olderdalen. 

 
 
Det er ni år siden forrige visitas. Trolig går det omtrent like lang tid til neste gang. 
Prosten har i oppgave å følge opp de utfordringene som visitasen har pekt på, i 
samarbeid med menighetsråd og ansatte.  
 
Jeg vil til slutt takke for disse dagene sammen med dere.  
Jeg ønsker å rette en stor takk til menighetsrådet, til kirkevergen, de kirkelig ansatte, 
prosten og alle andre som har vært med å tilrettelegge for denne flotte visitasen. Og 
ikke minst takk til alle dere som trofast samles til gudstjenester, som ber for 
menigheten og setter deres lit til Herren. Vi er kalt til å forkynne evangeliet og å 
bygge menighet. Noen ganger blir man nærsynt og glemmer at man står i en 
fantastisk sammenheng. Vi skal få lede mennesker til Gud. Det er ikke mindre enn 
det. Det er det det handler om. Måtte Gud bevare dere i sin miskunn og velsigne dere 
alle i dagene som ligger foran! 
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PROGRAM  

Visitas i Kåfjord sokn 12.-17. november 2019 

Hovedtema for visitasen: Hvordan bevare den kristne kulturarven i Kåfjord 
 

Tirsdag 12. november:       Sted       Ansvar     

1630 Samtale med ansatte  Menighetskontoret  

 

 

1800 Møte med ansatte og rådsleder  

 

 

Menighetskontoret Kirkevergen 

1930 Møte med menighetsrådet 

Visjoner og mål for menighetsrådets virksomhet. 

Saker fra visitasmeldingen 

Saker til møtet med kommunen 

Kort gjennomgang av visitasprogram 

Menighetskontoret Rådsleder og biskop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65



Side 2 av 3 

 

 

Onsdag 13. november:       Sted      Ansvar                 

09.00 Til biskopens disposisjon  Lokal prest 

11.30  Lunsj  Senter for Nordlige folk Kirkevergen  

13.00  Tilsynssamtale med soknepresten Prestekontoret Biskopen 

14.00 Fagmøte: Samarbeid med kommunen. 

Oppmøte: Menighetsrådet, alle ansatte, frivillige 

medarbeidere, og andre interesserte. 

Rådhuskantina Menighetsrådet. Prosten 

15:00 Middag  Kultursenteret  

17.00 Besøk på Kåfjord Helsetun Kåfjord Helsetun Klokker og sokneprest. 

Kirkevergen avtaler kirkekaffe 

med institusjonen.  

18.30 Sangkveld Kåfjord Helsetun Kåfjord Helsetun Soknepresten 

Kåfjord kulturskole inviteres til å 

bidra. 

 

 

Torsdag 14. november      Sted      Ansvar    

 

08.30 Møte med kommunen: Formannskap, ordfører, 

rådmann, etatsjefer, Rektorer, utvalgsledere og 

menighetsråd. Lunsj i møtet. 

Rådhuskantina Kirkevergen i samarbeid med 

soknepresten 

11.30 Skolegudstjeneste. Lokal prest avtaler evnt. 

Sang/musikk innslag og øvrig medvirkning med 

skolen 

Kåfjord Kirke Kirkevergen avtaler 

skolegudstjenesten med skolen. 

Sokneprest avtaler innhold i 

samarbeid med skole og biskop 

13.00 Bedriftsbesøk Kåfjord vekst  

14.30 Møte med bedehusstyrene Birtavarre bedehus  

16.00 Kontorbesøk m/sign Menighetskontoret  
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Fredag 15.november 

Forberedelser til søndag 

 

Lørdag 16. november: Intet program 

 

 

 

Søndag 17.november      Sted                   Ansvar                

11.00 Visitasgudstjeneste Kåfjord Kirke Sokneprest i samarbeid med 

biskopen. Menighetsrådet og alle 

ansatte møter både på 

visitasgudstjenesten og på 

visitasmøtet. Generasjonskoret 

under ledelse av Liv Rundberg 

deltar. 

12.30 Visitasmøte. Kirkekaffe Kåfjord Kirke Kirkevergen ordner alt det 

praktiske. 
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NOU 2019: 16 - Skattelegging av vannkraftverk - LVKs høringsuttalelse 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Kåfjord kommunes uttalelse - Kraftskatteutvalget - NOU 2019_16 (002) 
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Kåfjord kommune slutter seg til LVKs høringsuttalelse om skattlegging av vannkraftverk. 
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Brev FIN høeringsuttalelse kraftskatteutvalget 
 
 
 

 
Finansdepartementet 
Sendt digitalt på: 
www.regjeringen.no  
 
 
 

Deres ref:                   Vår ref:  Sted 12.12.2019 
 
 

 
NOU 2019: 16 - SKATTLEGGING AV VANNKRAFTVERK - LVKS HØRINGSUTTALELSE  
 

1 INNLEDNING   

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev 30.09.2019 hvor høringsfristen for NOU 2019:16 - 
Skattlegging av vannkraftverk er satt til 1. januar 2020.   

Kåfjord kommune viser til LVKs høringsuttalelse, som kommunen slutter seg til.  

Kommunen går imot utvalgets forslag om å avvikle de konsesjonsbaserte ordningene med konsesjonsavgift 
og konsesjonskraft, samt å endre eiendomsskatten.  

2 FORSLAGETS BETYDNING FOR KOMMUNEN 

Kåfjord kommune er vertskap for Guolášjohka kraftverk.  

Kommunen mottar om lag 10,2 MNOK i årlige inntekter, hvorav  

 2,2 millioner kroner i konsesjonsavgifter,  
 4,5 millioner kroner i netto inntekter fra konsesjonskraft og  
 3,5 millioner kroner i eiendomsskatt.  

Samlet vil forslagene gi et skattetap for kommunen i størrelsesorden 9,1 millioner kroner. 

Beløpet utgjør ca. 5 % av kommunens frie inntekter 

 

3 KOMMUNENS BEGRUNNELSE FOR Å GÅ IMOT UTVALGETS FORSLAG  

Kommunens innvendinger mot utvalgets forslag kan oppsummeres slik:  

 Utvalget svarer ikke på mandatet. I mandatet fremgår at utvalgets hovedoppgave var å vurdere om 
dagens vannkraftbeskatning hindrer at samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak blir gjennomført. 
Kraftverkene har påpekt at det er den innretningen grunnrenteskatten har fått som er problemet, 
ikke de kommunale ordningene.   
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 Konsesjonskraft og konsesjonsavgifter:  

Kommunens inntekter fra konsesjonsavgifter og konsesjonskraft, som i 2018 utgjorde 6,7 millioner 
kroner er nedfelt i konsesjon. Utvalgets forslag om å avvikle ordningene med konsesjonsavgift og 
konsesjonskraft vil være et brudd på samfunnskontrakten som ligger til grunn for utbyggingen i 
kommunen, og som kommunens samtykke til utbyggingen var basert på. Forslaget er også i strid 
med grunnloven § 97 om at lov ikke kan gis tilbakevirkende kraft. Konsesjonsvilkårene som gir 
kommunene en rett til en andel av verdiskapingen, må ha samme varighet som konsesjonen.  
 

 Eiendomsskatt:  
Kommunen mottar ca. 3,5 millioner kroner i eiendomsskatt fra kraftverkene i kommunen 
 
Utvalgets forslag om at eiendomsskatten skal basers på skattemessig verdi er i strid med 
eiendomsskatteloven hovedregel i eiendomsskatteloven § 8 A-2 om at eiendomsskatten skal 
tilsvare anleggets omsetningsverdi. Eiendomsskatt basert på skattemessig verdi vil innebære at 
eiendomsskatten vil bli størst i de første årene etter at investeringen blir gjennomført, mens 
skatten blir lavere når lønnsomheten øker. Utvalget viser til uttalelser om at for gamle kraftverk 
kan eiendomsskattegrunnlaget gå mot null.  
 
Forslaget fra utvalget, som vil føre til høy skatt i årene etter investeringene foretas, vil etter 
kommunens syn ikke utløse investeringene og svarer følgelig ikke på mandatet. 

4 KOMPENSASJON AV LOVBESTEMTE ORDNINGER GJENNOM ANDRE ORDNINGER ER UEGNET 

4.1 Kraftskatteutvalget foreslår ingen kompensasjon for kommunenes milliardtap 

Kraftskatteutvalget skriver på side 158: 
 

«For å illustrere et ytterpunkt for fordeling har utvalget sett på en full omfordeling av 
provenyeffekten mellom stat, kommuner og fylkeskommuner via naturressursskatten. Det 
understrekes at dette bare er en illustrasjon og ikke et forslag fra utvalget.» (understreket her) 

 
Utvalget foreslår mao ikke selv noen kompensasjon til vertskommunene for inntektsreduksjonen på 3,66 
milliarder kroner hvert år. Utvalget omtaler imidlertid mulige omfordelingsalternativer, eksempelvis at 
«[e]n ønsket fordeling kan oppnås ved egne ordninger for omfordeling, enten gjennom naturressursskatten 
eller gjennom direkte inntektsfordeling».  

Kåfjord kommunen vil påpeke at videre vannkraftutbygging er avhengig av lokal aksept. Etter dagens 
kraftskatteregime vil kommunen ha et konsesjonsfestet og lovfestet krav på en andel av den 
verdiskapningen som kraftutbyggingen gir grunnlag for. Uten lokale inntekter vil det oppstå motstand mot 
å foreta fornuftige rehabiliteringer og ny vannkraftkraftutbygging. 
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4.2 Hvorfor kommunenes inntektstap fra lovbestemte ordninger ikke kan erstattes av 
overføringer eller en økning i naturressursskatten? 

Kommunens rett til konsesjonsavgifter og konsesjonskraft samt eiendomsskatt basert på anleggenes reelle 
markedsverdi kan ikke erstattes av overføringer eller en økning i naturressursskatten.  

Bakgrunnen for dette er at en slik kompensasjon vil være helt uegnet: 

 Utvalget opplyser på side 159 at «Ved full omfordeling mellom stat og kommunesektor gjennom 
økt naturressursskatt vil 295 av 426 kommuner per 2017 få økte inntekter per innbygger. I de 295 
kommunene med økte inntekter bor om lag 90 pst. av norske innbyggere.» (understreket her) 
 

 En kompensasjon i form av økt naturressursskatt vil bli fordelt på samtlige kommuner, og da 
hovedsakelig basert på innbyggertall. En kompensasjon gjennom naturressursskatten vil følgelig 
først og fremst komme de folkerike kommunene til gode. Beregninger foretatt av KS viser at Kåfjord 
kommunen vil bli sittende igjen med et netto tap på kr 2,4 millioner kroner.  

 
 Videre er en kompensasjon av dagens eiendomsskatteregler og konsesjonskraftordningen 

gjennom en naturressursskatt uegnet fordi den ikke vil gi kommunen en varig verdiandel.  En 
naturressursskatt vil kunne innebære x antall øre/kWh. Konsesjonskraften og eiendomsskatt vil 
imidlertid øke i verdi dersom verdien av naturressursene øker. Det vil derfor være sterkt urimelig 
om ikke de kommuner som har avstått sine stadig mer verdifulle naturressurser skal beholde en 
andel av denne verdiøkningen.   
 

 Innvendingen nevnt over gjør seg også gjeldende om man løfter ut naturressursskatten av 
inntektssystemet. Kommunen ønsker følgelig ikke at naturressursskatten skal tas ut av 
inntektsutjevningen i inntektssystemet. 

 

5 UTVALGETS FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLENE OM EIENDOMSSKATT PÅ 
VANNKRAFTANLEGG MÅ AVVISES 

5.1 Utvalgets forslag – virkninger for kommunen 

Utvalget foreslår å benytte skattemessig verdi ved eiendomsskatteverdsettelse av vannkraftanlegg. Videre 
foreslår utvalget å ta ut produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner og fallrettighetene. Av 
verdsettelsesgrunnlaget. Utvalget begrunner forslaget med at eiendomsskattereglene for små og store 
vannkraftanlegg vil bli like, og at vannkraftanlegg vil bli likebehandlet med annen alminnelig 
næringseiendom.  
 
Det samlede tapet for kommunene er anslått til 1,530 milliarder kroner hvert år.1 
 

 
1 NOU 2019:16 side 159 
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Det er ingen oversikt i utvalgets rapport over hva tapet blir for hver kommune. Heller ikke Kåfjord kommune 
kan fastslå hva tapet blir, da kommunen ikke kjenner den skattemessig verdi anleggene i Kåfjord 
kommune2. Når tapet for Kåfjord kommune er beregnet til 9,1 millioner kroner er det derfor basert på det 
samlede provenytapet utvalget har beregnet. Inntektstapet er basert på et gjennomsnittlig skattetap for 
alle kommuner på om lag 2/3 av dagens inntekter. 
 
Dette tilsvarer som nevnt ca. 5 % av kommunens frie inntekter – eller 14-16 stillinger. 
 
5.2 Mandatet bygger på en uriktig forståelse av gjeldende rett 

Utvalget viser til mandatet for sitt forslag om å anvende skattemessig verdi.  
 
Kåfjord kommune vil påpeke at det i mandatet er gitt anvisning på at utvalget skal vurdere verdsettelse 
etter substansverdi. Substansverdi er ikke det samme som skattemessig verdi. I en substansverdi vurdering 
skal man frem til dagens gjenanskaffelsesverdi (med fradrag for slit og elde).  
 
Utvalgets forslag går følgelig utenfor mandatet.  
 
Mandatet bygger dessuten på en uriktig utlegging av hva som er gjeldende verdsettelsesprinsipper for 
eiendomsskatt. I mandatet fremgår følgende: 
 

«De særskilte verdsettelsesreglene i eiendomsskatten for store kraftanlegg (over 10 MVA) er 
utformet slik at verdien av grunnrenten også inngår i beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt. 
Anslått markedsverdi av kraftverkene fastsettes som nåverdien av en sjablongmessig anslått 
nettoinntekt. (…) 
 
For mindre kraftverk og annen næringseiendom er hovedregelen at objektene skal takseres til 
substansverdi. Utvalget skal vurdere om den særskilte verdsettingsmetoden for store kraftanlegg 
er hensiktsmessig, eller om også disse burde vært ilagt eiendomsskatt etter substansverdi.» 
(uthevet her) 

 
Det er riktig at verdsettelsesprinsippet for vannkraftverk er avkastningsverdi, jf sktl § 18-5. Det er imidlertid 
feil at mindre kraftverk og næringseiendom verdsettes etter substansverdi:  
 

 Næringseiendom skal verdsettes etter eiendommens avkastningsverdi, jf eiendomsskatteloven § 
8 A-2, mens  

 Småkraftverk verdsettes etter skattemessig verdi.  
 
Begrunnelsen for at småkraftverkene verdsettes etter skattemessigverdi, til tross for at denne som regel 
ikke samsvarer med anleggenes markedsverdi, var forenklingshensyn. At man aksepterte en slik forenkling 
er igjen utelukkende begrunnet i anleggenes størrelse.  
 

 

2 Kommunen kjenner ikke til om selskapene oppgir skattemessig verdi per kraftverk. 
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Småkrafteierne har lenge kritisert verdsettelsesbestemmelsene for småkraftanleggene, da skattemessig 
verdi gir en uheldig skatteprofil. Under enhver omstendighet kan ikke forenklingshensynet begrunne en 
endring for stor vannkraft.  
 
5.3 Kommunens kommentarer til utvalgets forslag om skattemessig verdi 

Utvalget har kommentert misforståelsen om verdsettelsesprinsippet i mandatet slik3: 
 

«Utvalget er kjent med at mandatet ikke er presist når det omtaler at mindre kraftverk skal takseres 
til substansverdi, og har lagt til grunn at eiendomsskattegrunnlaget for mindre vannkraftverk i dag 
fastsettes i tråd med skattemessig verdi på driftsmidlene.» (uthevet her) 

 
Utvalget kommenterer imidlertid ikke misforståelsen hva gjelder verdsettelsesprinsipp for nærings-
eiendom.  
 
Kåfjord kommune kan ikke se at det er grunnlag for utvalget til å omdefinere mandatet som at det ber om 
en vurdering om skattemessig verdi bør anvendes.  
 
Det er feil at næringseiendom som hovedregel skal verdsettes etter substansverdi. At avkastningsverdi nå 
er hovedregelen fremgår av eiendomsskatteloven § 8 A-2 første setning, jf annen setning: 
 

«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, 
brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. Verdet av 
næringseigedom skal setjast til teknisk verde når det ikkje er mogleg å fastsetje verdet etter regelen 
i første punktum» 

 
 
5.3.1 Stortinget avviste i 2018 at energianleggene, herunder vannkraftanlegg, skal anses som 

næringseiendom 
 
Stortinget vedtok i desember 2017, med virkning fra 1.1.2019, at eiendomsskatt på energianlegg (dvs 
kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum) er å anse som 
en særskilt eiendomskategori, jf eiendomsskatteloven § 3 c.  
 
Videre er forslaget i strid med den nylige endringen i eiendomsskatteloven § 4 hvor Stortinget presiserte:  
 

«Til næringseigedom vert ikkje rekna kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av 
særskattereglane for petroleum.» 

 
At energianleggene ble skilt ut som egen kategori ble nettopp begrunnet i at slike anlegg i det vesentlige er 
å anse som produksjonsinstallasjoner og utstyr, ikke bygninger. Utvalget ser ikke ut til å ta dette inn over 
seg. 
 

 
3 NOU 2019:16 side 12 
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Utvalgets forslag vil føre til at hva som skal inngå i verdsettelsen av vannkraftanlegg vil avvike fra hva som 
gjelder for de øvrige energianleggene. Dette er ikke omtalt av utvalget.  

 
Kåfjord kommune kan ikke se at det er grunnlag for å avvike fra hva Stortinget for kort tiden har tatt stilling 
til, nemlig at vannkraftanlegg ikke skal likestilles med næringseiendom generelt og dermed ikke skulle 
omfattes av reglene som kraftskatteutvalget viser til som begrunnelse for sine endringsforslag.  
 
Kåfjord vil videre vise til at kommune ved lovendring i 2019 for tidligere verk og bruk der 
«produksjonsutstyr- og installasjoner» ble tatt ut av grunnlaget for tidligere verk og bruk – ble lovet en 
statlig kompensasjon. Denne har vist seg utilstrekkelig. 
 
5.3.2 Utvalgets forslag om å anvende skattemessig verdi for store vannkraftverk vil være i strid med 

eiendomsskattelovens hovedregel om verdsettelse til markedsverdi 
 
Det er ikke riktig når utvalget viser til at å trekke ut produksjonsutstyr og installasjoner fra takstgrunnlaget 
og å anvende reglene om skattemessig verdi vil likestille reglene for store vannkraftverk med små kraftverk 
og næring. For småkraftverkene vil produksjonsutstyr og installasjoner inngå, mens for næring anvendes 
avkastningsverdi.  
  
Eiendomsskattelovens grunnprinsipp er at skattegrunnlaget skal baseres på anleggets reelle markedsverdi.  
Skattemessig verdi samsvarer ikke med markedsverdien, jf. utvalgets henvisning til Ot. prp. nr. 23 (1995-
96) i forbindelse med forrige kraftskatterapport:  

 
«I Ot.prp. nr. 23 (1995–96) uttales det at skattemessig verdi i mange tilfeller ville treffe 
markedsverdien dårlig. […] 

 
Utvalgets forslag, som i realiteten er en avvikling av eiendomsskatt på vannkraftanlegg, går i motsatt 
retning av hva andre fagutvalg og skatteøkonomer anbefaler. 
 
5.3.3 Utvalgets forslag vil føre til at kommunenes andel av grunnrenten opphører  
 
Utvalgets forslag bryter også med det grunnleggende prinsippet om at eiendomsskatten er en objektskatt 
som skal gi uttrykk for eiendommens objektiviserte omsetningsverdi. Formålet med dagens verdsettelses-
bestemmelse i skatteloven § 18-5 er å komme frem til en objektivisert markedsverdi for det enkelte 
kraftanlegg inkludert naturressursen som utnyttes, jf. Ot.prp. nr. 23 (1995-1996) s. 138: 
 

«Eiendomsskattetaksten bør uttrykke verkets markedsverdi. Departementets forslag til 
takseringsregler er i tråd med prinsippet for gjeldende regler, hvor siktemålet er å komme fram til 
markedsverdien eller den objektiviserte verdien av eiendommen. Markedsverdien vil dels reflektere 
verdien av naturressursen og dels verdien av de investeringene som er foretatt i anleggene. Det 
innebærer at kommunene også via eiendomsskatten på kraftverk får beskattet verdien av eventuell 
grunnrente. Siden omsetning av kraftverk er svært liten, er det i praksis vanskelig å finne 
markedsverdien ved å sammenligne prisen på et tilsvarende, nylig omsatt kraftverk. En må derfor 
ta utgangspunkt i en beregnet markedsverdi (takst).» (understreket her) 
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Dersom eiendomsskatt på kraftanlegg fortsatt skal gi uttrykk for anleggets reelle markedsverdi, må 
eiendomsskatteverdsettelsen også i fremtiden fange opp verdien av naturressursen.  
 
For å kunne fange opp markedsverdien til et kraftanlegg i tråd med eiendomsskattens hovedprinsipp er det 
nødvendig å inkludere verdien av naturressursen. Dette fremgår bl.a. av jf. Ot.prp.nr. 23 (1995-96) kapittel 
11.5.2: 
 

«Departementets forslag til takseringsregler er i tråd med prinsippet for gjeldende regler, hvor 
siktemålet er å komme fram til markedsverdien eller den objektiviserte verdien av eiendommen. 
Markedsverdien vil dels reflektere verdien av naturressursen og dels verdien av de investeringene 
som er foretatt i anleggene.» (understreket her) 

 
Stortinget bekreftet dette utgangspunktet ved behandling i Innst. O. nr. 62 (1995-96) kapittel 8.1: 
 

«Flertallet er enig med departementet i at grunnlaget for eiendomsskatt skal være markedsverdien 
av det enkelte kraftverk. Markedsverdien vil reflektere verdien av naturressursen i tillegg til verdien 
av investeringen.» 

 
Når utvalget tar ut verdien av vannfallet av eiendomsskattegrunnlaget, fratas kommunene sin rettmessige 
andel av grunnrenten.  
 
5.3.4 Konsekvenser av utvalgets forslag om skattemessig verdi er at mange 

eiendomsskattegrunnlag vil bli satt til kr. 0,- 
 
Under kraftskattereformen i 1997 konkludert departementet med at større vannkraftanlegg verdsettes 
etter en nåverdiberegning, ettersom denne fremgangsmåten ble ansett å være best egnet til å treffe 
markedsverdiene, jf. Ot.prp.nr. 23 (1995-96) kapittel 11.5.2: 
 

«Departementet er enig med Rødseth-utvalget i at formuesverdien må beregnes ved hjelp av 
nåverdiberegning. Markedsverdien til et kraftverk skal reflektere verkets forventede, framtidige 
netto inntjeningsmuligheter. Et kraftverks markedsverdi kan uttrykkes som nåverdien av alle 
forventede, framtidige inntekter fratrukket nåverdien av alle framtidige kostnader knyttet til 
kraftproduksjonen.» 

 
Departementet avviste å benytte skattemessige verdier, da dette verdsettelsesprinsippet «ville treffe 
markedsverdien dårlig»: 
 

«Departementet har bl.a vurdert om takstene kunne settes lik det årlige skattemessige 
avskrivningsgrunnlaget for hvert enkelt kraftverk. En slik metode ville vært enkel, men den blir ikke 
foreslått fordi skattemessige verdier i mange tilfeller ville treffe markedsverdien dårlig. Blant annet 
ville en ikke få tatt hensyn til verdien av eventuell grunnrente.» (understreket her) 

 
Sanderud-utvalget erkjenner at skattemessige verdier ikke treffer markedsverdien:  
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«Verdifall og verdiøkning som ikke samsvarer med avskrivninger og påkostninger vil ikke reflekteres 
i skattemessige verdier. […] Eldre kraftanlegg kan ha skattemessige verdier som er langt lavere enn 
markedsverdien på driftsmidlene. For anlegg med påstemplet merkeytelse under 10 000 kVA brukes 
skattemessige verdier som eiendomsskattegrunnlag allerede etter dagens regler, og enkelte av 
disse kraftanleggene har i dag en skattemessig verdi på 0.» (understreket her) 

 
Kåfjord kommune kan ikke se at utvalgets forslag er i samsvar med det grunnleggende hovedprinsipp i 
eiendomsskatteloven om at verdsettelsen skal skje etter omsetningsverdi.  
 
5.3.5 Dagens eiendomsskatteregler hindrer ikke samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer 
 
Kåfjord kommune er uenig i utvalgets forutsetning om at eiendomsskatt må anses som en bruttoavgift som 
er lite påvirket av endret lønnsomhet ved anlegget.  
 
Med unntak av naturressursskatt og eiendomsskatt på småkraftanlegg, er alle skatteordningene i dagens 
kraftskattesystem lønnsomhetsavhengige. Dagens eiendomsskatteregler er ikke til hinder for selskapene å 
«gjennomføre samfunnsøkonomisk lønnsomme kraftinvesteringer», slik utvalget legger til grunn.  
Det er dagens innretning på den statlige grunnrenteskatten som favner mer enn superprofitten som 
hindrer gjennomføring av samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak, ikke eiendomsskatten.  
 
5.3.6 Inntekter fra eiendomsskatt var en forutsetning for konsesjonene  
 
I Konsesjonssøknadene er kommunene forespeilet bla eiendomsskatteinntekter som følge av 
vannkraftutbyggingen. Gjennom kommunenes tilslutning til kraftutbyggingene er det etablert en 
samfunnskontrakt om at distriktene skal ha en rettmessig kompensasjon for omfattende naturinngrep. 
Rokker man ved denne samfunnskontrakten, vil dette bli oppfattet som brudd på de løfter som kommunen 
har bygget sin tilslutninger til utbyggingsplanene på. 
 
Ved kraftskattereformen i 1996 var det bred politisk enighet om at vertskommunene har et legitimt krav 
på inntekter fra vannkraftutbyggingen. Ved vedtakelsen av kraftskattereformen uttalte et samstemt 
Storting: 
 

«Vannkraften er en nasjonal ressurs med en sterk lokal forankring. Den sterke lokale forankringen 
innebærer at kraftkommunene får særskilte skatteinntekter fra kraftvirksomheten. Det har vært 
bred enighet om dette.» 

 
Utvalgets forslag fremstår som et brudd på den brede enigheten som fremgår ovenfor. 
 
5.4 Utvalgets forslag dersom dagens regler beholdes 

Kåfjord kommune er uenig kraftskatteutvalget uttalelser om kapitaliseringsrenten for eiendomsskatt, 
forutsatt at dagens regler beholdes. Konsesjonsordningene. Kommunen mener man bør fastsette 
kapitaliseringsrenten i trår med reglene som gjaldt tidligere. 
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5.5 Konsesjonskraft og konsesjonsavgifter 

5.5.1 Innledning  
 
I mandatet om konsesjonsavgifter og konsesjonskraft heter det:  
 

«Konsesjonær kan pålegges konsesjonsavgifter til stat og kommune. Kraftprodusenter kan også 
pålegges å avstå inntil 10 pst. av kraftgrunnlaget som konsesjonskraft til berørte kommuner, 
evt, fylkeskommuner. Utvalget kan vurdere om ordningene kan forbedres.» (understreket her) 

 
Inntektstapet for kommunene ved avvikling av begge ordningene er anslått til kr. 2,125 milliarder kroner. 
  
Kåfjord kommunene mener utvalgets forslag om å avvikle ordningen ikke svarer på mandatet. Utvalgets 
forslag om å avvikle ordningene vil heller ikke innebære at de hindrene for samfunnsøkonomiske 
lønnsomme investeringer utløses.  
 
Kommunen mener videre at forutsetningene ekspertutvalget legger til grunn er uriktige. Det samme gjelder 
begrunnelsen for avvikling av ordningene, nemlig at konsesjonskraft og konsesjonsavgifter «svekker 
selskapenes insentiver til å investere i lønnsomme ressurser», jf. s. 137 jf. pkt. 6.4 og 7.2.  
 
Utvalget begrunner forslaget om å avvikle konsesjonsordningene med at de er «historisk betinget, og de 
opprinnelige formålene gjør seg ikke lenger gjeldende på samme måte.», jf. s. 16. Kommunen er uenig i at 
begrunnelsen for ordningene i dag er behovet for kraft. Begrunnelsen er nå og tidligere at kommunene har 
krav på en verdiandel som vannkraftproduksjon gir grunnlag for. 
 
5.5.2 Konsesjonsavgifter  
 
Utvalget begrunner forslaget om avvikling av konsesjonsavgiften bla med at: 

 
«Det kan stilles spørsmål om ordningen oppfyller det opprinnelige formålet. Videre er det ikke 
likebehandling i systemet for konsesjonsavgifter, satsene varierer betydelig i eldre konsesjoner.» (s. 
139) 

 
Kåfjord kommune mener at begrunnelsen ikke treffer. Konsesjonsavgiftene har et todelt formål: 
Konsesjonsavgifter er en erstatning til kommuner for de skader og ulemper av allmenn karakter som følge 
av vannkraftutbyggingen. Videre skal konsesjonsavgiftene gi kommunene en andel av den verdiskapningen 
som vannkraftutbyggingen gir opphav til.  
 
Et grunnleggende prinsipp, som også fremgår av naturmangfoldloven § 11, er at kostnadene ved 
miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.  
 
Kåfjord kommune mener at utvalgets forslag om å avvikle konsesjonsavgiften som vår eldste miljøavgift på 
vår mest naturinngripende næring i 2019 for å bygge mer vannkraft, er helt forfeilet.  I utvalgets mandat 
heter det at:  

«Et prinsipp for at ressursene i samfunnet kan utnyttes mest mulig effektivt, er å først benytte 
skatter og avgifter som bidrar til bedre ressursbruk (for eksempel miljøavgifter), deretter benytte 
nøytrale skatter som ikke påvirker valgene til produsenter og forbrukere (for eksempel 
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grunnrenteskatt) og til slutt bruke vridende skatter for å oppnå tilstrekkelige inntekter til 
fellesskapet og mål om omfordeling.» (uthevet her)  

 
Forslaget om å avvikle konsesjonsavgiften også bryter med de historiske forpliktelser samfunnet har til de 
kommuner som har akseptert store naturinngrep.  
 
5.5.3 Konsesjonskraft  
 
Utvalget begrunner også forslaget om avvikling av konsesjonskraftordningen med at ordningen svekker 
selskapenes insentiv til å gjennomføre investeringer som er lønnsomme for samfunnet, at ordningen er 
historisk betinget og at de opprinnelige formålene ikke lenger gjør seg gjeldende på samme måte:  
 

«Konsesjonskraft og konsesjonsavgift er gamle ordninger. Organiseringen av det norske 
samfunnet og kraftforsyningen har endret seg mye siden ordningene ble innført. Konsesjonskraft 
og konsesjonsavgift kan derfor ha utspilt sin rolle, og ordningenes formål oppnås ikke lenger på 
en effektiv måte. (..) Tilgangen på kraft til en rimelig pris til kommunene er ikke lenger et formål 
som må sikres med konsesjonskraft(..) Det historiske formålet med konsesjonskraften gjør seg 
dermed ikke gjeldende på samme måte i dag» (s.140, 141, uthevet her) 

 
Kåfjord kommune er uenig. Formålet med konsesjonskraften var dels å sikre kommunene tilgang til fysisk 
kraft til en rimelig pris og dermed samme velstandsutvikling som by- og industrikommunene, dels v å sikre 
kommunene en andel av verdiskapningen som utnyttelse av de lokale vannkraftressursene gir opphav til.  
 
Videre viser Kåfjord kommune til at ved behandlingen av energimeldingen i 2016 slo stortingsflertallet, 
dagens regjeringspartier og SV, fast at  
 

«dagens konsesjonsordninger fungerer etter intensjonen», jf. Innst. 401 S (2015-2016) s. 24.  
 
En enstemmig Energi- og miljøkomité trakk fram betydningen av kommunenes rettmessige verdiandel:  
 

«Komiteen viser til at formålet med konsesjonsordningene er å sikre vertskommunene en andel av 
verdiskapningen som vannkraftutbyggingen gir opphav til, og vertskommunene bidrar gjennom 
avståelse av naturressurser til denne verdiskapningen.» (Innst. 401 S (2015-2016) s. 24) 

 
Ved revisjon av konsesjonslovene i 2017 bemerket en enstemmig Energi- og miljøkomité:  
 

«Gjennom avgifter, beskatning, konsesjonskraft og lignende mekanismer har man sikret at 
allmennheten får en del av verdiskapningen, og at de lokalsamfunn som er berørt av 
kraftutbygging, får kompensasjon for beslag av arealer og naturverdier. Hensyn til natur og miljø 
og annen bruk av arealer og vann har blitt ivaretatt gjennom konsesjonsbehandling etter dette 
lovverket.», jf. Innst. 438 L (2016-2017) s. 3, uthevet her.   

 
[NN] kommune viser til at verdiandelsaspektet tilsier at vertskommunene også i fremtiden skal ha minst 
like store verdiandeler av vannkraftproduksjonen som dagens fordeling innebærer. Dette forutsetter at 
ordningen med både konsesjonskraft og konsesjonsavgift videreføres.    
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5.5.4 Avvikling av konsesjonsordningene rokker fundamentalt med samfunnskontrakten mellom 

stat, utbygger og kommune 
 
Kommunenes utsikter til inntekter fra vannkraftutbygging har i årtier vært forutsetning for kommunenes 
tilslutning til utbyggingsprosjekter. Vannkraft er en evigvarende og forurensningsfri energikilde, er de 
naturinngrep som følger med et vannkraftanlegg har samme varighet som vannkraftproduksjonen.  
 
Ved kraftutbyggingen ble det etablert en samfunnskontrakt mellom utbygger og kommunen. Utvalget 
påpeker da også at «Konsesjonskraft og konsesjonsavgift har bidratt til å aksept for utbygging av 
vannkraftverk hos berørte parter.» (s. 137).  
Utvalgets forslag vil oppleves som et brudd på samfunnskontrakten. Det ytelse mot ytelsesprinsipp disse 
ordningene bygger på, har like stor gyldighet så lenge kraftproduksjonen pågår.  
 
Kåfjord kommune viser til at kommunens rett til konsesjonskraft og konsesjonsavgift er nedfelt både i 
konsesjonslovene og i konsesjonsvilkårene for utbyggingene. Rettighetene kan derfor ikke uten videre 
avvikles, se nedenfor.  
 
5.5.5 Avvikling av konsesjonsordningene vil ikke øke selskapenes insentiv til å gjennomføre 

lønnsomme investeringer  
 
Utvalget begrunner avvikling av konsesjonsordningene med at det vil «øke selskapenes insentiv til å 
gjennomføre lønnsomme investeringer, både når det gjelder ny kraftproduksjon og opprustning og 
utvidelser.» (s. 156).  
 
Kåfjord kommune viser til at det kun er nye overføringer av vann eller nye større reguleringer som endrer 
kraftgrunnlaget og dermed gir rett til konsesjonskraft og konsesjonsavgifter.  
 
Utvalget trekker ikke konsekvensene av at hovedtyngden av fremtidige investeringer i vannkraftsektoren 
ikke gjelder utbygging av store regulerbare kraftverk, men reinvesteringer i eldre kraftverk i form av 
opprustning- og utvidelsesprosjekter (O/U-prosjekter). Svært få av disse investeringene utløser ny 
konsesjonskraft og konsesjonsavgifter. Denne helt avgjørende forutsetningen har ikke utvalget berørt.  
 
I og med at O/U-prosjekter som utgangspunkt ikke gir økt konsesjonskraftmengde, og bare unntaksvis 
konsesjonsavgifter, er det vanskelig å se at de to konsesjonsordningene kan være til hinder for at 
samfunnsøkonomisk lønnsomme vassdragstiltak blir gjennomført for så vidt gjelder opprustning og 
utvidelse av eldre vannkraftverk  
 
Kommunen mener at løsningen ikke er avvikling av konsesjonsordningene, men forenkling og forbedring 
av de eksisterende ordningene.  
 
5.5.6 Tilbakevirkning – grunnloven § 97  
 
Utvalget legger til grunn at en opphevelse av de konsesjonsbaserte ordningene ikke vil være i strid med 
forbudet i Grunnloven § 97 om å gi lover tilbakevirkende kraft, jf. s. 140.  
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Kåfjord kommune er uenig og mener at utvalget legger feil premisser til grunn for sin vurdering. 
Kraftskatteutvalgets vurdering av tilbakevirkningsforbudet er i strid med lovgivers vurdering ved 
vedtakelsen av energiloven i 1990 og ved revisjonen av vassdragslovgivningen i 1992.  
 
Energilovutvalget konkluderte i NOU 1985:9 med at det er begrenset adgang til å gripe inn i etablerte 
rettsforhold fastsatt i konsesjon, og uttalte bl.a. at  
 

«Kommuner med rett til konsesjonskraft vil gjøre krav på denne fremover. Det vil derfor være 
grenser for adgangen til å gi en regel om økonomisk kompensasjon til erstatning for uttak av 
konsesjonskraft tilbakevirkende kraft.».  

 
Departementet og en enstemmig energi- og industrikomité sluttet seg til Energilovutvalgets vurderinger og 
la til grunn at kommunene og konsesjonærene i forhold til Grunnloven § 97 måtte likestilles og at  
 
«En større økonomisk belastning for konsesjonærene, eller en reduksjon av fordelen for kommunene, anses 
ikke mulig innenfor eksisterende konsesjoner».  
 
I forbindelse med endringer i vassdragslovgivningen i 1992 la departementet til grunn at bestemmelser om 
konsesjonskraft og konsesjonsavgifter i konsesjonene har karakter av «grunnregler» eller det «essensielle 
ved tillatelsen» og beskyttes av Grunnloven § 97. 
 

6 VINDKRAFT  

Utvalget foreslår ingen endringer i rammebetingelsene for vindkraft, men anbefaler at det det vurderes 
nærmere vindkraft skal underlegges tilsvarende skatteregler som for vannkraft.  
 
Kåfjord mener det er viktig at det etableres ordninger som sikrer de berørte lokalsamfunn inntekter fra 
vindkraft.  

7 AVSLUTNING  

 Utvalgets forslag om å avvikle de kommunale ordningene med konsesjonsavgifter og 
konsesjonskraft må avvises.  
 

 Utvalgets forslag om endret verdsettelsesprinsipp for eiendomsskatt på vannkraft må avvises.  
 

 Den usikkerhet som utvalgets dramatiske forslag har skapt for kommunenes økonomiplanlegging 
gjør det påkrevet med en snarlig avklaring fra regjeringen om utvalgets videre skjebne. Det samme 
gjelder for kommunenes forvaltning av konsesjonskraften.  
 

 Norge er i Parisavtalen forpliktet til minimum 40 % reduksjon i sine klimautslipp innen 2030. Uten 
en snarlig avklaring vil videre satsing på utbygging av fornybare energikilder stanse opp, og en viktig 
del av de tiltak Norge må iverksette forsinkes.  
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Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
90/19 Kåfjord kommunestyre 19.12.2019 

 

Søknad om permisjon fra politiske verv 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven § 7-9 2.ledd 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Viser til følgende søknad om permisjon: 
«Søker med dette om permisjon fra mine politiske verv i Kåfjord kommune så lenge jeg er fungerer som 
fylkesrådsleder. Søknaden begrunnes med høy arbeids belastning i det vervet jeg er i nå. 
Mvh 
Bjørn Inge Mo» 
 
 
 

Vurdering 
Bjørn Inge Mo er fast medlem i kommunestyret, og 2. varamedlem i formannskapet. 
Ved innvilgelse av permisjon, rykker 1.varamedlem Dagfinn Lyngstad inn som fast medlem i 
kommunestyret, og som siste varamedlem i formannskapet, hvis kommunestyret ønsker dette. 
Da vil Reidar Breivik rykke opp som siste varamedlem på AP sin liste i kommunestyret. 
 
§ 7-9.Uttreden og fritak 
En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet. 
En folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og derfor 
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ikke lenger er valgbar, kan likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen 
innen to år. 
Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for 
han eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den 
folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden 
vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det 
tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd 
stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun søker om det. 
En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet 
før fritaksperioden er over. 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
91/19 Kåfjord kommunestyre 19.12.2019 

 

OVERFØRING AV OMSORGSBOLIGENE TIL UNGBO - 
PRISFASTSETTING 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Særutskrift av sak 9 - 2019 - Styremøte i Ungbo AS. 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommune overfører omsorgsboligene oppført i tilknytning til Kåfjord Helsetun 

til Ungbo til av pris av 13 mill. kroner. 
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler i den forbindelse. 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
I forbindelse med oppføring av Kåfjord Helsetun inkludert omsorgsboligene gjorde 
formannskapet (som byggekomité) slikt vedtak i sak 44/17 den 26/7-2017: 
 
 

1. Byggekomiteen for etablering av senter for helse og omsorgstjenesten i Kåfjord, jfr. k-
sak 20/15, beslutter iverksetting av kontraktsforhandlinger for nytt helse- og 
omsorgssenter i Kåfjord  

2. Det godkjennes en økning av kostnadsoverslaget til senteret fra kr. 241 mill. kr. (i 
budsjett 2016, budsjett 2017 og økonomiplan 2018) til kr. 256,8 mill. kr. 

3. Økningen av kostnadene på 15,8 mill. kroner finansieres slik: 
 Økt tilskudd fra husbanken 4,560 mill. kr. 
 Økt kompensasjon for merverdiavgift 1,6 mill. kr. 
 Økt låneopptak 9,640 mill. kr. 

4. Det økte låneopptaket fordeles på sykehjemsdelen med 7,541 mill. kr og på 
omsorgsboligene med 2,189 mill. kr. 
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5. Det forutsettes at av det totale låneopptaket på 129,440 mill. kr. så refunderes 17,589 
mill. kr. av Ungbo når selskapet overtar omsorgsboligene. 

6. Økt låneopptak på sykehjemsdelen på 7,541 mill. kr. innarbeides i budsjett og 
økonomiplan for 2018 og 2019.  

7. Vedtaket fattes med medhold i Kommunelovens § 13 
 
 
Kåfjord kommunestyret behandlet i sak 33/19 «UNGBO - Godkjenning av avtaler, 
kommunal garanti for lån, og kommunal garanti for husleie i forbindelse med overføring 
av omsorgsboligene fra Kåfjord kommune til Ungbo AS». vilkårene for en garantistillelse. 
Vedtaket som ble gjort var slikt: 
 

1. Kåfjord kommune godkjenner vedlagte «Avtale mellom Ungbo AS og Kåfjord kommune 
om overtakelse av nye omsorgsboliger som bygges på Svennhaugen i Birtavarre» med 
følgende endringer: 
 
a) I avtalens punkt 4 strykes teksten etter «i 50 år». Ordlyden i punktet blir da «Kåfjord 

kommune og Ungbo AS inngår en egen kontrakt om tildelingsrett og garanti for 
husleie.» 

b) Kåfjord kommune garanterer for tapt husleie. Det tas inn i avtalen et punkt om at 
Ungbo selv må forsøke å få inn ubetalt husleie før kommunens garantiansvar slår 
inn. 

 
2. Kåfjord kommune godkjenner vedlagte «Tildelingsavtale» med et tillegg om at Ungbo 

varsler kommunen innen ei uke etter at ei leilighet blir sagt opp.  
 

3. Kåfjord kommune garanterer for opptak av lån til overtakelse av omsorgsboligene i 
tilknytning til Kåfjord Helsetun slik: 

 
a) Kåfjord kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån inntil kr. 17,6 

millioner kroner som Ungbo As opptar til overtakelse av omsorgsboligene som 
kommunen har oppført i tilknytning til Kåfjord Helsetun 

b) Garantien gjelder for lånets hovedstol med tillegg av 10% av til enhver tid gjeldende 
hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens 
garantiansvar kan ikke overstige 19,360 millioner kroner. 

c) Rådmannen delegeres myndighet til å inngå avtale om endelig størrelse på 
garantiansvaret innenfor rammen på 19,360 millioner kroner. 

d) Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 38 år 
med tillegg av 2 år, jfr. Garantiforskriftens § 3. 

e) Det forutsettes at Fylkesmannen godkjenner garantivedtaket. 
 

 
Vedtaket om hvor stort lån Ungbo skal overta vedtas at kommunestyre til å være det samme som 
formannskapet vedtok i juli 2017. 
I perioden fra formannskapets møte i juli 2017 til kommunestyret møte i juni 2019 så har det 
vært «opplest og vedtatt» at Ungbo skulle betale ca. 17,6 millioner for omsorgsboligene og at 
kommunen skulle garantere for lån i inntil 50 år. 
 
I forbindelse med denne siste saka i kommunestyret så ble det avklart at kommunen ikke lovlig 
kan garantere for lån i maksimalt 40 år. Inkludert i disse 40 årene er det to år som strekker seg 
utover garantiperioden. I praksis må derfor Ungbo betale ned lånet på 38 år. 
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Dette innebærer da at Ungbo må øke husleiene betraktelig om de skal nedbetale lånet på 38 år 
mot forutsatt 50 år. 
 
På bakgrunn av dette ber styret i Ungbo kommunen om å få overta boligene for 13 millioner kr. 
 

Vurdering 
 
Om kommunen overfører omsorgsboligene for 13 millioner så betyr det en økt låneandel for 
kommunen på 4,6 millioner kr. I årlig kostnad så vil dette påføre kommunen 202 000,- i økte 
kapitalutgifter første år. Dette ut fra ei løpetid på 50 år og rente på 2,4 %. 
Om Ungbo skulle låne også dette beløpet så vil det for dem betyr en økt kapitalutgift på kr. 
231 000,- første år. 
Disse økte kapitalutgiftene må da i tilfelle skyves over på leietakerne. Med beregnet lånetid på 
50 år var husleien beregnet til ca. 8600,- pr. måned. Om også de 4,6 millionene må lånes av 
Ungbo så vil husleia måtte øke til over 9300,- pr. måned (og kanskje over det siden Ungbo må 
påregne ei løpetid på 38 år og ikke 40 år). 
 
Helsetunet og omsorgsboligene egentlig er to side av samme sak. Intensjonen er å ta vare på 
mennesker som har særskilt behov for bistand. Dette er noe som kommunen har som en 
primæroppgave og det at omsorgsboligene er forutsatt overført til Ungbo må sees på som ei 
praktisk løsning for å administrere boligene. 
Beregnet husleie på 8600,- pr. måned må vurderes som høy nok. Om denne øker til opp mot 
9400-9500 så kan det slå tilbake på kommunen ved at man får økt tap på husleie. 
 
Kommunedirektøren innstiller på å overføre omsorgsboligene til Ungbo for 13 mill. kr. 
Økonomisk så vil det ikke føre til behov for endringer i sak «Budsjett 2020 – Økonomiplan 
2021-2023» siden hele dette lånet allerede ligger inne i økonomiplanen og er forutsatt dekket av 
kommunen. 
Det behøver heller ikke å fattes et nytt garantivedtak da vedtaket i sak 33/19 er gjelder innenfor 
ei totalramme på inntil 19,360 millioner og at kommunedirektøren (rådmannen) er delegert 
myndighet til å inngå avtale om endelig størrelse på garantiansvaret innenfor denne rammen.  
 
Kommunens vedtak om garantistillelse for lån som Ungbo opptar til overtakelse av boligene er 
godkjent av Fylkesmannen i Troms og Finnmark i brev av 11/7-2019. 
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Særutskrift fra sak 9/ 19 — Styremøte i Ungbo AS  25.09.19

Sak  9/19:  Nye  omsorgsboliger  på Bakkemo — Endring av Avtaler

Bakgrunnen for at saken tas opp på nytt, er at Kåfjord kommunestyre har i sak 33/19 den

24.06.19 gjort endringer i opprinnelig vedtatt overtakelsesavtale. Endringene begrunnes i at

det ikke er mulig å gi 50 års kommunal  garanti  på lån, noe som var forutsetning i opprinnelig

avtale. Setter nedenfor opp saksgangen og tidligere vedtak i saken.

Styret i Ungbo og Kåfjord kommunestyre har tidligere vedtatt avtalen om overtakelse av nye

omsorgsboliger. Denne avtalen ble behandlet og godkjent i styremøte hos Ungbo AS sak

1/18 den 14.03.18 og i Kåfjord kommunestyre sak 53/18 den 27.09.18. Avtalen om

overtakelse er underskrevet av Ungbo AS, men manglet underskrift fra Kåfjord kommune.

Denne avtalen er identisk med avtalen som det refereres til i kommunestyret vedtak sak

53/18 den 27.09.18 og er oversendt kommunen for underskrift. Kåfjord kommune har også

fått oversendt forlag på tildelingsavtale jmf. Pkt. 4  i  overtakelsesavtalen.

Ungbo oversendte sammen med f¢lgeskriv den 24.05.19 vedtatt overtakelsesavtale, forlag

på tildelingsavtale og anmodning om at Kåfjord kommune stiller kommunal  garanti  for lån

på inntil kr. 14,5 mill., jmf. Pkt. 3 i overtakelsesavtalen. Ungbo sitt styre har  i  sak 5/19 den

06.06.19 vedtatt oversendt tildelingsavtale og opptak av lån når kommunal garanti er på

plass.

Kåfjord kommunes vedtak i sak 33/19 den 24.06.19 og forlag på endring av tidligere vedtatt

overtakelsesavtale, begrunnes som nevnt  i  at kommunen ikke har lov å gi kommunal  garanti

som overstiger 40 år (tidligere avtale  hadde  50 år). Kommunestyret har derfor i nevnte sak

forslått å endre pkt. 4 i overtakelsesavtalen med at teksten «i 50 år» strykes. Ordlyden i

punktet blir da «Kåfjord kommune og Ungbo AS inngår egen kontrakt om tildelingsrett og

garanti  for husleie». Videre ønskes det et punkt om at Kåfjord kommune  garanterer  for tapt

husleie og at Ungbo selv må forsøke å få inn ubetalt husleie før kommunes  garantiansvar

blir gjeldende. Pkt.  2 i  vedtaket har et  tillegg til tildelingsavtalen og pkt. 3 omhandler

kommunal garanti. Legger ved kommunes saksframlegg og vedtak sak 33/19.

Den største endringen i kommunes vedtak ovenfor, er endringen fra 50 år til 40 års  garanti

ansvar. Ungbo har  i  opprinnelig sak  1/18  den 14.03.18 i saksframlegget dr¢ftet de

forskjellige alternativene med alternativ nedbetaling på 30 år, 40 år og 50 år. Det ble da i

hht. drøftelser med Kåfjord kommune vedtatt å gå for 50 års nedbetaling og avtale. Dette

ble begrunnet i at man ønsket å holde husleien på et rimelig normalt husleie nivå, og var

beregnet til en månedlig husleie pr. leilighet på kr. 8673,-. Når garantien og nedbetalingen

av lån endres til 40 år, vil husleien i utgangspunktet øke til kr. 9326,-.

1

Ungbo AS

Nyvollveien 3, 9147  Birtavarre

Tlf. 91351439 epost: ungbo@nordtroms.net
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I  forhandlingene med Kåfjord kommune, var det viktig for  begge  parter å holde husleien på

et relativt normalt nivå og en økning i leieprisen vil også gjøre leilighetene vanskeligere å

leie ut.

Et alternativ til å holde leieprisen på samme nivå som ved 50 år, er at Kåfjord kommune

reduserer overtakelses summen som opprinnelig er beregnet til 14,5 mill. (noen som er

utgangspunktet for husleieberegningene). Hvis man reduserer overtakelses summen til kr.

13 mill., vil årlige kostnad til renter og avdrag bli samme på 40 års nedbetaling som ved 50

års nedbetaling. Dette vil i grove trekk gi samme husleie pr leilighet, setter opp beregningen

nedenfor;

Tekst/forklaring 40 år

Årlig kostnad renter/avdrag (3%rente og 40 år) 558.816,-

FDV kr. 400 x 680 m2 272.000,-

Tot årlig kostnad/grunnlag for husleie 830.816,-

Årlig husleie pr. leilighet (8 leiligheter) 103.852,-

Månedlig husleie pr leilighet 8.654,-

lhht. overstående endringer av overtakelsesavtale fra 50 års garantiansvar til 40 år, og

ønsket om å holde husleie på noenlunde samme nivå. Vi alternativet med reduksjon av

overtakelses summen til 13. mill. gi en husleie pr. måned på kr. 8654,-, noe som er på

nesten samme nivå som tidligere. Iforhold til endringene fra Kåfjord kommune og

overstående saksframlegg, vil det fremmes et forlag til vedtak med reduksjon av

overtakelsen summen og at husleien holdes på samme nivå som tidligere.

Forlag til Vedtak:

1. Kåfjord kommunes endringer i kommunestyre sak 33/19 den 24.06.19 godtas, under

forutsetning at overtakelsessum reduseres til kr. 13 mill. og husleie holdes på samme

nivå som tidligere. Kåfjord kommunes vedtak og reduksjon av overtakelsessum,

innarbeides i ny overtakelsesavtale og underskrives av begge parter.

2. Tildelingsavtalen endres i forhold til overstående vedtak. Når tildelingsavtalen er

underskrevet, vil Ungbo være klar til utleie og drift av bygget. Det avtales nærmere

med Kåfjord kommune i  hht.  den praktiske gjennomføringen og evt. økonomisk

kompensasjon.

3. Det søkes lån i Kommunalbanken og evt. husbanken (hvis mulig) på inntil 40 år, når

kommunal garanti er endelig godkjent.

2
Ungbo AS

Nyvollveien 3, 9147 Birtavarre

Tlf. 91351439 epost: ungbo@nordtroms.net
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4.  Avtalene  må  godkjennes  og underskrives  av  begge  parter før  bygget overtas  av

Ungbo  AS.

Vedtak:
Forlag til vedtak enstemmig vedtatt

Korrekt utskrift av møtebok bekreftes.

Birtavarre 30.09.19

7 »

åw—FZQM
Ungbo  AS . '

Einar Eriksen

Daglig leder

3
Ungbo  AS

Nyvollveien  3, 9147 Birtavarre

Tlf. 91351439 epost: ungbo@nordtroms.net
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/412 -6 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 06.12.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
92/19 Kåfjord kommunestyre 19.12.2019 

 

Rusforebyggende midler 2019 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 rusforebyggende midler 2019 
3 Søknad om rusforebyggende midler 2019 for Norway Cup tur 2020 
4 Søknad Rusforebyggende midler KåfjordLan 
5 SøknadRusmidlerHøst19 
6 Søknad, rusforebyggende midler UKM 
7 Søknad om midler til skyss fra Kåfjord til Nord-Troms Pride, 06.06.19 
8 Ungdomsrådets behandling 
9 Kriterier rusforebyggende 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Tildeling vedtas av kommunestyret i henhold til behandling i Kåfjord ungdomsråd den 

04.12.2019.   
2. Beløpene belastes budsjettpost 14738.455.231 – Tilskudd barne – og ungdomsarbeid  
3. Rapport og enkelt regnskap kreves, og sendes kommunen innen 3 måneder etter 

gjennomførelse.  
4. Ubenyttede midler, eller midler brukt til andre formål enn omsøkt, vil kunne kreves 

tilbakebetalt. Tilskuddene kan ikke benyttes til andre formål enn omsøkt.  
 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Rusforebyggende midler deles ut til frivillige lag/ foreninger som søker om midler til å 
gjennomføre tiltak for barn og unge mellom 12-19 år. Tiltakene/ arrangementene skal være 
rusfrie. I budsjettet for 2019 var det avsatt kr. 60.000,- til rusforebyggende tiltak.  
 

89



Rusforebyggende midler for 2019 ble lyst ut via Kåfjord kommunes hjemmeside, Avvir, 
Framtid i nord og på flere av kommunens Facebook-sider. Ved fristens utløp, mandag 25. 
november, var det kommet inn totalt 7 søknader.   
 
Årets søkere med tilhørende søknader var:    
 
1. Ytre Kåfjord idrettslag:   
Søkte om midler til fire tiltak fordelt på to kategorier: Treningsrom og aktivitetstur til Målselv. 
Til førstnevnte kategori søkte de om totalt kr. 36 499,- for dekning av treningsavgift for ungdom 
(kr. 12 000), innkjøp av romaskin (kr. 12 499) og til leie av lokaler (kr. 12 000). Til sistnevnte 
kategori, aktivitetstur til Målselv, ble det søkt om totalt kr. 15 095,-. Dette til dekning av 
overnatting for ungdom (kr. 6885), bakkekort for ungdom (kr. 5960) og inngang polarbadet for 
ungdom (kr. 2250). Totalt søkte de om kr. 51 594,-.  
 
2. Luthers-Læstadianske Menighet, Lyngenretningen:  
Søkte på vegne av ungdomsarbeidet i den Luthersk-Læstadianske Menighet, Lyngenretningen, 
om midler til å dekke underskudd fra tidligere arrangerte ungdomshelger i Manndalen 
og Eidebakken. Totalt søkte de om kr. 20 000,-.  
 
3. Foreldregruppa til samarbeidslaget (IKIL, MUIL og OIK):  
Søkte om midler til reise, overnatting, mat etc. i forbindelse med Norway Cup 2020. Totalt søkte 
de om kr. 5000,-.  
 
4. Kåfjordlan:  
Søkte om midler til innkjøp av pc og crew-gensere til arrangørene. Dette for å starte arbeidet 
med å søke om midler til et planlagt KåfjordLan. Totalt søkte de om kr. 6094,-.  
 
5. Manndalen jeger- og fiskerforening:  
Søkte om midler til å arrangere jegerprøvekurs vårhalvåret 2020, inkludert jegerprøvebok og 
eksamensavgift med mer. Midlene skal dekke 18 ungdommers egenandel på kurset. Totalt 
omsøkt kr. 29 250,-.  
 
6. UKM Kåfjord:  
Søkte om midler til avvikling av tre tiltak. Den totale søkesummen var på kr. 58 000,-. Tiltakene 
var: UKM Unge arrangører-helg på Skjervøy (kr. 23 000,-), skyss til Nord-Troms UKM på 
Skjervøy (delfinansiering på kr. 15 000,- eller helfinansiering på kr. 25 000,-) og oppbygging av 
UKM med vekt på e-sport (kr. 10 000,-).  
 
7. Nord-Troms Pride:  
Søkte om midler til avvikling av arrangement som skal finne sted 06. juni i Nordreisa. Total 
søkesum var på kr. 30 000,-.  
  
Totalt søknadsbeløp var ca. kr. 200 000,-. Tidligere har Ungdomsrådet normalt selv hatt kr. 
20 000,- til rådighet til egne arrangementer. Dette er ikke nedfelt i tildelingskriteriene, men er 
slik saksbehandler tolker det, blitt praktisert de årene det har vært få søkere eller det ikke har 
vært omsøkt for den totale rammen for bevilgning. Kåfjord ungdomsråd søkte ikke om 
rusforebyggende midler i 2019.  
 
Kåfjord kommune ved ungdomsrådet skal ha tilbakemelding på bruk av midlene med et enkelt 
regnskap senest 3 måneder etter gjennomføring. Ubenyttede midler eller midler som er brukt til 
annet enn omsøkt kan kreves tilbakebetalt.   
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Ungdomsrådet har behandlet og fordelt midlene etter oppgitte kriterier. Formannskapet er 
godkjenningsinstans.  
 

Vurdering 
Ungdomsrådet behandlet søknadene i møte den 04.12.19. Kriteriene for tildeling var sentrale ved 
vurdering av tiltak. Særutskrift med vurdering fra møtet legges ved.  
 
Følgende søkere er tildelt midler gjennom rusforebyggende midler for 2019:  
YKIL  7 000,-  
Luthersk-Læstadianske Menighet, 
Lyngenretningen  
  

5 000,-  

Foreldregruppa til samarbeidslaget (IKIL, 
MUIL og OIK)  
  

5 000,-  

Kåfjordlan  5 000,-  
Manndalen jeger- og fiskerforening  
  

28 000,-  
  

UKM Kåfjord  10 000,-  
Totalt  Kr. 60 000,-  
  
Enstemmig vedtatt i Kåfjord ungdomsråd 04.12.19.   
 
Formannskapet er godkjenningsinstans for tildeling av rusforebyggende midler, men  
fordi Formannskapet ikke skal avholde flere møter i 2019, oversendes kommunestyret saken for 
godkjenning.   
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Ytre Kåfjord Idrettslag 

Djupvik 

9146 Olderdalen       Djupvik, 23.10.19 

 

Ungdomsrådet 

Kåfjord kommune 

9148 Olderdalen 

 

Søknad om rusforebyggende midler for ungdom 12-19 år 

Vi er et lite idrettslag som med dugnadsinnsats prøver å drive aktiviteter for barn og ungdom i 
bygda. Dette er veldig viktig i vår lille bygd, siden det ikke drives noen form for kommunale 
aktiviteter i bygda. 

Vi søker om midler til følgende tiltak: 

1. Ytre Kåfjord idrettslags treningsrom: 
Ytre Kåfjord idrettslag driver et treningsrom og har ukentlige trimkvelder (både i 
treningsrom og gymsal) for barn, ungdom og voksne.  
 
Formålet med treningsrommet og trimkveldene er at ungdommene skal ha et 
fritidstilbud i egen bygd, der de også sosialiseres med voksne og lærer gode 
treningsteknikker. Vi anser dette fritidstilbudet som et viktig sosialt-/treningstilbud og 
et viktig rusforebyggende tiltak. Treningsrommet er aktivt brukt av ungdom fra 
bygdene Djupvik og Olderdalen både på ukedager og i helger og er dermed et viktig 
aktivitetstilbud for å forebygge bruk av rusmidler. Ungdommene får et tilbud i egen 
bygd og trenger ikke dra ut av bygda for å ”ha noe å gjøre”.  
Ytre Kåfjord Idrettslag eier alt av utstyr på treningsrommet, men trenger mer utstyr, 
siden tilbudet er blitt veldig attraktivt og at mange bruker rommet. Vi leier lokalene 
hos Djupvik/Nordmannvik Bygdehus og betaler en årlig leie til dem. Vi har tidligere 
kunnet gi et gratis treningstilbud for ungdom i alderen 12-19 år på grunnlag av 
rusforebyggende midler. Dette har vært godt mottatt, og vi har fått flere brukere i 
denne aldersgruppen. Dette ønsker vi å videreføre og søker derfor om støtte til dette. 
For å kunne opprettholde et tilbud på treningsrommet søker vi derfor om:  
- Gratis treningsavgift for ungdom 12-19 år: 30 ungdommer x 400 kr= kr. 12000  
- Midler til å kjøpe romaskin (Model E Indoor Rower PM5, romaskin): kr. 12499,- 
- Dekking av leie av lokalene:     kr.12000,- (årlig leiesum) 
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2. Aktivitetstur til Målselv Fjellandsby:  
Ytre Kåfjord Idrettslag har i mange år arrangert en årlig aktivitetstur til Målselv 
Fjellandsby med hjelp av eksterne midler. Turen har vært viktig både for det sosiale 
samholdet i bygda og for å skape interesse for aktivitet hos barn og ungdom. På turen 
bor vi sammen i fjellandsbyen, står på snowboard/ slalomski i bakkene, går på 
langrennski i flotte preparerte løyper, bader i Polarbadet og har felles grilling i 
fjellandsbyens lavvo om kvelden. Dette motiverer ungdommene til å drive med slike 
aktiviteter, noe som absolutt er rusforebyggende. Turen arrangeres i trygge rammer 
med voksne ledsagere. På forrige tur deltok 57 personer, derav ca halvparten barn og 
ungdom. Vi ser at det sannsynlige antallet for neste tur blir 36 barn og ungdom (der av 
18 barn). Som vi kan se av medlemslista er alle ungdommene i bygda nå medlem i 
idrettslaget (også en del i fra Olderdalen), noe som vil si at alle ungdommene i bygda 
vil få dette tilbudet.  

Til dette tiltaket søker vi om dekning av:  

- Overnatting: 3 leiligheter (vil dekke overnatting for ungdommene) á 2295 kr: 
kr.6885 

- Bakkekort (7 ungdommer over 16 år: 380kr x6=2660 kr. 11 ungdommer 12-15: 
300kr x11= 3300kr) Totalt: kr.5960 

- Polarbadet: (125 kr x 18)= kr. 2250 
- Samlet sum: kr.15095,- 

Idrettslagets egenandel vil da være å dekke opphold, bakkekort og polarbadet for alle barn fra 
0-12 år, samt ledsagere.  

 
Med håp om få dekket noen av våre tiltak, som er viktig for bygdas ungdom. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Lise Kristiansen, for Ytre Kåfjord Idrettslag. 
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Fra: Bjørn Even Salamonsen (bes@mecono.no)
Sendt: 19.11.2019 10.45.57
Til: Post Kafjord
Kopi: peterandrebruvold@gmail.com

Emne: RUSFOREBYGGENDE MIDLER 2019
Vedlegg: 
Til Kåfjord Kommune, Kåfjord Ungdomsråd

På vegne av ungdomsarbeidet i den Luthersk-Læstadianske Menighet, Lyngenretningen søkes det herved på
rusforebyggende midler 2019.

Vi arrangerer 2 årlige ungdomshelger, hvor vi rullerer på plasser. Våren 2019 var vi på Manndalen skole, nå i høst var
vi på Eidebakken skole på Lyngseidet, og våren 2020 planlegger vi å være i Kåfjorddalen.

Formålet med ungdomshelgene er å skape en rusfri arena hvor ungdom kan knytte bånd og styrke hverandre i troen.
Den Læstadianske vekkelsen har hele tiden jobbet mot det store alkoholforbruket som har vært og er i vårt samfunn,
dette er også noe vi ønsker å lære våre ungdommer.

Vi er i stor grad finansiert ved egenandeler fra ungdom. Et typisk regnskap fra ei helg kan se ut som følger:
Inntekt egenandeler: 50 ungdommer * 300 kr = 15 000
Inntekt egenkapital / tilskudd fra menigheten = 10 000
Kostnad mat, leie lokaler, materiell mv = 25 000

Vår primære målgruppe er ungdommer fra ungdomsskolealder og opp mot 20 år.

Som dere ser av eksempelregnskapet så går vi i underskudd på hver helg, så all støtte mottas med takk.
Vi tillater oss å søke et tilskudd fra dere på kr 20 000, som da vil gå til å dekke overforbruk på to ungdomshelger -
og kanskje tillate oss å tilby ungdommene noe mer ved senere anledning.

Kopi: Leder for ungdomsarbeidet, Peter Bruvold

Med vennlig hilsen

Bjørn-Even Salamonsen
Kasserer

Tlf 929 94 650
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Fra: terjelille@gmail.com
Sendt: 19.11.2019 20.20.09
Til: Post Kafjord
Kopi: regnskap@ikil.no

Emne: Rusforebyggende midler 2019
Vedlegg: 

Søker med dette om 5.000kr i rusforebyggende midler for Norway Cup tur 2020.

Indre Kåfjord Idrettslag har et samarbeidslag i fotball som skal reise til verdens største fotballturnering `Norway Cup` som arrangeres
26.07-01.08 2020. Denne turneringen arrangeres kun en gang i året, å er et samlingspunkt for mange tusen unge fotballspillere. Der det
sosiale er en vel så stor del som det fotballmessige. Internasjonale fotballspillere har de senere år reklamert mot rus, i Norge har vi sett
spillere som bærer armbånd med skrifta `MOT` som viser dette.

Laget har 16 spillere som er født i tidsrommet 2005-2008 og en fra 2010, dette er en aldersgruppe som faller inn under kriteriene til
rusforebyggende midler.
Spillerne er fordelt med 4 fra Manndalen, 8 fra Birtavarre og 4 fra Olderdalen.

Turen til Norway Cup er kostnadsberegnet til ca.180.000kr. Inkludert er hotell, fly, felles mat, reisekostnader til 4 ledsagere og trener.
Laget har hittil samlet inn 83.000kr.
Det er planlagt dugnadsalg av toalettpapir som vil innbringe ca 15.000.
17.mai arrangement 2020 vil gi ca 20.000kr
Andre inntekter som loddsalg o.l 30.000kr
Rusforebyggende midler 5.000kr
Totalt 153.000kr

Egenandelen pr. Spiller skal dekke det vi ikke klarer og samle inn.

Hilsen foreldregruppa til samarbeidslaget
Terje Lilleberg
Einebakkveien 62
9147 Birtavarre

- kopi regnskap IKIL
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Søknad – Rusforebyggende midler  

Kåfjord Ungdomsråd  

Søker:  

KåfjordLan v/ Gabriel Strømnes  

Org.nr 917 274 797 

 

 

KåfjordLan  

KåfjordLan er rusfritt dataspilltreff for å samle ungdommen i Kåfjord og i Troms. KåfjordLan er nå i 

oppstartsfasen av å arrangere et nytt lan (sist arrangert i 2016), og består av en gruppe på 6 

ungdommer i alderen 13-17 år.  

Hvorfor ønsker vi å arrangere et lan? 

Vi ønsker å arrangere et lan for å samle ungdommen. Vi ønsker å skape et rusfritt og forbyggende 

arrangement for alle ungdom mellom 13 – 18 år. Vi ønsker å skape et arrangement for å være sosial, 

spille sammen og bli kjent med nye folk. Det er stor interesse for et lan i Kåfjord, og noe som har 

vært savnet i de årene det har ligget nede.  

Antall deltakere 

I styret til KåfjordLan er det 6 medlemmer i alderen 13 – 17 år. Men når lanet arrangeres i juli 2020 

vil det være plass til 50 stykker i lokalet.  

Hva søkes det om?  

Det søkes om støtte til innkjøp av pc og crewgensere til arrangørene.  

For å starte arbeidet og planlegging av lanet trenger vi en PC som kan brukes til søknadsskriving, 

budsjett og annet arbeid knyttet opp mot planlegging. Under arrangementet kan PCen brukes til 

musikk.  

Crewgenere søker om støtte til for profilering og reklame. Når gensere brukes synliggjøres også 

KåfjordLan og vi skaper oppmerksomhet om at noe skal skje.  

Budsjett 

HVA SUM KOMMENTAR 

PC  2795 Lenovo Ideapad S130 14 

Office-pakke 899 Office 365 Home – årsabb. 

Produksjon av gensere 2400 6 gensere á 400,-  

SUM 6094  

 

Vi søker med dette om støtte fra rusforebyggende midler fra Kåfjord Ungdomsråd på 6094,- 

 

20.11.2019 

Gabriel Strømnes f/ KåfjordLan  
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Fra: Eline Petrine Johansen (elinejo@gmail.com)
Sendt: 25.11.2019 22.36.47
Til: Post Kafjord
Kopi: Knut Skomedal

Emne: Søknad, rusforebyggende midler UKM
Vedlegg: 
Søknad, rusforebyggende midler Nord‐Troms UKM 2020

UKM (Ung Kultur møtes) Kåfjord har slått seg sammen med UKM Skjervøy og UKM Nordreisa. I 2020
planlegger vi det fjerde UKM arrangert i samarbeid med andre kommuner, og det andre i rekken
av Nord‐Nord Troms UKM.

UKM Kåfjord har ikke noe eget budsjett. Kulturskolen har tatt ansvaret for UKM etter at
kulturkonsulenten trakk seg ut av arbeidet, og ny kulturkonsulent ble ansatt.Det har dessverre ikke
fulgt noen midler med oppgaven. Akkurat nå er det ingen i Kulturskolen som har ressurser i jobben
sin til å arrangere UKM, og denne søknaden skriver undertegnede av entusiasme og frivillighet.
Forhåpentligvis vil det settes av noe midler til å arbeide med UKM kommende semester.

Et av de store satsingsområdene i UKM er å la ungdom selv ta så mye ansvar som mulig for
arrangementet lokalt, og også å ta administrativt ansvar i fylkesUKM. I Kåfjord har vi en liten
gruppe med Unge Arrangører som har begynt å ta ansvar for arrangementet‐ både lokalt,
interkommunalt og på fylkesnivå, og vi ønsker spesielt å satse videre på disse kommende år. Nytt
av året er en satsing på e‐sport i UKM. Vi håper å kunne lage et spennende program for ungdom fra
nordtromskommunene, og tror kanskje at ei satsing på e‐sport vil kunne trekke til seg enda flere
ungdom‐ spesielt de som helst sitter hjemme og spiller. For å gjøre dette har vi behov for å kunne
planlegge sammen med de som kan e‐sport, og utgiftene til å drive Unge arrangører vil derfor øke
ytterligere.

På vegne av Unge arrangører i Kåfjord UKM søker jeg om midler til tre ulike UKM arrangementer
som skal foregå våren 2020. Midlene vil kunne administreres gjennom Kulturskolen.

1 UKM Unge arrangører UA‐helg på Skjervøy
Siste helga i januar arrangerer de tre kommunene en helg for å kurse distriktets unge UKM
arrangører. Vi søker om 23 000 kroner for å dekke hotell, mat og reise for 5 ungdommer og en
voksen.

2. Skyss til Nord nord‐Troms UKM på Skjervøy
I forbindelse med forberedelser og gjennomføring av det interkommunale UKM 2020 på Skjervøy
søker vi om  midler til skyss både av Unge arrangører og deltagere/publikum med buss fra
Manndalen via alle bygdene og til Skjervøy. Vi søker om en delfinansiering på 15 000 kroner,
eventuelt en fullfinansiering av skyss estimert til 25 000 kroner (to dager UKM arrangement dersom
det blir mange påmeldte, i tillegg til skyssing med privat bil for unge arranglrer) 

3. Oppbygging av UKM med vekt på e‐sport
Vi søker om 10 000 kroner for å kunne starte arbeidet med å utvikle UKM til en arena for e‐sport.
Vi må knytte til oss folk som har greie på dette, og vil også søke mer ekstern fianisiering. En start‐
støtte til arrangementet vil gjøre det mulig å starte arbeidet med å utvikle UKM som en arena for
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e‐sport. 

For alle de tre arrangementene søker vi om å få lov til å endre på hvordan midlene brukes etter
avtale. Vi har ikke begynt arbeidet i UKM UA ennå, og det er viktig at ikke jeg som voksen
tilrettelegger tar makta fra de Unge arrangørene, Derfor håper jeg at ungdommene i UA ved en
eventuell tildeleing kan få være ansvarlig for å avtale med tildeler om hvordan midlene kan
brukes på en måten de mener er mest hensiktsmessig. Jeg står som søker nå for å rekke tidsfristen

Ta gjerne kontakt om noe skulle være uklart

Vennlig hilsen
Eline Petrine Johansen på Kulturskolen tlf 992 62 657

-- 
Ustitlaš dearvvuođat
Beste hilsen 
Eline Petrine
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Fra: Eline Petrine Johansen (elinejo@gmail.com)
Sendt: 25.11.2019 22.48.34
Til: Post Kafjord
Kopi: 

Emne: Søknad om midler til skyss fra Kåfjord til Nord-Troms Pride, 06.06.19
Vedlegg: 
Søknad om midler for at unge fra Kåfjord får skyss og servering under Nord‐Troms Pride som
arrangeres i Nordreisa 06.06.19

Jeg søker med dette om kroner 30 000 for å gjøre det enkelt for alle, og spesielt unge mennesker
fra Kåfjord, å delta på Nord‐Troms Pride som skal arrangeres i Nordreisa for aller første gang 6.
juni 2020. Jeg har blitt med som frivillig i produksjonsteamet i Nord‐Troms Pride. Vi har ikke fått
konstituert oss ennå, og planene og programmet for arrangementet er ikke spikret ennå. Men‐ vi
vet at vi ønsker å sette opp busser fra kommunene i Nord‐ Troms til Nordreisa, og at alle som blir
med bussen skal få mat og drikke ombord, og i tillegg et måltid mat i Nordreisa. Økonomi og at
man ikke har noen til å skysse seg til Nordreisa skal ikke være årsaken til at unge mennesker ikke
får delta på dette arrangementet.

Nord Troms Pride har ennå ikke et organisasjonsnummer og egen bankkonto, men iløpet av
inneværende uke vil dette være på plass. 

Nord‐Troms Pride håper å kunne omdisponere midlene etter avtale om dette blir nødvendig.

For mer informasjon om arrangementet, se:

https://www.framtidinord.no/nyheter/2019/11/21/Feirer‐kj%C3%A6rlighet‐og‐mangfold‐
20447921.ece

https://www.framtidinord.no/pluss/2019/11/23/For‐Eline‐er‐det‐viktig‐å‐vise‐at‐det‐også‐i‐Nord‐
Troms‐er‐en‐plass‐for‐alle‐20457082.ece?
fbclid=IwAR3TWBgiLD66AAAYObTYQcOJd_IhwVwbG3jaIzFvfm6eeE8fhPLnyCXutsw

Nord‐Troms Pride har en egen facebookside: 

https://www.facebook.com/nordtromspride/

Ta gjerne kontakt for mere informasjon

Vennlig hilsen
på vegne av Nord‐Troms Pride
Eline Petrine Johansen tlf 992 62 657

-- 
Ustitlaš dearvvuođat
Beste hilsen 
Eline Petrine
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

    
Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord:  Báŋkokontu/Bankkonto: 
Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024 
    
E-poasta/E-post:  Interneahtta/Internett:   Organisašuvdnanr/Org.nr:  
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no  940 363 586 

Saksbehandler Kjersti Hovland Rennestraum 
 
9148  OLDERDALEN 
 
 

 

 
Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak 

 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2015/545-201 C83 12.12.2019 

 

Særutskrift: Behandling av søknader om rusforebyggende midler 2019 

Vedlagt følger vedtaket i denne saken. 
 
 
 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Greta Larsen 
Avdelingsleder Service/IT 
Tlf.: 777 19 201/ 91573468  
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/545-201 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -198 

Arkiv: C83 

Saksbehandler: Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 26.11.2019 

 
 

Særutskrift 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
28/19 Ungdomsrådet 04.12.2019 

 

Behandling av søknader om rusforebyggende midler 2019 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 rusforebyggende midler 2019 
3 Søknad om rusforebyggende midler 2019 for Norway Cup tur 2020 
4 Søknad Rusforebyggende midler KåfjordLan 
5 SøknadRusmidlerHøst19 
6 Søknad om midler til skyss fra Kåfjord til Nord-Troms Pride, 06.06.19 
7 Søknad, rusforebyggende midler UKM 
8 Kriterier rusforebyggende 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 04.12.2019  

Behandling: 
Kåfjord ungdomsråd gjennomgikk alle innkomne søknader- totalt 7 stykk- og behandlet de 
enkeltvis ut ifra vedtatte tildelingskriterier.  
 
Ytre Kåfjord idrettslag 
Tiltak 1: Dekning av treningsavgift for ungdom 
Søknaden avslås av budsjettmessige årsaker.  
 
Tiltak 2: Innkjøp av romaskin 
Søknaden avslås jamfør punkt 6 i tildelingskriteriene: Det kan kun søkes om midler til innkjøp av utstyr 
inntil kr. 5000,-.  
 
Tiltak 3: Leie av lokaler 
Søknaden avslås da dette tiltaket ikke utelukkende kommer barn og unge, rusforebyggende midlers 
målgruppe, til gode, og av budsjettmessige årsaker.  
 
Tiltak 4: Aktivitetstur til Målselv 
Kåfjord ungdomsråd synes tiltaket er fint og tiltaket støttes med kr. 7000,- til dekning av overnatting for 
ungdom på aktivitetstur til Målselv.  
 
Luthersk-Læstadianske Menighet, Lyngenretningen 
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Kåfjord ungdomsråd roser ungdomshelgene til ungdomsgruppa i den Luthersk-Læstadianske Menigheten, 
Lyngenretningen, og støtter tiltaket med kr. 5000,-.  
 
Foreldregruppa til samarbeidslaget (IKIL, MUIL og OIK)  
Kåfjord ungdomsråd synes det er flott man har tatt initiativ til samarbeid på tvers av klubber og bygder og 
innvilger full støtte, kr. 5000,- til tiltaket.  
 
Kåfjordlan 
Kåfjord ungdomsråd henviser til punkt punkt 6 i tildelingskriteriene: Det kan kun søkes om midler til 
innkjøp av utstyr inntil kr. 5000,-, og tildeler derfor kr. 5000,-  
 
Manndalen jeger- og fiskerforening 
Kåfjord ungdomsråd synes det er positivt at foreningen ønsker å tilby gratis kurs for ungdom og tror det er 
et tilbud som favner også ungdom utenom annen organisert aktivitet. Tiltaket støttes derfor med kr. 
28 000,-.  
 
UKM Kåfjord 
Tiltak 1: UKM Unge-arrangører-helg på Skjervøy 
Søknaden avslås av budsjettmessige årsaker.  
 
Tiltak 2: skyss til Nord-Troms UKM på Skjervøy 
Søknaden avslås av budsjettmessige årsaker.  
 
Tiltak 3: oppbygging av UKM med fokus på e-sport  
UKM Kåfjord roses for sitt arbeid med ung kultur møtes og for sitt ønske om å tenke nytt. Tiltaket støttes 
derfor med kr. 10 000,-, med forbehold om at midlene brukes på dette.  
 
Nord-Troms Pride 
Kåfjord ungdomsråd synes det er fint man ønsker å skape en arena for inkludering i Nord-Troms. Da ikke 
søker var en registrert organisasjon på søketidspunktet, avslås søknaden, men søker oppfordres til å søke 
om midler når organisasjonsnummer er på plass.  
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Midler tildelt av Kåfjord ungdomsråd ved fordeling av rusforebyggende midler for 2019: 
  
YKIL  7 000,- 
Luthersk-Læstadianske Menighet, Lyngenretningen 
 

 5 000,- 

Foreldregruppa til samarbeidslaget (IKIL, MUIL og OIK)  
 

 5 000,- 

Kåfjordlan  5 000,- 
Manndalen jeger- og fiskerforening  
 

28 000,- 

UKM Kåfjord 10 000,- 
Totalt 60 000,- 

 
Alle som blir innvilget tilskudd må sende inn regnskap og rapport innen 3. mnd. etter 
gjennomførelse. Ubenyttede midler eller midler som er brukt til annet enn omsøkt kan kreves 
tilbakebetalt. 

105



 
 Side 4 av 4

 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord Ungdomsråd fordeler rusforebyggende midler for 2019, kr. 60 000, etter vedtatte 

tildelingskriterier.  
2. Innvilgede midler må rapporteres i etterkant, og senest innen 3 måneder etter 

gjennomførelse.  
3. Ubenyttede midler må tilbakeføres til kommunen.  

 

Saksopplysninger 
Rusforebyggende midler deles ut til frivillige lag/ foreninger som søker om midler til å gjennomføre 
tiltak for barn og unge mellom 12-19 år. Tiltakene/ arrangementene skal være rusfrie.  
 
Midlene deles ut etter følgende kriterier:  
1. Hovedsøker skal være et frivillig lag/ forening  
2. Tiltaket skal i hovedsak være for barn og unge mellom 12 og 19 år  
3. Tiltak som treffer barn og unge som faller utenfor organisert virksomhet prioriteres  
4. Aktiviteter som legges til helg prioriteres  
5. Midlene skal ikke brukes til drift som lønn, etc.  
6. Midlene skal ikke brukes til større innkjøp av utstyr- det kan søkes om utstyr inntil kr. 5000,- og 

det skal beskrives hvorfor utstyret er nødvendig for utøvelsen av tiltaket.  
 
Søknader skal inneholde: Beskrivelse av tiltak og hvorfor det er rusforebyggende, antall deltakere og 
hyppighet på tiltaket. Finansiering og kostnadsoverslag skal også ligge ved. Ufullstendige søknader 
vil etter kriteriene ikke bli behandlet.  
 
Rusforebyggende midler for 2019 ble lyst ut via Kåfjord kommunes hjemmeside, Avvir, Framtid i 
nord og på flere av kommunens Facebook-sider. Ved fristens utløp, mandag 25. november, var det 
kommet inn totalt 7 søknader. Årets søkere er:  
 

1. Ytre Kåfjord idrettslag  
2. Luthers-Læstadianske Menighet, Lyngenretningen  
3. Foreldregruppa til samarbeidslaget (Indre Kåfjord idrettslag) 
4. Kåfjordlan 
5. Manndalen jeger- og fiskerforening 
6. UKM Kåfjord 
7. Nord-Troms Pride  

 
Totalt til fordeling i 2019 er det kr. 60 000,-. Søknadsbeløp totalt er ca. kr. 200 000.  
 
Kåfjord kommune ved ungdomsrådet skal ha tilbakemelding på bruk av midlene med et enkelt 
regnskap innen 3 måneder etter utbetaling. Ubenyttede midler eller midler som er brukt til annet enn 
omsøkt kan kreves tilbakebetalt.  
 
Ungdomsrådet fordeler midlene etter oppgitte kriterier. Formannskapet er godkjenningsinstans.  
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Vurdering 
 
Ytre Kåfjord idrettslag 
Søker om midler til to tiltak: Ytre Kåfjord idrettslags treningsrom og aktivitetstur til Målselv 
fjellandsby. Til førstnevnte tiltak søker de om totalt kr. 36 499,- for dekning av treningsavgift for 
ungdom (kr. 12 000), innkjøp av romaskin (kr. 12 499) og leie av lokaler (kr. 12 000). Til 
sistnevnte tiltak søkes det om totalt kr. 15 095,-, til dekning av overnatting for ungdom (kr. 
6885), bakkekort for ungdom (kr. 5960) og inngang polarbadet for ungdom (kr. 2250). Total 
søker de om kr. 51 594,-.  
 
Om tiltaket treningsrom, skriver de i sin søknad: 

 Formålet er at ungdom skal ha et fritidstilbud i egen bygd, samt sosialiseres med voksne 
og lære gode treningsteknikker 

 Det brukes aktivt av ungdom i dag, både fra Djupvik og Olderdalen- både i ukene og i 
helgene 

 Det fungerer som et viktig rusforebyggende og sosialt tiltak, for de trenger ikke dra ut av 
bygde for «å ha noe å gjøre» 

 Ytre Kåfjord idrettslag har tidligere kunnet gi gratis treningstilbud til ungdom grunnet 
rusforebyggende midler og vil gjerne gi dette tilbudet igjen fordi man ser det øker antallet 
aktive ungdommer 

 
Om tiltaket aktivitetstur til Målselv fjellandsby skriver de i sin søknad: 

 Mangeårig tradisjon 
 Viktig tur for det sosiale samholdet i bygda og for å skape interesse for aktivitet hos barn 

og ungdom 
 På turen bor man i samme fjellandsby, står i bakken og går på ski sammen, spiser 

sammen og bader i Polarbadet sammen 
 Nesten halvparten av turens deltakere er barn og unge 
 Turen arrangeres i trygge rammer med voksne ledsagere 
 

Ytre Kåfjord idrettslag oppfyller alle krav stilt i tildelingskriteriene til hovedsøker. I punkt 6 i 
kriteriene står det at det kan kun søkes om midler til innkjøp av utstyr inntil kr. 5000,-. Dermed 
er ikke tiltaket innkjøp av romaskin søknadsberettiget, mens resten av søknaden kan behandles 
på vanlig vis.  
 
Kommunen synes det er fint at YKIL ønsker å satse på en kombinasjon av fysisk aktivitet og 
sosial stimuli rettet mot ungdom. Dette er folkehelsearbeid i praksis. Det er også veldig positivt 
at de kan vise til tidligere resultater som demonstrerte at gratis treningsavgift for ungdom er lik 
flere aktive ungdommer i bygda. Det anbefales at det innvilges full støtte til dette tiltaket, 
kroner 12 000,-. Ettersom kostnadene for romaskinen er høyere enn maksbeløpet for støtte til 
utstyr, kan ikke dette innvilges. Hva angår støtte til leie av lokaler, så er dette noe som ikke bare 
kommer ungdom til gode, men også voksne, ettersom de også bruker lokalene. Da 
rusforebyggende midler først og fremst skal komme barn og unge til gode og fordi det er mange 
gode søkere som skal dele på årets tildelingssum, anbefales det at det ikke gis støtte til dette i år. 
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Kåfjord kommune ønsker videre å rose YKIL for mangeårig tradisjon med aktivitetstur til 
Målselv fjellandsby, hvor også mange barn og unge deltar. Av samme grunn som nevnt over, 
nemlig mange gode søkere fordelt på årets tildelingssum, må man ved fordeling også etterstrebe 
en viss bredde i tildelingen, slik at mest mulig aktivitet kan skapes for midlene. Det anbefales 
derfor en tildeling på kroner 7000,- til tiltaket aktivitetstur til Målselv, slik at tildelingen 
dekker overnatting for ungdom.  
 
Luthers-Læstadianske Menighet, Lyngenretningen  
Søker på vegne av ungdomsarbeidet i den Luthersk-Læstadianske Menighet, Lyngenretningen 
om midler til å dekke underskudd fra tidligere arrangerte ungdomshelger i Manndalen og 
Eidebakken. Totalt søker de om kr. 20 000,-.  
 
Om tiltaket skriver de i sin søknad: 

 Formålet med ungdomshelgene er å skape en rusfri arena hvor ungdommer kan knytte 
bånd og styrke hverandre i troen 

 Arrangerer 2 ungdomshelger i året 
 Det rulleres på hvor ungdomshelgene arrangeres, neste er planlagt i Kåfjorddalen 
 Primær målgruppe for tiltaket er ungdommer fra ungdomsskolealder og opp til 20 år 

 
Den Luthersk-Læstadianske Menighet, Lyngenretningen oppfyller krav stilt til hovedsøker i 
tildelingskriteriene. Det søkes i dette tilfellet om midler til arrangementer som allerede har funnet 
sted, men da det ikke står presisert noe om dette i kriteriene, kan søknaden behandles på vanlig 
vis.  
 
Kommunen synes det er positivt at det skapes rusfrie arenaer for ungdom. Det er også et mål for 
kommunen at rusforebyggende midler når flest mulig ungdom på flest ulike arenaer. 
Ungdomshelgene har tidligere fått støtte av rusforebyggende midler. Da det i år er kommet inn 
mange søknader, påvirker dette dessverre hvor mye man kan tildele hvert enkelt tiltak. Det 
anbefales at man ved fordeling vurderer søknadssum opp mot oppgitte utgifter og fordeler 
deretter. Det anbefales en tildeling på kroner 5000,-.  
 
 
 
 
Foreldregruppa til samarbeidslaget (IKIL, MUIL og OIK) 
Søker om midler til reise, overnatting, mat etc. i forbindelse med Norway Cup 2020. Søker om 
totalt kr. 5000,-. 
 
Om tiltaket skriver de i sin søknad: 

 Har fått til et samarbeidslag som skal reise til Norway Cup- verdens største 
fotballturnering, sommeren 2020 

 Det sosiale vil være en stor del av opplevelsen, i tillegg til det fotballmessige 
 Laget består av 16 spillere født mellom 2005-2010 som kommer fra Manndalen, 

Birtavarre og Olderdalen 
 Turneringen gjør et stort rusforebyggende arbeid, i form av holdningsskapende arbeid 
 Samarbeidslaget har gjort, og skal gjøre en del dugnad for å få dette til 

 
Ettersom samarbeidslaget søker gjennom IKIL, innfrir de alle krav stilt til hovedsøker i 
tildelingskriteriene. Søknaden kan behandles på vanlig vis. 
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Kåfjord kommune ønsker å fremme samarbeid og samhold på tvers av bygdene, jamfør 
kommuneplanens samfunnsdel. Da dette tiltaket er et godt eksempel på dette, og fordi søker 
legger ned mye dugnadsarbeid for å få turen til Norway Cup til, anbefales det å innvilge full 
støtte, kroner 5000,-.  
 
KåfjordLan 
Søker om midler til innkjøp av pc og crewgensere til arrangørene for å starte arbeidet med å søke 
om midler til et planlagt KåfjordLan. Totalt søker de om kr. 6094,-.  
 
Om tiltaket skriver de i sin søknad:  

 KåfjordLan skal være et rusfritt dataspilltreff for å samle ungdommen i Kåfjord og i 
Troms.  

 KåfjordLan ble sist arrangert i 2016, men en gruppe på 6 ungdommer i alderen 13-17 år 
er nå i oppstartsfasen av planlegging av et nytt lan i juli 2020. 

 Formålet med arrangementet vil være å samle ungdom, samt å skape et sosialt 
arrangement hvor man kan bli kjent og spille med nye folk. 

 Det er stor interesse for dette i Kåfjord og mange har savnet tilbudet når det ikke har vært 
her 

 
KåfjordLan oppfyller alle krav stilt til hovedsøker i tildelingskriteriene og søknaden kan 
behandles på vanlig vis. 
 
Kåfjord kommune ønsker ungdoms-initiativ hjertelig velkommen. Både ungdomsrådet og andre 
ungdom har gitt tydelig uttrykk for at lan er noe man ønsker seg tilbake til Kåfjord. Dette ble 
også bekreftet i en spørreundersøkelse gjennomført på ungdomstrinn i Kåfjord i høst. Da punkt 6 
i kriteriene sier at det kun søkes om midler til innkjøp av utstyr inntil kr. 5000,-, kan ikke et 
høyere beløp enn dette innvilges. Det anbefales derfor en tildeling på kroner 5000,-.  
 
Manndalen jeger- og fiskerforening 
Søker om midler til å arrangere jegerprøvekurs vårhalvåret 2020, inkludert jegerprøvebok og 
eksamensavgift med mer. Midlene skal gå til dekning av 18 ungdommers egenandel. Totalt søker 
de om kr. 29 250,-. 

 
Om tiltaket skriver de i sin søknad: 

 Ved tidligere kurs har opp mot 80% av deltakerne vært ungdom mellom 14-19 år.  
 Tilbudet favner også ungdom som ikke deltar på sportsaktiviteter eller annen kunst- 

og kulturaktivitet og faller utenom dette 
 Kurset ledes av personer er kvalifisert for arbeidet 
 Kurset er på tilsammen 30 timer og resulterer i en prøve som gjør dem til registrerte 

jegere 
 Alle som fyller 14 i løpet av 2020 eller eldre, kan delta 
 Formålet med å dekke deltakeravgiften for ungdom, er at det ikke er alle ungdommer 

som har råd til å delta ellers 
 
Manndalen jeger- og fiskerforening oppfyller alle krav stilt til hovedsøker i tildelingskriteriene 
og søknaden kan behandles på vanlig vis. 
 
Det er som nevnt tidligere ønskelig at de rusforebyggende midlene fordeles på ulike arenaer hvor 
man treffer ulike ungdommer. Manndalen jeger- og fiskerforening kan vise til høy deltakelse av 
ungdom på sine kurs tidligere. Det er også positivt at tiltaket treffer ungdom som ikke 
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nødvendigvis deltar i andre organiserte aktiviteter. Fordi antall søkere og total søknadssum er 
høy i år, anbefales det en tildeling som vil dekke egenandel for 50 % av estimerte deltakere, 9 
stk. Det anbefales derfor en tildeling på kroner 15 000,- 

 
UKM Kåfjord 
Søker om midler til avvikling av tre tiltak. Den totale søkesummen er på kr. 58 000,-: UKM 
Unge arrangører-helg på Skjervøy (kr. 23 000), skyss til Nord-Troms UKM på Skjervøy 
(delfinansiering på 15 000 eller helfinansiering på 25 000) og oppbygging av UKM med vekt på 
e-sport (10 000).  
 
Om UKM skriver de i sin søknad: 

 Har ikke eget budsjett med midler til å arrangere UKM, derfor avhengig av støtte for å 
kunne arrangere dette 

 Ønsker at ungdom skal ta ansvar selv for arrangementet lokalt 
 Man har opprettet en mindre gruppe i Kåfjord, kalt Unge arrangører, som har begynt å ta 

ansvar for arrangementet både lokalt, interkommunalt og på fylkesnivå 
 Ønsker å fokusere på noe nytt, nemlig e-sport 
 Vil lage et spennende og nyskapende program for ungdom i Nord-Troms i forbindelse 

med Ung Kultur Møtes  
 Ønsker å ha mulighet til å endre på hvordan midlene brukes etter avtale, ettersom ikke all 

planlegging er kommet så langt enda 
 
Om tiltak 1 skriver de i sin søknad: 

 Skal arrangere kurshelg for Unge Arrangører i distriktet, siste helg i januar på Skjervøy 
 Ønsker å bruke midlene på hotell, mat og reise for 5 ungdommer og en voksen 

 
Om tiltak 2 skriver de i sin søknad: 

 I forbindelse med forberedelser og gjennomføring av det interkommunale UKM på 
Skjervøy 2020 søker de om midler til skyss for Unge Arrangører og deltakere/ publikum 

 
Om tiltak 3 skriver de i sin søknad: 

 Ønsker å utvikle UKM som arena for e-sport 
 
UKM Kåfjord er underlagt UKM Norge som er et fylkeskommunalt foretak med et nasjonalt 
sammensatt styre. Søknaden kan derfor behandles på vanlig vis. Hva angår omdisponering av 
midler, må dette eventuelt omsøkes i etterkant, eller det må skje i henhold til avtale.  
Kommunen mener søker, initiativtakere og Unge Arrangører er fremoverlent ved å ønske å satse 
på e-sport, samt samarbeide med nabokommunene. Dette fremmer også samhold på tvers av 
kommuner. UKM er direkte rettet mot rusforebyggende midlers målgruppe og favner en annen 
type arena enn det som det ellers er gitt bevilgning til. Det anbefales en tildeling på kroner 
10 000,-, til å utvikle UKM som en arena for e-sport.  
 
 
Nord-Troms Pride 
Søker om midler til avvikling av arrangement som skal finne sted 06. juni i Nordreisa. Total 
søkesum er på kr. 30 000,-.  
 
Om tiltaket skrive de i sin søknad: 

 Arrangementet er det første i sin rekke 
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 Ønsker å sette opp busser fra kommunene i Nord-Troms til Nordreisa, slik at det blir 
enklere for alle å delta 

 Ønsker også å sikre at alle ombord på bussen får mat og drikke ombord 
 Skal opprette eget organisasjonsnummer og bankkonto i løpet av samme uke som 

søknadsfristen gikk ut, men fordi det nettopp er startet opp er ikke dette på plass ved 
søknadsfristens utløp 

 Ønsker å sikre at unge mennesker uten god økonomi får delta på arrangementet 
 
Ettersom Nord-Troms Pride skal registrere sin organisasjon snarlig, kan søknaden behandles på 
vanlig vis.  

 
Kåfjord kommune ønsker rose initiativtakerne for et flott tiltak. Pride er mange andre steder en 
stor folkefest og en viktig arena for unge mennesker til å få lov til å være seg selv. Det er uten 
tvil en stor inkluderingsarena som også vil involvere mange unge mennesker. Likevel er dette 
også et arrangement som vil favne mange voksne mennesker som faller utenfor rusforebyggende 
midlers målgruppe. Da søkerne i år er mange og potten til fordeling ikke gir rom for å innvilge 
alle søknadene, anbefales det på bakgrunn av dette å ikke innvilge støtte til dette tiltaket i 
år, men heller oppfordre søker til å fremme en ny søknad når mer informasjon er på plass til 
Kåfjord kommune.  
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Midler til rusforebyggende tiltak for barn og unge mellom 12 – 19 år 
 
Følgende kriterier gjelder for søkerne: 

1. Hovedsøker skal være et frivillig lag eller forening 
- Søknaden skal inneholde beskrivelse av tiltak og hvorfor det er 

rusforebyggende, antall deltakere og hyppighet på tiltaket. Finansiering og 
kostnadsoverslag skal også ligge ved. 

2. Tiltaket skal i hovedsak være for barn og unge mellom 12 og 19 år. 
3. Tiltak som treffer barn og unge som faller utenfor organisert virksomhet prioriteres. 
4. Aktiviteter som legges til helg prioriteres. 
5. Midlene skal ikke brukes til drift som lønn, etc. 
6. Midlene skal ikke brukes til større innkjøp av utstyr. 

- Det kan kun søkes om utstyr inntil kr 5.000,- og det skal beskrives hvorfor 
utstyret er nødvendig for utøvelsen av tiltaket. 

 
 
Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet, så derfor er det viktig å legge ved nødvendig 
dokumentasjon 
  
Ungdomsrådet/Kommunen vil ha tilbakemelding på bruk av midlene med et enkelt regnskap, 
innen 3 måneder etter utbetaling. Ubenyttede midler eller midler som er brukt til annet enn 
omsøkt kan kreves tilbakebetalt. 
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Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
81/19 Kåfjord kommunestyre 03.12.2019 
93/19 Kåfjord kommunestyre 19.12.2019 

 

Interkommunalt samarbeid om barnevern mellom Kåfjord kommune og 
Nordreisa kommune 

Vedlegg 
1 Prosjektrapport interkommunalt barnevernsamarbeid 
2 Samarbeidsavtale barnevern fom 2020 

 
Henvisning til lovverk:  

 Barnevernlovens § 1-1 definerer lovens formål som er å sikre at barn og unge som lever 
under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til 
rett tid.  

 Barneverntjenesten skal bidra til at barna og unge får trygge oppvekstsvilkår.   
 Kommunens ansvar er omtalt i barnevernloven § 2-1.   
 Barnets beste skal være styrende for alt barneverntjenesten foretar seg. I tillegg til en 

rekke andre bestemmelser regulert av Barnekonvensjonen, Forvaltningsloven og 
Barnevernloven i hovedsak.  

 Barnets beste omtales i Barnekonvensjonens artikkel 3, Barnevernloven § 4-1 og 
Barneloven §§ 43, 48 og 55.   

 Barnevernloven § 1-4 krever at tiltak og tjenester etter loven skal være forsvarlige.  
 Barnevernloven § 2-3 b andre ledd regulerer Fylkesmannen sitt ansvar for råd, 

veiledning og tilsyn med kommunene. Herunder bemerkes det videre at Fylkesmannen 
har en råd- og pådriverfunksjon overfor kommunene i deres innsats for god kvalitet i 
akuttarbeidet. 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 03.12.2019  

Behandling: 
Kommunalsjef Elisabeth Gulbrandsen redegjorde for saken. 
Det var opprinnelig 5 Nord-Troms-kommuner som skulle være med, men kun Kåfjord og 
Nordreisa kommune vedtok Vertskommunesamarbeid. 
Varaordfører Britt Pedersen: Stiller flere spørsmål til det interkommunale samarbeidet. 
Nordreisa kommune har mange avvik over flere år, og stiller seg skeptisk til dette. Er disse 
avvikene lukket? 
 
Hans-Øyvind Jenssen fratrådte kl.16.00. 
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Kommunedirektør Einar Pedersen: Vi har et velfungerende barneverntjeneste pr. i dag, men det 
har i perioder vært store problemer i Kåfjord også. 
Ved Vertskommunesamarbeid vil kommunen få mer forutsigbarhet i forhold til ressurser og 
arbeidet, det vil ikke være behov for settekommuner. 
Einar Eriksen Krf: Hva hvis barnevernstjenesten blir dårligere enn vi har i dag? 
Vi har en bra barneverntjeneste i dag. 
Kommunalsjef Elisabeth Gulbrandsen: Vanskelig å svare om tjenesten blir bedre.  
Det er blitt bedre i Nordreisa, spesielt på ledersiden. 
Akuttsamarbeidet er Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy med på. 
Arthur Kjelstrup-Olsen AP: Viktig med god kvalitet i tjenesten, og større fagsamarbeid for 
barnevernet. 
 
Kommunestyret kom med følgende forslag: 
Saken utsettes til kommunestyremøtet 19.12. 
Barnevernslederne i Nordreisa og Kåfjord innkalles for å belyse følgende punkt: 

 Avvik 
 Økonomi 
 Arbeidsmiljø 
 Oppfølging av «Plan for interkommunalt samarbeid i Nord-Troms» 

 
Votering: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken utsettes til kommunestyremøtet 19.12. 
Barnevernslederne i Nordreisa og Kåfjord innkalles for å belyse følgende punkt: 

 Avvik 
 Økonomi 
 Arbeidsmiljø 
 Oppfølging av «Plan for interkommunalt samarbeid i Nord-Troms» 

 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kåfjord kommune etablerer interkommunalt samarbeid om felles barneverntjeneste med 
Nordreisa kommune fra 1.1.2020. 
 
Anbefalingene i sluttrapport «Interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord Troms» legges til 
grunn.  
Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av (ny 
kommunelov) kommunelovens §20-2 administrativt vertskommunesamarbeid 
Kommunestyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale. 
Samarbeidet iverksettes fra og med 1. januar 2020.  
Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i henhold til samarbeidsavtalens kap. 2.  
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Kommunestyret ber rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til vertskommunen for 
de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter vertskommuneavtalen (jfr 
kommunelovens § 20-2) 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunene i Nord Troms har gjort en utredning i 2017 om hvorvidt en skal samarbeide om 
alle oppgavene som ligger til tjenesten. Rapporten har vært behandlet i ulike ledd ute i 
kommunene.  Samarbeidsforholdet handler i stor grad om myndighetsoverføring til 
vertskommune slik at det i praksis kun er aktuelt å organisere samarbeid etter kommunelovens § 
28. Kåfjord kommune var vertskommune for utredningen som var finansiert av tilskudd fra 
Fylkesmannen i Troms. 
 
Kommunene Storfjord, Lyngen, Skjervøy og Kvænangen har behandlet saken og stemt mot 
interkommunalt samarbeid i Nord-Troms.  
 
Behovet for samarbeid begrunnes i behovet for tilstrekkelig kapasitet, antall ansatte og faglig 
bredde, for å håndtere de mange krevende og belastende oppgavene som barneverntjenesten 
møter. En annen viktig begrunnelse for interkommunalt samarbeid er muligheten for faglig 
oppdatering og videreutdanning, samt faglig og sosial støtte fra flere kolleger. Små fagenheter 
med 3 – 4 ansatte er sårbare. Fravær fra daglig tjeneste i form av utdanningstiltak, sykefravær, 
permisjoner mv.  reduserer fort kapasiteten til under det akseptable i forhold til 
oppgaveløsningen. Et tredje forhold som krever en solid barnevernsenhet er skjerpede lovkrav, 
herunder ivaretakelse av barns rettsikkerhet. Sentrale myndigheter har som utgangspunkt at en 
barnevernstjeneste ikke bør bestå av mindre enn 5 ansatte. Man har likevel ennå ikke villet 
lovfeste et krav om minimumsbemanning. Ved et samarbeid vil problemstillinger til 
saksbehandlers habilitet lettere kunne unngås. 
 
Vedrørende økonomiske sider ved et barnevernssamarbeid kan en lese seg til i rapportens pkt. 
2.4, at samarbeidskommunene ikke kan regne med reduksjon i budsjettene til ordinær drift av 
tjenestetilbudet. Imidlertid vil man sannsynligvis få mer igjen for pengene en om kommunene 
gir tilbudet hver for seg. I tillegg vil utgiftsveksten for eksempel ved nye krav være mer moderat 
i et samarbeid enn om kommunen står alene. Med økt fagkompetanse vil tjenesten kunne 
forebygge for eksempel kostbare omsorgsovertakelser. En annen økonomisk side ved de 
kommunale barneverntjenestene er bruk av private aktører i behandlingen av barnevernssaker. 
Det er et uttrykt mål at bruken av konsulenttjenester ønskes betydelig redusert.  I rapportens pkt 
2.4 belyses bruk av konsulenter i de seks Nord Troms kommunene. I et samarbeid vil det være 
en målsetting å betydelig redusere disse utgiftene. 
 
 

Vurdering 
 
Flere kommuner har som følge av økte krav til de kommunale barneverntjenestene og 
lovendringer sett at det er vanskelig å møte utfordringene alene. Derfor har kommuner rundt om 
i landet etablert interkommunale samarbeid om barneverntjeneste. Dette gjelder fullt ut også for 
kommunene i Nord Troms. NOU 2016:16 har som mål å bedre rettsikkerheten til barn og skape 
et mer tilgjengelig og forståelig regelverk. Dette må kommunene ha kompetanse til å tolke og 
utøve til det beste for de mest sårbare barna en yter tjenester til.  Kommunene går over til et 
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systematisk skifte i måte å tenke på som er av betydelig størrelse og rekkevidde; Fra 
tilnærmingsmåter der barn sees på som «objekter» som trenger hjelp, til en oppfatning av barn 
som rettighetshavere som har umistelig rett til beskyttelse.  Økonomi alene skal aldri være et 
argument for å inngå i interkommunale samarbeid, men en vil kunne heve nivået på tjenesten og 
dempe fremtid kostnadsvekst. Vel så vesentlig er tilgangen til kvalifisert og tilgjengelig 
personell i et gjennomtenkt system med gode strategier. 
 
God omorganisering og gode prosesser omkring samarbeid kan kommunene heve kvaliteten på 
tilbudet til brukerne og samtidig ivareta behovene til ansatte og arbeidsgiver. Sluttrapporten har 
vært ute på høringer En viktig motforestilling fra flere som har deltatt i utredningsarbeidet er 
geografisk utstrekning.  Dette møtes gjennom en desentralisert organisering slik at 
barnevernkonsulentene har fast oppmøtested i hver kommune. Likevel vil et samarbeid i Nord 
Troms medfører økt reiseaktivitet, eks når ansatte som har fast oppmøtested i en kommune har 
fravær. Fraværet vil da kunne medføre at andre med oppmøtested i andre kommuner må reise.  
 
Etablering av et felles interkommunalt samarbeid om barnevern er en betydelig 
organisasjonsendring. Det vil være mange praktiske spørsmål som må undersøkes, utredes og 
avklares underveis fram mot og etter iverksettelse. Om ikke dette tas grundig kan betydelige 
problemer dukke opp etter oppstart og ta dermed svekke fokus på tjenesteutviklingen. Dette 
behovet er ivaretatt ved at det er etablert en arbeidsgruppe som jobber med å undersøke, utrede 
og avklare problemstillinger i forhold til et slikt samarbeid. Arbeidsgruppen består av 
virksomhetsleder for barneverntjenesten i Nordreisa, konstituert barnevernleder i Kåfjord og 
organisasjonspsykolog som har fått oppdrag som prosessveileder. 
Det ble søkt om midler fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark i forhold til iverksettelse av det 
interkommunale samarbeidet. I den forbindelse ble det laget en prosjektplan for perioden april 
2019 – september 2019. Tiden etter prosjektet og frem til iverksettelse av samarbeidet skulle 
brukes til etablering av organisasjonskultur, utforming av rammer og retningslinjer, beskrive den 
nye tjenesten i rapport og eventuelt treffe vedtak. Oppstart av prosjektet ble først medio oktober 
og prosjektet er dermed forsinket.  
Samarbeidsavtalen legger til grunn at det opprettes en referansegruppe bestående av leder for 
barnevernsamarbeidet og en representant fra hver av deltakerkommunene. Representant 
oppnevnes av rådmannen i hver deltakerkommune. I samarbeidsavtalen legges det opp til 
evaluering av barnevernsamarbeidet en gang pr år i referansegruppen. Dette skal sikre 
forankring i kommunestyrene. 
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Forord 

Nord-Troms omfatter kommunene Lyngen, Storfjord, Gáivuotna Kåfjord Kaivuono, Skjervøy, 
Nordreisa og Kvænangen. Styringsgruppa som består av rådmennene i de aktuelle kommunene har 
bedt om en utredning, organisering og iverksettelse av et mer fast organisert barnevernssamarbeid i 
regionen. Utredningsarbeidet som har ført til prosjektrapporten startet 23.01.2017.  

Oppdraget fra rådmannsutvalget i Nord-Troms har vært spennende, lærerikt og til tider utfordrende 
og frustrerende. Likevel er prosjektleder svært takknemlig for tilliten de har vist i utredningsarbeidet, 
og for at de valgte meg til oppgaven.  

Prosjektrapporten er blitt til etter drøftinger i arbeidsgruppa som består av barnevernlederne i de 
involverte tjenestene, en representant fra Fagforbundet, en representant fra Fellesorganisasjonen 
for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og studenter til disse 
yrkesgruppene (heretter kalt FO) og prosjektleder. Samt annet arbeid utført av undertegnede. 

Prosjektleder vil takke alle som har bidratt i prosjektet. Spesielt til Landsforeningen for 
barnevernsbarn som har hjulpet oss med å ivareta brukermedvirkning. Takk til barnevernlederne i 
Vesterålen barnevern, ETS barnevern, barneverntjenesten i Harstad, Tromsø, Alta og Bardu som har 
bidratt med informasjon om deres drift. Takk til de ansatte på rådhuset i Kåfjord som har hjulpet med 
praktisk bistand, korrekturlesing og gjennomføringen av ROS-analyse. En varm takk rettes til Grethe 
Marie Borgerød studieleder for UIT Norges arktiske universitet ved institutt for barnevern og sosialt 
arbeid, og Rita Øymo Solbakk universitetslektor, campus Harstad for gjennomlesing av spørreskjema i 
forkant av utsendelse. Det samme gjelder for barnevernleder i Orkdal kommune Tom Døsvik som 
raust har delt sine erfaringer med oss i forbindelse med gjennomført seminar. Sist men ikke minst 
rettes en stor takk til alle som har heiet på meg, bidratt med gode innspill og støttet meg gjennom 
prosjektet.  

 

Gáivuotna Kåfjord Kaivuono, 15.12.2017 

Therese Mariann Winther 

Prosjektleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118



2 

Innholdsfortegnelse 

1.0 Bakgrunn          s. 4 

1.1 Lovgrunnlag          s. 4 

1.2 Saksframlegg av mars 2014        s. 4 

2.0 Prosjekt interkommunalt samarbeid om barnevern i Nord-Troms   s. 5 

2.1 Spørreskjema          s. 6 

2.2 Samarbeid og kostnadsbilde        s. 7 

2.3 Intern organisering         s. 8 

2.4 Begrunnelse for ønsket samarbeid       s. 9 

2.5 Ivaretakelse av de ansatte        s. 13 

3.0 Organisering          s. 15 

3.1 Økonomi og fordelingsnøkkel        s. 16 

3.2 Ledelse/stab          s. 16 

3.2.0 Barnevernleder         s. 16 

3.2.1 Fagleder         s. 17 

3.2.2 Lederteam         s. 17 

3.2.3 Merkantilt ansatte        s. 17 

3.2.4 Advokattjenester        s. 18 

3.2.5 Psykologtjenester        s. 18 

4.0 Inndeling i team         s. 19 

4.1 Undersøkelsesteam         s. 20 

4.2 Tiltaksteam          s. 20 

4.3 Omsorgsteam          s. 21 

4.4 Oppsummering          s. 21 

5.0 Organisasjonskart         s. 22 

5.1 Prosjektleders innspill til diskusjon       s. 22 

6.0 Videre fremgang         s. 23 

6.1 Praktisk drift          s. 24 

6.2 Reisetid og oppmøte         s. 24 

6.3 Tjenestebiler          s. 25 

6.4 E-arkiv og mobilt barnevern        s. 26 

119



3 

6.5 Tilgang til praktiske løsninger på tvers av kommunegrensene    s. 28 

6.6 Tverrfaglig samarbeid         s. 28 

7.0 Akuttberedskap         s. 29 

7.1 Kjøp av akuttberedskap fra andre       s. 30 

7.2 Akuttberedskap organisert etter vertskommunesamarbeid    s. 30 

7.3 Akuttberedskap organisert ved samarbeid regulert av samarbeidsavtale  s. 32 

 Forslaget er presentert av barnevernlederne i Kvænangen/Nordreisa, 

 Skjervøy, Storfjord og Lyngen 07.06.2017 

8.0 Personalmessige konsekvenser vertskommunesamarbeid    s. 33 

8.1 Oppmøte sted, lønn og kjøreordninger       s. 33 

9.0 Interkommunalt barnevernsamarbeid etter kommuneloven § 27   s. 34 

10.0 Barnevernlederne i Nord-Troms sitt forslag       s. 35 

11.0 ROS-analyse          s. 39 

12.0 Oppsummering og anbefaling        s. 40 

Litteraturliste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120



4 

1.0 Bakgrunn 

1.1 Lovgrunnlag 

I barnevernloven § 1-1 defineres Lovens formål som er å sikre at barn og unge som lever under 
forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 
Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.  

Kommunens ansvar er omtalt i barnevernloven § 2-1.  

Barnets beste skal være styrende for alt barneverntjenesten foretar seg. I tillegg til en rekke andre 
bestemmelser regulert av Barnekonvensjonen, Forvaltningsloven og Barnevernloven i hovedsak.  

Barnets beste omtales i Barnekonvensjonens artikkel 3, Barnevernloven § 4-1 og Barneloven §§ 43, 
48 og 55.  

 

1.2 Saksframlegg av mars 2014 

I mars 2014 ble det utarbeidet et skriv fra barnevernslederne i Lyngen, Storfjord og Kåfjord. De 
aktuelle barnevernlederne ville ha et interkommunalt samarbeid. De så at endringene i 
barnevernloven av 21. juni 2013 medførte økte krav til tjenestene. I skrivet ble det trukket frem flere 
utfordringer kommunene stod ovenfor som følge av overnevnte. Deres oppfatning var at det ikke var 
et spørsmål om kommunene skulle samarbeide om barnevern, men hvordan dette samarbeidet 
skulle organiseres. Barnevernlederne så ikke for seg en sammenslåing av tjenestene, men mente det 
var realistisk med et samarbeid om deler av tjenesten.  

Lovendringene i barnevernloven av 21. juni 2013 innebar mange krav til kommunene som syntes 
vanskelig å innfri: 

 Økt økonomisk ansvar og styring gjennom økt kommunal egenandel. 
 Krav til styrking av tjenesten gjennom økt krav til fagmiljø, kompetanse og faglig 

videreutvikling. 
 Økte krav til å dokumentere at tjenesten er i samsvar med loven, blant annet gjennom krav 

til internkontroll, tiltaksplaner og evalueringsverktøy. 
 Økt fokus på likeverdig tilbud og robuste tjenester gjennom tettere oppfølging av små 

tjenester.  

Barnevernlederne formidlet at tiden ikke var moden for å slå sammen alle barneverntjenestene til en 
barneverntjeneste, men at de så det som realistisk å samarbeide om deler av tjenesten: 

 Tiltaksbank 
 Adopsjon 
 Kompetanseheving 
 Fosterhjemsoppfølging 
 Tilsynsordning 
 Evalueringsverktøy 

Kommunene besluttet å iverksette et utredningsprosjekt for interkommunalt barnevernssamarbeid. 
De har i den forbindelse fått tildelt midler fra Fylkesmannen i Troms. I ettertid har Skjervøy, 
Nordreisa og Kvænangen kommet med i prosjektet.  
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I saksfremlegget som lå til grunn for prosjektleders mandat ble prosjektrapport fra Vesterålen lagt 
ved som et eksempel på hvordan samarbeid i et stort geografisk område kunne organiseres. 
Hovedformålet med å etablere et formalisert barnevernsamarbeid i Nord-Troms er å etablere en 
tjeneste som på best mulig måte svarer på de krav som loven stiller til den kommunale 
barneverntjenesten. Det store geografiske området for de 6 samarbeidskommunene ble nevnt som 
noe en må ta hensyn til i utredningsarbeidet. Videre at andres erfaringer med slike samarbeid ble 
sentralt å innhente. Arbeidet med prosjektet skulle føre frem til et forslag til samarbeidsplattform for 
tjenestene (Saksfremlegg arkivsaknr: 2015/34-11). 

I utredningsarbeidet har prosjektleder forsøkt å ta utgangspunkt i overnevnte. Barnevernet er et 
komplekst fagfelt. Dette krever at de ansatte innehar kompetanse, tilnærmer seg jobben med stor 
grad av etikk og hele tiden tilegner seg ny kunnskap. De siste årene har barnevernet i Norge blitt 
kritisert både nasjonalt og internasjonalt.  Fra likelydende vedtak om interkommunalt barnevern i 
Nord-Troms ble fattet av de 6 samarbeidskommunene har Forslag til ny barnevernlov blitt presentert 
(NOU 2016:16). Dette hensynet er også forsøkt ivaretatt, og implementert, i prosjektarbeidet.  

Som nevnt har andres erfaringer med interkommunale barnevernsamarbeid vært viktig i arbeidet 
med prosjektet. Særlig har funn fra NF rapport n.: 1/2015 blitt vektlagt fordi informantene bestod av 
ulike viktige faginstanser som er sentrale i barnevernsarbeid (i tillegg til andre evalueringer av 
barnevernsamarbeid i hele landet). Informantene i nevnt studie var barnevernledere, rådmenn, 
representanter for fylkesmannsembetene og ledere for fylkesnemndene for barnevern og sosiale 
saker. Andrews, Gustavsen & Lindeløv (2015) sin studie omhandler 202 kommuner som var etablert i 
til sammen 63 interkommunale barnevernsamarbeid fordelt på 17 av landets fylker, og kan således 
være representativ for alle deler av landet. En fjerdedel av samarbeidene hadde vart i bortimot ti år 
eller mer. Noen av kommunene hadde opprettet formelle avtaler om samarbeid, men de fleste har 
slått sammen sin barneverntjeneste med andre.  

 

2.0 Prosjekt interkommunalt samarbeid om barnevern i Nord-Troms 

Styringsgruppa for prosjektet med å utrede interkommunalt samarbeid innen barnevern i Nord-
Troms er rådmannsutvalget. De har satt sammen en arbeidsgruppe som består av:  

Tone Mortensen – barnevernleder i Lyngen kommune  

Ann-Britt Holmen – barnevernleder i Storfjord kommune  

Jani Albrigtsen – barnevernleder i Gaivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni i 
perioden januar-mai 2017 

Sandra Larsen – konstituert barnevernleder i Gaivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon 
komuuni fra og med mai 2017 

Mette Øyen Bless – barnevernleder i Skjervøy kommune 

Lisa Løkkemo – barnevernleder i Nordreisa og Kvænangen kommune 

Maria Vang – representant for FO 

Beate Severinsen – representant for Fagforbundet i perioden juni 2017 og til prosjektslutt 

Therese Mariann Winther – prosjektleder  
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Fagforbundet og FO har også fått oversendt referater, ulike utkast som er utarbeidet og annet med 
invitasjon til å komme med innspill.  

Prosjektleder ser at oppnevnt arbeidsgruppe har vært noe homogen. Det har medført at 
utredningsfasen har hovedsakelig fokusert på barnevernfaglig innhold. En svakhet kan derfor være at 
en ikke har utredet alle sider ved eksempelvis drift og IKT i god nok grad. Sammensetningen 
representerer likevel en styrke i at fagligheten har vært forsøkt ivaretatt underveis. Dersom 
kommunene beslutter å samarbeide om barnevern vil det være naturlig å foreta en ytterligere 
kostnadskartlegging, utført av andre, for en eventuell vertskommune dersom det er 
samarbeidsformen som besluttes.  

I utredningsfasen har det vært gjennomført:  

 Drøftingsmøte mellom Fylkesmannen i Troms v/Silja Eriksen og prosjektleder. 
 Drøftingsmøte mellom KS v/seniorrådgiver Sylvi Hjelle og prosjektleder. 
 Drøftingsmøte mellom Landsforeningen for barnevernsbarn v/Veronika Løveng-Hansen og 

prosjektleder. 
 Drøftingsmøter for å få oppnevnt tillitsvalgte mellom FO, Fagforbundet og prosjektleder. 
 Besøk hos alle barneverntjenestene i Nord-Troms. 
 2 møter med styringsgruppa og prosjektleder. 
 6 møter i arbeidsgruppa (ved gjennomføringen har vi rullert oppmøtet på de ulike 

kommunene). 
 Fellesmøte med de ansatte ved alle barneverntjenestene. 
 To-dagers erfarings basert studieseminar for rådmannsutvalg, etatsledere og 

barnevernledere. 
 Møte med ETS barneverntjeneste v/barnevernleder Lill-Cathrine Ekra og prosjektleder. 
 Møte med Vesterålen barneverntjeneste v/barnevernleder Kari Mortensen og prosjektleder. 
 Telefonmøte med Harstad barneverntjeneste v/barnevernleder Inger Eidissen og 

prosjektleder. 
 Telefonmøte med prosjektleder for interkommunalt barnevernsamarbeid i Bardu Jutta 

Maurer. 
 Telefonmøte med barnevernvakta i Tromsø, barnevernleder i Alta og barnevernleder i Bardu. 
 Telefonmøter med IKT Nord-Troms sentraladministrasjonen v/leder Tom Eirik Jensen og 

prosjektleder Kurt Frantzen, samt andre eksterne aktører.  
 Rapportering på prosjektet til Fylkesmannen i Troms v/prosjektleder 13.06.2017.  
 Informasjonsmøte om Familieråd v/Bufetat og arbeidsgruppa. 
 Felles opplæring i Familieråd.   
 ROS-analyse av fremtidig barnevernssamarbeid i Nord-Troms v/Landsforeningen for 

barnevernsbarn, barnevernledere i alle kommunene (oppnevnt representant fra tjenesten på 
vegne av dem som ikke kunne delta), representant for Fagforbundet og representant for FO.  

 Deltakelse på akuttkonferanse 2017 arrangert av Barne- og familiedirektoratet og 
politidirektoratet. 
 

2.1 Spørreskjema 

Som en del i utredningen har som nevnt spørreskjema blitt utformet. Det ble utarbeidet et skjema til 
ledere og et til ansatte (se vedlegg 1). De ble sendt ut til barnevernledere og barnevernsansatte i de 
aktuelle kommunene. Totalt 13 ansatte har svart på spørreundersøkelsen.  
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Skjemaene ble utarbeidet for å få oversikt over tjenestespesifikke aspekter, organisatoriske og 
økonomiske forhold. Begge spørreskjemaene bestod av standardiserte spørsmål og spørsmål med 
åpne svarmuligheter. Spørsmålene var basert på forskning om interkommunalt samarbeid og 
mandatet som ble gitt av styringsgruppa. 

Spørreskjemaene ble gjennomlest og redigert av studieleder for institutt for barnevern og sosialt 
arbeid Grethe Borgerød og universitetslektor Rita Øymo Solbakk ved barnevernutdanningen på 
Norges Arktiske Universitet UIT, campus Harstad før de ble sendt ut.  

 

2.2 Samarbeid og kostnadsbilde 

Det bør ikke være noen uttrykt målsetting at man skal spare penger på å samarbeide om barnevern, 
men underforstått ligger det en målsetting om å få mer igjen for pengene ved å samarbeide enn det 
kommunene vil være i stand til på egenhånd. 

Nord-Troms kommunene vil måtte beregne økte utgifter i oppstart ved et interkommunalt 
samarbeid. Graden av utgifter og finansieringsplan for samarbeidet vil kunne variere alt etter om en 
velger å samarbeide utfra en avtale (jf. kommuneloven § 27) eller utfra en vertskommunemodell (jf. 
kommuneloven § 28). 

Når det gjelder interkommunale barneverntjenester synes de viktigste årsakene ifølge Brandtzæg, 
Håkonsen & Lunder (2010) til kostnadsøkninger å ha sammenheng med at man får større tjenester 
med sterkere fagmiljøer. Noe som i seg selv bidrar til flere meldinger, undersøkelser og tiltak som 
utløser økte kostnader. Det er dermed ikke sagt at etablering av interkommunale barnevern bidrar til 
kostnadsvekst sammenlignet med om hver enkelt kommune skulle styrket barneverntjenesten på 
tilsvarende måte hver for seg. Dersom vi ser på kostnadsutviklingen i barnevernet i små kommuner 
med og uten interkommunalt samarbeid på figur 27 presentert nedenfor ser vi at kommuner med 
interkommunale barnevern har hatt en mer moderat kostnadsutvikling enn andre små kommuner 
uten interkommunalt barnevern. Dette indikerer at etablering av interkommunale barnevern er en 
mer kostnadseffektiv måte å styrke barneverntjenesten på i små kommuner, enn om hver enkelt 
kommune skal styrke tjenesten på egen hånd. Dette er også samsvar med evalueringen av forsøkene 
med interkommunale barnevern (Brandtzæg 2006). 
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Figur 27. Kostnadsutvikling totalt for barnevernsutgifter i små kommuner (< 5000 innbyggere) med og uten interkommunalt samarbeid. 
Indekstall der 2002 = 1 for nominelle netto driftsutgifter.  

Informanter i Andrews, Gustavsen & Lindeløv (2015) sin studie ser både fordeler og ulemper med 
avstand mellom barneverntjenesten og enkelte av samarbeidskommunene. Geografisk avstand har 
betydning for tjenesten som utøves i positiv og negativ retning. En av fordelene er at det er mulig å 
fordele saker mellom ansatte slik at de unngår saker der de selv bor. En annen fordel er at det kan ha 
blitt mindre farlig å melde. Flere informanter bemerker at for mange saker kanskje har blitt liggende 
for lenge tidligere.  

Ut fra overnevnte kan et samarbeid i Nord-Troms fordelaktig bidra til barneverntjenestens 
hovedformål som er å yte bedre hjelp til barn og unge som trenger det. Isaksen (2010) viser også til 
at interkommunale barnevernssamarbeid har en kostnadsøkning, men bare halvparten så stor som i 
enkeltstående småkommuner. Denne økningen kan forklares blant annet med at man gjennom å 
styrke fagmiljøer og øke kompetanse, fanger opp et underliggende behov man tidligere overså. Når 
man skal effektivisere og holde kostnadene nede, kan det ikke være et mål å redusere antall tiltak. Er 
behovene der så må de også møtes. Det nevnes også at den generelle kostnadsøkningen i 
barnevernet ikke viser noen tegn til å avta.  

 

2.3 Intern organisering  

Erfaringer tilsier at valg av modeller for intern organisering er viktig for å lykkes med et 
interkommunalt samarbeid. Valget av organiseringen må ta hensyn til geografiske avstander og bidra 
til å sikre og videreutvikle kvaliteten på en mest kostnadseffektiv måte. Samtidig som nærhet og 
tilgjengelighet for brukere og samarbeidspartnere er viktig å opprettholde.  (Vardheim & Aastvedt, 
2013).  

Arbeidsgruppa så behovet for å drøfte organisering tidlig i prosessen. Det ble vurdert at dersom 
organisasjonskartet var etablert og omforent, kunne den videre utredningen innta et mer faglig 
fokus. Det ble derfor viktig å bruke tid på drøftinger rundt valg av samarbeidsplattform. Prosjektleder 
har presentert flere forslag til organisering som har blitt diskutert i arbeidsgruppa (se vedlegg 2).  

Ved oppstart av prosjektet ble de ansatte i barneverntjenestene, i Nord-Troms, oppfordret til å 
fremme forslag til organisering av samarbeidet. Siden prosjektleder ikke mottok forslag til 
samarbeidsplattform fra de ansatte ble det utarbeidet et forslag til organisering av interkommunalt 
barnevernsamarbeid i Nord-Troms som ble sendt ut på høring til aktuelle parter i de 6 
samarbeidskommunene.  

Forslaget tok utgangspunkt i at 4 av 5 barnevernledere på daværende tidspunkt ville tilpasse et 
forslag utfra utformingen fra Vesterålen barnevern. Barnevernleder i Storfjord kommune formidlet at 
de ikke var innstilt på et samarbeid av den karakteren, og ba om en utredning av samarbeid om deler 
av tjenesten. Herunder er barnevernvakt, felles tiltaksbank og fagutvikling nevnt eksplisitt. Videre 
utredningsarbeid vil derfor omhandle organisering etter både Kommuneloven §§ 27 og 28. Se vedlagt 
forslag til organisering av interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord-Troms og tilhørende 
høringsuttalelser (se vedlegg 3).  

7. juni 2017 ba de øvrige i arbeidsgruppa om at utredningen også skal omfatte et samarbeid om felles 
tiltaksbank og kompetanseheving. Konstituert barnevernleder fra Kåfjord deltok ikke på dette møtet, 
og har derfor ikke uttalt seg vedrørende dette. Ønsket fra barnevernledere er primært å sette ut 
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akuttberedskapen til barnevernvakt i Tromsø, sekundært å utvikle en egen barnevernvakt. De ulike 
alternativene vil bli forsøkt presentert mer inngående i rapporten.  

Forslag til barnevernsamarbeid i Nord-Troms er at det organiseres etter modell med administrativt 
verskommunesamarbeid (jf. kommuneloven § 28-1b). Dersom en ser for seg et samarbeid etter 
kommuneloven § 27 vil det videre arbeidet omhandle å utarbeide en samarbeidsavtale. En ser en del 
utfordringer dersom samarbeidsavtale om enkeltområder er løsningen kommunene velger. Dette vil 
bli presentert ytterligere i prosjektplanen.   

I Evalueringen av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag fremkommer det at valg av 
modeller for intern organisering naturligvis er viktig for å lykkes med et interkommunalt samarbeid. 
Hensynet til ulemper ved geografiske avstander blir nevnt eksplisitt (Brandtzæg, 2016).  

I vurderingen av organisasjonsstruktur og lokalisering av tjenester må det tas hensyn til de 
geografiske forholdene i Nord-Troms. Arbeidsgruppa ser at samlokalisering, med felles oppmøtested 
for hele tjenesten, ikke er hensiktsmessig på grunn av de store avstandene. Per 4. kvartal 2016 var 
samlet innbyggertall i regionen 15962 ifølge SSB. Utfordringene sett ut fra dette er at vi er få 
innbyggere fordelt på et stort areal noe som kan ha innvirkning på antall ansatte i tjenestene og de 
ressursene hver enkelt kommune rår over.  

Fagkompetansen må likevel kunne benyttes på tvers av kommunegrensene. Dette vil prosjektleder 
gå nærmere inn på i forslaget, og det vil være fokus i drøftinger med arbeidsgruppa videre i 
prosjektet dersom det blir besluttet et interkommunalt barnevernsamarbeid. 

 

2.4 Begrunnelser for ønsket samarbeid 

I dag er utfordringene barneverntjenestene økende. De siste årene har det vært en tredobling i antall 
barn som mottar tiltak. Lichtwarck og Clifford (2010).  

Barneombudet kom med et innspill til Raundalen-utvalget (NOU 2012:15) der en anbefalte minimum 
5 fagstillinger per barneverntjeneste. FO (2015) har senere anbefalt minimum 5 fagstillinger per 
kommunale barneverntjeneste for å sikre barn trygge og gode oppvekstsvilkår. Dette er nedfelt i 
Landsforeningen for barnevernsbarn sin politiske plattform for å sikre kontinuitet og kvalitet.  

Representanter for fylkesmannsembetene forteller at de «holder et øye med» de aller minste 
barneverntjenestene, og særlig dem med mindre enn fem årsverk for fagstillinger som anbefalt som 
nedre grense av departementet i Proposisjon til Stortinget 106 L (2012-2013). Fylkesmannsembetet 
ser på sammenslåing ved interkommunale samarbeid som en positiv utvikling, og har derfor «pushet 
på sammenslåing». Flere mener at initiativet bør komme fra komme fra kommunene og tjenestene 
selv.  

Representantene for fylkesmannsembetene og ledere for fylkesnemndene uttaler ifølge Andrews, 
Gustavsen & Lindeløv (2015) at en liten fast stab fører til at barnevernet må leie inn eksterne 
tjenester som kan variere kvalitetsmessig. Tjenester med få ansatte har også svekket beredskap om 
mer enn et barn må «akuttplasseres», og ved ulike typer fravær som for eksempel at barnevernleder, 
som eneste ansatt i tjenesten, må møte i fylkesnemnda, og være borte fra kommunene i flere dager. 
I en større tjeneste er det også mulig å fordele oppgaver på flere personer slik at ansatte unngår å bli 
involvert i arbeid med familier som de kjenner eller har et nært forhold til. 

Utfordringene som løftes for barneverntjenester i studien er gjenkjennbart sett opp mot resultatene 
av spørreundersøkelsen som er gjennomført i barneverntjenestene i Nord-Troms. Som nevnt har 13 
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ansatte, inkludert barnevernlederne, svart på denne.  11 av 13 av informantene oppga at de hadde 
opplevd å være inhabile i saker, og kommunene måtte få oppnevnt settekommune. Ved et 
vertskommunesamarbeid vil det kun være snakk om inhabilitet dersom barnevernleder har slektskap 
til tjenestemottakere eller av andre grunner er inhabil.   

Alle barneverntjenestene i regionen har opplyst i spørreskjemaet at de har opplevd å måtte leie inn 
konsulenter i forbindelse med alle stadier i barnevernssaker. Nedenfor presenteres en oversikt som 
kan være med på å gi et lite bilde av bruken av innleide konsulenter. Samtidig er det viktig å presisere 
at den høye bruken av konsulenter kan skyldes mangel på egne forebyggende hjelpetiltak. Mangelfull 
kompetanse i komplekse saker oppgis også som en av grunnene til at tjenestene leier inn eksterne 
konsulenter. 

Formålet med oversikten som presenteres nedenfor er å synliggjøre at det bør foretas en omregning 
av kjøp av tjenester hos andre for å se om det er mulig å opparbeide egne tiltak. Således vil en kunne 
opparbeide kompetanse i egen tjeneste ved et interkommunalt samarbeid. Prosjektleder påpeker at 
det må tas forbehold om eventuelle feil i oversikten. De ulike kommunene har ulike måter å føre 
regnskap på, og hvilke poster som benyttes. Prosjektleder har ikke fått utdypende forklaringer hos 
alle kommunene. Oversikten er likevel representativ for å skissere et bilde av kjøp av tjenester hos 
eksterne.  

Kommune Konsulenter 2015 Konsulenter 2016 
Kvænangen/Nordreisa Se merknad og 

kommentar nedenfor 
tabellen.  

Kroner 671.387,- (244) 
Kroner 916.200,- (251) 

Skjervøy Kroner 431.893,- Kroner 19.892,- 
Kåfjord Kroner 210.00,- Kroner 548.749,61,- 
Storfjord  Kroner 174.309, 64,- 

(252) 
Kroner 183.592, 46,- 
(251) 
Kroner 174.876,12,- 
(244) 
Totalt kroner 
532.778,22,- 

Kroner 694.121,05 

Lyngen Kroner 167.442,19 ,- Kroner 0,- 
 

 Merknad: Det har vært noe variasjon i innhentet tallmateriale fra Nordreisa/Kvænangen så 
prosjektleder presenterer tallene som ovenfor, og legger ved barnevernleders utdypning: 

o 2015 

2015: 

1.577.691 

 34.449 

 66.489 

Barnevernleder nevner at 2015 ikke er helt representativt. 2015 var et unntaksår med svært 
høyt fravær og de hadde 3-4 konsulenter inne.  

o 2014 
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2014: 

907.760 

 6.682 

    63.334  

o 2016 

2016: 

677.096 

140.800 

 78.888  

 Tallmaterialet som er presentert ovenfor er tall for Nordreisa kommune. I forhold til 
tallmaterialet fra Kvænangen kommune skriver barnevernleder følgende:  
«Det har vært litt utfordrende å klarlegge konsulentbruk hos barnevernet i Kvænangen fordi 
dette er bakt inn i utlegg fra Nordreisa og i et samlet refusjonskrav fra Nordreisa til 
Kvænangen kommune. For 2015 finner jeg kun et beløp på 4.231.80 kr. 
I 2016 er det anslått at det er benyttet konsulent og krevd refusjon for 25% stillingsressurs, 
17 766, 50 kr pr. mnd gjennom 11 av 12 måneder, altså kan vi anslå at det er benyttet 
195.431,50 kr på konsulenter i 2016.» 
 

Ut fra presenterte tall fra alle kommunene ser en i alle fall at det er mulig å spesifisere tallene 
ytterligere. Dersom en omregner dette til egne årsverk vil det kunne ha stor betydning å omsette 
pengene som brukes til kjøp av konsulent-tjenester i dag til å bygge opp egne tiltak ved et 
interkommunalt samarbeid.  

Å omregne økonomiske midler som brukes til å kjøpe tjenester fra eksterne til bruk av egne ansatte 
til å utføre tjenestene vil ikke ensbetydende representere kortsiktige innsparinger. Imidlertid vil det 
være en mulighet for kommunene til å drive kompetanseheving, og fagutvikling av egne ansatte. På 
sikt kan det gi mulighet for økonomisk vinning siden en de ansatte som allerede er ansatt i 
barneverntjenesten er dem som utfører jobben.  

Barne- og likestillingsdepartementet har i et brev til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gått 
gjennom bruken av aktører i det kommunale barnevernet. Vista analyse (2014-2015) viste at 77% av 
landets barneverntjenester benyttet private aktører til å utføre en eller flere av kommunens 
lovpålagte oppgaver. I brevet understreker departementet at det er kommunens øverste 
administrative og politiske ledelse som har det overordnede ansvaret for at kommunen oppfyller sine 
lovpålagte oppgaver etter barnevernloven. Direktoratet understreker at de private aktørene har 
bidratt til å løfte kvaliteten og kompetansen på mange områder i barneverntjenester. Samtidig 
understreker de at dagens situasjon innebærer en stor risiko for sviktende oppfølging og manglende 
styring av private aktører som utfører oppdrag på vegne av den kommunale barneverntjenesten. I sin 
vurdering presenterer departementet en liste med eksempler på oppgaver som innebærer utøvelse 
av offentlig myndighet og som kommunen ikke kan delegere/legge til en privat aktør (Moen & Solum, 
2017).  

Et annet moment som prosjektleder mener er viktig å påpeke i denne sammenhengen er at det stilles 
særlige krav til å trekke inn kulturperspektivet og gode kommunikasjonsferdigheter hos de ansatte i 
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barneverntjenesten. Å trekke inn kulturperspektiv er ifølge Saus (2006) å la forståelsen av individets 
og familiens behov være gjort med utgangspunkt i verdier og teorier som åpner for å se omgivelsene 
de er en del av. Barnets beste må være omtenkt i forhold til etnisitet.  

I Nord-Troms finnes det flere elementer som er spesielt for regionen, og dermed medfører ytterlige 
krav til kompetanse hos de ansatte. Her finnes en sammenblanding av norsk, kvensk og samisk 
kultur. Fornorskning av samer og kvener var ifølge Zachariassen (2016) målet med 
minoritetspolitikken staten førte i Nord-Troms og Finnmark i perioden 1850-1950. Videre har ifølge 
Aadens (1986) læstadianismen satt sitt preg på lokalsamfunn og bygder i Nord-Troms fra 1850 og 
frem til i dag. 

Identiteten vår og kulturen vi har tilegnet oss er en viktig del av oss, og preger måten vi oppdrar 
barna våre på. Lokalkunnskap hos de ansatte i barneverntjenesten er derfor en viktig del av deres 
kompetanse, og denne er viktig å styrke. Ansatte med kjennskap til kulturen i vår region vil lettere 
kunne ha denne kunnskapen med som en del av grunnlaget for å gjøre vurderinger i møte med barn 
og familier. De bor og lever i samfunnet på daglig basis, og mange av dem har vokst opp som en del 
av samfunnet de arbeider i. En kan stille spørsmål ved hvordan dette blir ivaretatt ved kjøp av 
tjenester fra eksterne konsulentfirmaer som operer fra hele landet.  

Kommunenes ansvar i forbindelse med overnevnte reguleres i flere bestemmelser:  

Barn som tilhører en minoritet eller er urinnvånere har et særskilt vern etter Barnekonvensjonens 
artikkel 30. Samiske barn har et ytterligere vern etter Grunnloven § 108.  

Forslaget til ny barnelov som i dag reguleres i barnevernloven § 4 er at barnevernets kompetanse bør 
styrkes med hensyn til å gå inn og forstå familier med en annen kulturell bakgrunn. Det er 
kommunens ansvar å sørge for opplæring av barneverntjenestens personell, jf. Forslag til § 113. Nytt 
forslag til § 4 innebærer et krav til kultursensitivitet hos barnevernsansatte. Forslaget til § 04 gir en 
plikt for barnevernet til å utøve sin virksomhet med respekt for og i samarbeid med barnet og barnets 
foreldre. For å oppfylle samarbeidsplikten, er det viktig at barnevernet har den nødvendige forståelse 
for den enkeltes kulturelle bakgrunn og for de særlige utfordringer som kan oppstå i kommunikasjon 
med barn og foreldre med en annen språklig, religiøs og kulturell bakgrunn (NOU 2016:16).  

Det som i alle fall er sikkert er at norsk barnevern i dag står barnevern ovenfor et systemskifte i måte 
å tenke på som er av betydelig størrelse og rekkevidde. Skiftet innebærer at: 

 Vi går fra tilnærmingsmåter der barn ses på som «objekter» som trenger hjelp, til en 
oppfatning av barn som rettighetshavere som har umistelig rett til beskyttelse. Synet flyttes 
fra barn som rettighetsbærende individ til barn som rettighetshavere (NOU 2016:16).  
 

 Skiftet stiller økte krav til kommunene fordi en rettighetsbasert tilnærming legger vekt på å 
styrke barnets egne ressurser og alle sosiale systemer som barnet er en del av: familien, 
skolen, lokalsamfunnet, institusjoner og religiøse og kulturelle systemer (NOU 2016:16).  

Kommunene vil som en følge av dette kunne stå ovenfor store utfordringer fordi dagens system ikke 
er godt nok rustet for å møte utfordringene ved at barn, og familiene deres blir rettighetshavere. 
Særlig i mindre kommuner kan det føre til utfordringer fordi fagmiljøene er små og sårbare. I verste 
fall kan det føre til at beslutninger fattes på feilaktig grunnlag, eller at saker ikke blir undersøkt, med 
de alvorlige konsekvensene det kan få for barn og familiene deres.  

Kommunene vil være ansvarlige ved denne type feil-behandling. Skiftet medfører et økt 
kompetansekrav til barneverntjenestene; krav om at de har tilgjengelige ressurser, og fokus på 
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hvordan en best kan utnytte og videreføre de ressursene som allerede finnes. Medvirkning er ifølge 
Landsforeningen for barnevernsbarn (2015) et av de viktigste satsnings områdene som Bufdir og 
Barne- og likestillingsdepartementet har. De mener at det er den eneste måten barnevernet kan bli 
bedre på.  

 

2.5 Ivaretakelse av de ansatte 

Barnevernsansatte er en utsatt gruppe. SSB sin rapport 20414/18 Turnover i barnevernet viser at på 
ett år, mellom 2010 og 2011, sluttet hele 31,5 prosent i det kommunale barnevernet. Til 
sammenligning er gjennomtrekks raten i varehandel 23,3 prosent og i industrien 14,8 prosent (Dinh, 
2015). Hele 60 prosent av de som jobber i barnevernsinstitusjoner, kommunalt barnevern og boliger 
for utviklingshemmede har opplevd vold eller trusler om vold siste år, viser en FAFO-undersøkelse fra 
2009 (Paulsen, 2014).  

Det er arbeidsgiver sitt ansvar å rekruttere og ivareta ansatte som skal forvalte kommunenes 
tjenester. For barnevernsansatte gjenspeiles dette ansvaret blant annet i å sørge for veiledning, 
kompetanseheving og å sørge for sikkerheten til de ansatte. For at de som utfører denne viktige 
jobben rettet mot sårbare barn, unge og familiene deres er det også av betydning å ha gode 
arbeidsverktøy. Praktisk tilrettelegging vil og ha betydning for kvalitet i tjenesten.  

Med utgangspunkt i at høy turnover blant barnevernsansatte kan samarbeid etter en 
vertskommunemodell bidra til at kommunene har muligheter for tilrettelegging i egen organisasjon. 
Dersom det er mulig å få til kan det redusere langtidssykemeldinger og omplasseringer. Det kan 
legges til rette for at ansatte kan ha mulighet til å bytte gruppe, eller at de kan utføre andre 
arbeidsoppgaver i kortere eller lengre perioder. I dag jobber alle kommunene i Nord-Troms etter 
generalistmodell, men hvis en velger en annen organiseringsform kan kommunene bidra til at de 
ansatte får en mer dynamisk arbeidsform. Dersom en ansatt av ulike grunner har utfordringer med å 
for eksempel jobbe med barnevernsundersøkelser kan de utføre andre oppgaver men likevel fungere 
på sin arbeidsplass. Dette samsvarer også i henhold til arbeidsmiljøloven § 4-2 som sier at:  

«(1) Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal holdes løpende informert om systemer som nyttes ved 
planlegging og gjennomføring av arbeidet. De skal gis nødvendig opplæring for å sette seg inn i 
systemene, og de skal medvirke ved utformingen av dem.  

(2) I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal: 

a)det legges til rette for at arbeidstaker gis mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom 
sitt arbeid, 

b)arbeidet organiseres og tilrettelegges under hensyn til den enkelte arbeidstakers 
arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger, 

c)det legges vekt på å gi arbeidstaker mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig 
ansvar, 

d)arbeidstaker så langt som mulig gis mulighet til variasjon og for å se sammenheng mellom 
enkeltoppgaver, 

e)det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstaker er i stand til å utføre 
arbeidet når det skjer endringer som berører vedkommendes arbeidssituasjon. 
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(3) Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes 
arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling 
som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 

(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne 
paragraf.»  

 

En ser tydelig at det er høye krav som stilles av kommunenes måte å utøve barnevern på, og ut fra 
anbefalinger kan interkommunalt barnevernssamarbeid være et gode for kommunene i Nord-Troms. 
Antall ansatte lokalisert, og hvordan en best mulig kan utnytte ressursene, bør ligge til grunn for den 
organiseringen som besluttes. 

Nord-Troms kommune har per i dag varierende antall ansatte i tjenestene.  

 Antall stillinger totalt 22.5 årsverk: 
o Lyngen; 3 med leder 
o Storfjord; 3 med leder 
o Kåfjord; 3.5 med leder 
o Skjervøy 4 med leder 
o Nordreisa/Kvænangen 9 med leder 

  Totalbefolkningen er som nevnt tidligere på 15962 per 4. kvartal 2016.  
 

Til sammenligning har andre kommuner, prosjektleder har vært i kontakt med, følgende antall 
stillinger;  

 Vesterålen barnevern (dekker Øksnes, Bø, Andøy, Lødingen, Hadsel og Sortland) har 35.5 
årsverk inkludert 2.40 % merkantil og advokat i 100% stilling.  

o Totalbefolkningen er på 30499 per 4. kvartal 2016.  
 

 ETS barnevern (dekker Evenes, Tjeldsund og Skånland) har 10 årsverk inkludert 40 % 
merkantil.  

o Totalbefolkningen er på 5705 per 4. kvartal 2016.  
 

 Barneverntjenesten i Harstad har 22 årsverk inkludert 2 merkantile, samt at de har en 
forebyggende enhet med 14 årsverk.  

o Totalbefolkningen er på 24800 per 4. kvartal 2016.  
 

Dersom en ser antall stillinger i forhold til folketallet i Nord-Troms kan det være mulig å opparbeide 
en sterkt og robust barneverntjeneste. Det forutsetter gode prosesser der en ser på omstrukturering 
av dagens måte å jobbe på innenfor de eksisterende barneverntjenestene. Med utgangspunkt i 
presentert tallmateriale kan det være mulig å bygge opp et faglig og kompetent barnevern uten å 
tilføre flere saksbehandlerstillinger i oppstart. Dette forutsetter en god dialog mellom kommunene 
og tid til faglige drøftinger. Fokuset må være på å finne gode løsninger før et eventuelt samarbeid 
inngås.  
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3.0 Organisering 

De fleste barneverntjenester er organisert etter en generalistmodell mens større kommuner ofte har 
ulike former for spesialisering. Barneverntjenester som har en spesialisert organisering har gjerne 
team med en ansvarsfordeling som tar utgangspunkt i barnas alder eller hvilke typer tiltak de mottar. 
En del kommuner har egne stillinger som saksbehandlere for ungdom, og et annet eksempel er 
kommuner som har fosterhjemsteam med ansvaret for alle barn som er i fosterhjem uavhengig av 
alder (KS, 2017).  

Arbeidsgruppa drøftet innledningsvis hvilken modell tjenestene kan organiseres etter. 
Generalistmodellen er som nevnt den modellen Nord-Troms kommunene jobber etter i dag der alle 
gjør alt. Unntaket er Nordreisa og Kvænangen barneverntjeneste som har forsøkt å gå over til å jobbe 
etter prosessmodellen der prosessessene undersøkelse og tiltak (i og utenfor hjemmet) rendyrkes 
som egne fagområder.  

Ettersom anbefalingen fra flertallet i arbeidsgruppa da var å jobbe etter prosessmodellen ligger den 
som utgangspunkt for organisasjonskartet. Videre har det vært et sterkt ønske om en «felles 
tiltaksbank» i regionen. Med dagens organisering har barneverntjenestene hatt utfordringer med å 
bygge opp og videreutvikle egne forebyggende hjelpetiltak. 

To viktige suksessfaktor som trekkes frem i en mulighetsstudie er at alle kommunene signaliserer klar 
vilje til samarbeid, og er villige til å gjøre nødvendige tilpassinger. Deltakerkommunene må også være 
villige til å avgi styring og myndighet til vertskommunen. Samarbeidet må ha klare mål, planlegges og 
forankres godt (Vardheim & Aastvedt, 2013). Fire av fem tjenester er organisert som et 
vertskommunesamarbeid regulert i Kommunelovens kapittel 5A (§ 28-1b).  

Flertallet i arbeidsgruppa så i oppstart for seg at samarbeidet organiseres etter 
vertskommunemodellen. Lovgrunnlaget for interkommunalt barnevernssamarbeid reguleres etter 
Kommunelovens § 28. Styreleder vil være rådmannen i vertskommunen. H*n har det overordnete 
ansvaret for driften av barneverntjenesten, og bidrar til samarbeidet i systemet og ut til de andre 
kommunene i samarbeid med barnevernleder. Det må foreligge et godt og tillitsfullt samarbeid 
mellom styret og barnevernleder. Det er også av stor betydning at barnevernet er synlig og godt 
forankret i de enkelte kommunene – både politisk og administrativt.  

Det vil være nødvendig at tjenesten har et eget, felles postmottak for inn- og utgående post som er 
knyttet til barnevernssaker. Post i tilknytning til barnevernssaker er unntatt offentlighet og krever 
eget arkiv. Annen post inngår i vertskommunens postsystem. Felles e-arkiv vil være fordelaktig for 
drift ved interkommunalt barnevernssamarbeid der post skannes inn på aktuelt barn. Dersom en skal 
kunne avhjelpe hverandre med eksempelvis habilitet eller ha felles akuttberedskap osv. må relevante 
opplysninger gjøres tilgjengelig for saksbehandlere uavhengig av barnets bostedskommune. 
Kostnader knyttet til e-arkiv innhentes i forlengelsen av at samarbeidsplattform besluttes. Alle Nord-
Troms kommunene saksbehandler i dag i programmet «Familia», Agresso og Ephorte. Kostnader 
knyttet til IKT-drift kartlegges videre i prosjektet.  Arbeidsgruppa ser at det er avgjørende at 
kommunene benytter samme saksbehandlerprogram dersom en inngår i samarbeidet. Alle 
barneverntjenestene har formidlet et sterkt ønske om å ta i bruk mobilt barnevern. Det betyr blant 
annet at saksbehandlere har mulighet til å skrive direkte inn på en I Pad på hjemmebesøk. På den 
måten effektiviseres driften. Pristilbud innhentes og kostnader for hver enkelt kommune blir en del 
av den videre utredningen når samarbeidsplattformen er etablert, og en vet antall kommuner som 
inngår i samarbeidet. Alle kommunene i Nord-Troms, utenom Lyngen deltar i dag i interkommunalt 
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samarbeid om IKT-drift. Det kan være fordelaktig ved en eventuell omlegging til felles datasystemer 
for kommunene både praktisk og økonomisk.   

 

3.1 Økonomi og fordelingsnøkkel 

I Andrews, Gustavsen & Lindeløv (2015) inngår alle barnevernssamarbeidene avtale om en 
budsjettmessig fordelingsnøkkel mellom deltakerkommunen. Her er funnene at det er relativt bred 
enighet om den fordelingsnøkkelen de har valgt. Bidraget til felles utgifter fastsettes oftest etter 
befolkningsstørrelse, helt eller delvis.  

Det anbefales at Nord-Troms kommunene fordeler kostnader knyttet til interkommunalt 
barnevernsamarbeid i henholdt til Regnskap og fordelingsnøkkel 40/60 som er brukt ved andre 
interkommunale samarbeid i regionen uavhengig av hvilken samarbeidsform en eventuelt beslutter.  

40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 

60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år.  

Den enkelte kommune står for kontorkostnadene for stillinger som er lokalisert i egen kommune. 
Lønn i faste stillinger, faktureringer og gebyr administreres av vertskommunen (aktuelt ved 
samarbeid etter kommuneloven § 28-1b). Reiseutgifter og IKT fordeles etter 40/60 prinsippet.  

Rådmennenes opplevelse av kontroll med utgifter til barnevern i Andrews, Gustavsen & Lindeløv 
(2015) varierte etter hvilken type posisjon den enkelte kommune hadde i samarbeidet. En høyere 
andel rådmenn i samarbeidskommuner (41 %) enn i vertskommuner (18 %) gir uttrykk for at de har 
for lite kontroll med utgiftene til felles barnevern.  

Utfra overnevnte kan en tenke at et samarbeid organisert etter vertskommunemodellen vil gi en 
tydeligere oversikt over totalkostnadene ved drift til barnevern.  

 

3.2 Ledelse/stab 

Med organiseringen arbeidsgruppa har sett på vil antall ledere ikke reduseres. Det vil imidlertid 
medføre endring i myndighetsoppgaver, og andre tilpassinger i stillingene, barnevernlederne har 
etter dagens organisering.  

Det er en fordel at fremtidig leder av det interkommunale barnevernet deltar i planleggingen og 
tilretteleggingen av samarbeidet før oppstart. Medvirkning og innflytelse er viktig for å skape 
eierskap og legitimitet til prosessen (Vardheim & Aastvedt, 2013).  

Naturlig oppmøtested for ledelsen/staben vil være valgt vertskommune, men skal kunne benyttes i 
alle kommunene som deltar i samarbeidet.  

 

3.2.0 Barnevernleder 

Barnevernleder har beslutningsmyndighet, økonomi- og personalansvar. H*n er ansvarlig for 
rapportering internt og ut til tilsynsmyndigheter/SSB. Utfra overnevnte vil det være naturlig at leder 
er med i planleggingen og utformingen av en interkommunal tjeneste. Rutinearbeid og utforming av 
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tiltak for å skape en faglig god tjeneste bør være igangsatt før eventuell oppstart. Det vil være en klar 
fordel om barnevernleder er med i arbeidet med dette.  

Ved et samarbeid etter vertskommunemodellen vil det representere økt reisevirksomhet for 
barnevernleder. Det legges opp til mobilitet blant ledelse for å unngå forhøyet reisevirksomhet for de 
øvrige ansatte i den grad det er mulig.  

 

3.2.1 Fagleder 

Fagleder har ansvar for faglig utvikling av tjenesten og arbeidet med akuttberedskap. Barnevernleder 
og fagleder blir et lederteam. Et godt samarbeid mellom lederne vil være avgjørende for å 
opparbeide og drive en velfungerende barneverntjeneste. Siden barnevernleder er den som har 
vedtaksmyndighet, vil det være av stor betydning at det er god kommunikasjon i lederteamet.  

 

3.2.2 Lederteam 

De ansatte er som nevnt ikke samlokalisert med et felles oppmøtested til daglig. Barnevernleder og 
fagledere er ansvarlige for å arbeide for en god faglig forankring i tjenesten. Felles fagmiljø 
opparbeides gjennom jevnlige felles drøftinger og fagutvikling samt veiledning – både i teamene og 
for hele tjenesten. Det er en forutsetning å utarbeide en god møtestruktur før en eventuell 
iverksettelse av interkommunalt barnevernsamarbeid. Gode IKT-løsninger vil være et godt verktøy 
for å gjennomføre felles drøftinger, fagutvikling og veiledning på grunn av avstandene. For eksempel 
muligheten til å ta i bruk lyd og bilde. Saksgjennomgang og veiledning bør skje ved felles fysisk 
oppmøte i de ulike teamene. Dette for å ha oversikt over utførelsen av arbeidet, rutiner og for å 
kunne drøfte saker og skape et økt samhold i tjenesten.  

I følge Brandtzæg (2016) er den største utfordringen å få til et godt tverrfaglig forebyggende 
samarbeid med samarbeidspartnere i kommunene.   

Utarbeidelsen av gode rutiner for hvordan barneverntjenesten skal ivareta det tverrfaglige 
samarbeidet, og kommunikasjon ut bør derfor ha stort fokus i lederteamet.  Viser også her til 
nødvendigheten av mobilitet hos ledelsen på tvers av kommunegrensene.  

Barnevernleder og gruppeledere må være synlig, og ha oversikt over saker, i alle kommuner. Det 
betyr at lederteamet må kunne påberegne noe forhøyet reisevirksomhet kontra det de har i dag.   

 

3.2.3 Merkantilt ansatte  

Arbeidsgruppa og prosjektleder anbefaler at det ansettes to merkantile stillinger i staben. De skal 
være ansvarlige for utbetalinger i forbindelse med tiltak, skanning av dokumenter, arkiv, sentralbord, 
postmottak og løpende oppgaver knyttet til kontordriften. I kartleggingen som prosjektleder holder 
på med, kommer det frem at det er et ønske om merkantilt ansatte. I dag utfører saksbehandlerne 
merkantile oppgaver. Det gjør at mye av tiden de kan bruke i arbeid rettet mot barn og familiene 
deres går med til dette. Kvaliteten ved tjenestene forringes ved at fagstillinger er tillagt mange 
merkantile oppgaver i dag. Ved å benytte seg av merkantilt ansatte vil en, etter arbeidsgruppas og 
prosjektleders syn, kunne bidra til effektivisering ved at fagstillingene utnyttes til fagarbeid bedre 
enn i dag. Lønnskostnader er lavere for merkantilt ansatte enn for fagstillinger, og innsparinger er 
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mulig. I et interkommunalt barnevernssamarbeid etter modellen som skisseres vil det være økt 
behov for kontordrift. Spesielt med tanke på skanning av dokumenter for å ivareta informasjonsflyt 
mellom kommunene.  

 

3.2.4 Advokattjenester  

I dag kjøper alle barneverntjenestene, i Nord-Troms, advokattjenester fra eksterne advokater. 
Kostandene til advokattjenester kommer i tillegg til utgiftene knyttet opp mot annen ekstern 
virksomhet. Viser herunder til oversikt på side 10 i rapporten og utover.  

Økonomi knyttet til overnevnte utredes ytterligere dersom kommunene inngår i et 
vertskommunesamarbeid. Hvis det lar seg forsvare økonomisk vil det være en klar fordel å ansette en 
eller flere advokat(er) i tjenesten. Advokaten vil være ansvarlig i forbindelse med saker i 
fylkesnemnda og ved domstolene. H*n kan delta inn i drøftinger av saker og andre tilfeller på daglig 
basis. Ansettelse av advokat vil kunne føre til en spesialisering innenfor barnevern. Saksbehandlere 
vil kunne føle seg tryggere i nemndssaker og andre rettsbehandlinger fordi det kan gjennomføres 
drøftinger og samarbeid i forkant. Det kan bli bedre kvalitet over eventuelle saksfremlegg som 
utformes, og de ansatte vil kunne få bedre opplæring i å anvende juss i faglige vurderinger. Bruken av 
egne advokater kan være med på å forbygge omsorgsovertakelser fordi drøftinger underveis, 
sammen med andre tiltak, vil kunne føre til bedre oppfølging av barna og familiene deres.  

Anslagsvise lønnskostnader er kroner 700.000-800.000,- i året. Hver fylkesnemndssak/behandling i 
Tingrett koster kommunen anslagvis mellom kroner 120.000-150.000,- Da mener man en «enkel 
behandling» som strekker seg over to dager. 5-7 saker av slik art vil dekke opp lønnskostnadene til 
advokat. Jf. andre barneverntjenester prosjektleder har vært i kontakt med.  

Dersom en ser for seg at advokater kan utføre andre tjenester for kommunene kan det forsvares å 
ansette to. Advokater kan bidra inn i andre saker knyttet opp mot helse- og omsorgstjenester, 
oppvekst- og kultur etc. Alene vil det være snakk om svært forhøyede lønnskostnader for 
kommunene å opprette egne stillinger, men samlet sett vil det ikke medføre de samme kostnadene 
fordi kommunene er sammen om utgiftene. Følgelig kan det bidra til økt kvalitet i andre gjeldende 
enheter i de kommunene som inngår i samarbeidet.  

 

3.2.5 Psykologtjenester  

I NOVA-rapport i 2014 fant man at det var en høyere andel personer med helseproblemer for dem 
som hadde hatt barnevernstiltak enn for sammenligningsgrunnlaget. De har også en forhøyet andel 
av alvorlig sykelighet og risiko for ulykker, selvmord og annen voldsom død, samt rusmisbruk. Bildet 
er med på å understreke viktigheten av forebyggende og terapeutiske instanser (Backe-Hansen, 
Madsen, Kristoffersen & Hvinden, 2014).  

I et interkommunalt barnevernssamarbeid vil psykolog bidra i oppfølgingen av psykisk helse hos barn 
og unge. Tidlig intervensjon vil kunne føre til en forbyggende effekt hos dem som mottar hjelp. I dag 
er det slik at barneverntjenestene (og barnets fastlege) kan sende henvisning til barne- og 
ungdomspsykiatrien (heretter BUP) ved behov. Det er dessverre lang ventetid før barn og unge 
mottar hjelp. Barn må også få satt en diagnose før de kan motta behandling fra BUP.  

Barn og unge under 23 år har rett til vurdering innen 10 virkedager. Vurderingen skjer på grunnlag av 
henvisningen. Fristen for å iverksette behandling er satt til 65 virkedager (Helsedirektoratet, 2015).  
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I flere tilfeller-, i barnevernssammenheng-, kan barn og unge ha behov for psykisk helsehjelp uten at 
de oppfyller diagnosekriterier. I disse tilfellene vil en kommunepsykolog være essensiell for å gi riktig 
hjelp til rett tid. I samarbeid med psykolog vil barneverntjenestene også ha et bedre grunnlag for å 
skrive henvisning til BUP når det er nødvendig.  

Kommunepsykolog kan videre ivareta en veilederfunksjon for de ansatte. Kommunene reduserer 
dermed kostnader til å leie inn ekstern veiledning, og h*n kan bidra som drøftingspartner i saker ved 
behov.  

Primærhelsemeldingen, Meld. St. 26 (2014 -2015), vektlegger at kommunene må styrkes for å bli i 
stand til å oppfylle samhandlingsreformens intensjoner om koordinerte og helhetlige pasientforløp, 
mer forebygging og tidlig innsats, og flere helsetjenester levert i kommunene. Det er en målsetning å 
nå personer som i for liten grad etterspør tjenester, og å bidra med ressurser for dem med de største 
behovene, samt til grupper der sykdomsutvikling og sykehusinnleggelser kan forhindres gjennom 
forebygging, (oppfølging og rehabilitering). Folkehelsemeldingen, Meld. St. 19 (2014-2015), 
framhever at det forebyggende arbeidet må styrkes. Psykisk helse skal få en større plass i 
folkehelsearbeidet, og arbeidet med livsstilsendring og aktiv aldring skal videreutvikles 
(Helsedirektoratet, 2015). 

Psykologtjenester kan videre knyttes opp mot helse- og omsorgsetatene i kommunene i et 
interkommunalt barnevernssamarbeid, og bidra til styrking av psykisk helsevern utover 
barneverntjenesten dersom kommunene ansetter flere psykologer. For kommunene kan 
lønnskostnader reduseres ved at det blir et «spleiselag» fordelt på dem som er med i det 
interkommunale barnevernssamarbeidet, og det vil kunne være mulig å ansette flere psykologer. Det 
kan bidra til muligheten for et faglig fellesskap, en bedre faglig forankring og gode muligheter for 
rekruttering av kompetanse. Kommunene i Nord-Troms vil med en slik forankring således kunne 
imøtekomme nasjonale krav om ansettelse av kommunepsykolog innen 2020.  

På lederplass i psykologtidsskriftet trekkes det frem viktigheten for faglig fellesskap for å stimulere til 
faglig vekst og unngå at psykologer havner i individuelle vakuum (Olsen, 2011). Lønnskostnader er i 
snitt kroner 550.000,- for psykologer ansatt i kommuner og fylker (SSB, 2015-2016). Det bemerkes 
imidlertid at det kan være store lønnsforskjeller innen yrkesgruppene.  

 

4.0 Inndeling i team 

Antallet barn i kontakt med barnevernet har økt betraktelig. Økningen har vært på 77% de siste 15 
årene (NOU 2016:16). Denne økningen fører til at store ressurser blir satt inn i forbindelse med 
barnevernsundersøkelser. Når tjenestene har få ansatte som skal jobbe i alle faser av en 
barnevernssak kan det føre til at hjelpetiltak ikke blir fulgt opp i tilstrekkelig grad. Dersom så skjer vil 
ikke tjenestene klare å jobbe godt nok forebyggende, og det er en fare for en økning i antall 
omsorgsovertakelser.  

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge, som lever under forhold som kan skade deres 
helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge 
oppvekst-vilkår. Barnevernet er først og fremst en hjelpetjeneste, men barnevernloven åpner 
samtidig for alvorlig inngripende tvangstiltak. Dette stiller store krav til barnevernets arbeid og til at 
rettssikkerheten til barn og foreldre blir ivaretatt på en god måte. Sakene er ofte komplekse og 
vanskelige. Som på andre områder er det også i disse sakene risiko for at det gjøres feil. 
Konsekvensene for de det gjelder kan imidlertid være svært store dersom feil begås. Barnevernet får 
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ofte kritikk, enten for å ha grepet inn for tidlig eller på feil måte, eller fordi de kommer for sent 
(Barne- og likestillingsdepartementet, 2016). 

Ved å organisere i team ut fra fasen i en barnevernssak, undersøkelse, tiltak og omsorgsoppfølging 
legges det til rette for at de ansatte kan være en del av et fagmiljø som er mer spisset inn mot et felt. 
Saksbehandlerne får et mindre spenn innenfor sitt fagområde, og dernest større kapasitet til å 
arbeide godt i komplekse saker.  

Barneverntjenesten inndeles i team ut fra fasen i en barnevernssak; undersøkelse, tiltak og 
omsorgsoppfølging. De ansatte er lokalisert som i dag, med unntak av forebyggende enhet. Her må 
en gjøre vurderinger av mobilitet for tilgjengelighet i alle kommunene i samarbeidet.  

 

4.1 Undersøkelsesteam 

Undersøkelsesteamet blir første kontakt med barnevernet for barna og familiene deres. Teamleder 
er ansvarlig for forsvarlig drift i det daglige; følge opp at undersøkelser gjennomføres og er ansvarlig 
for saksveiledning med de ansatte, samt for å videreutvikle, evaluere og rapportere til staben 
innenfor sitt ansvarsområde.  

Teamleder for undersøkelsesteamet skal også jobbe med saker, men er ansvarlig for at rutinene for 
undersøkelsesarbeidet blir fulgt. H*n har vedtaksmyndighet etter Barnevernslovens § 4-4 som 
omhandler Frivillige hjelpetiltak etter gjeldende lov og i noen personalmessige forhold som 
eksempelvis å innvilge et visst antall timer overtid etc. Teamleder lønnes som saksbehandler, men får 
en økonomisk kompensasjon for gruppelederfunksjonen. Denne fastsettes av arbeidsgiver og/eller er 
noe som besluttes i forhandlinger mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.  

Arbeidet med akuttberedskap er underlagt undersøkelsesteamet. Her vil en også kunne finne 
spisskompetanse på å gjøre vurderinger på hva som er akutt og hva som kan inngå i ordinær 
saksbehandling. Utformingen av organisering av akuttberedskap gjøres av arbeidsgruppa som en del 
av prosjektet.  

 

4.2 Tiltaksteam 

Tiltaksteamet har ansvar for iverksettelse, oppfølging og evaluering av frivillige hjelpetiltak.  

Teamleder for undersøkelsesteamet skal også jobbe med saker, men er ansvarlig for at rutinene for 
tiltaksarbeidet blir fulgt. Ansvarsområdet er å sørge for forsvarlig drift i det daglige; følge opp at tiltak 
iverksettes og evalueres, samt for å videreutvikle, evaluere og rapportere til staben innenfor sitt 
ansvarsområde. H*n har vedtaksmyndighet etter Barnevernslovens § 4-4 som omhandler Frivillige 
hjelpetiltak etter gjeldende lov og i noen personalmessige forhold som eksempelvis å innvilge et visst 
antall timer overtid etc. Teamleder lønnes som saksbehandler, men får en økonomisk kompensasjon 
for gruppelederfunksjonen. Denne fastsettes av arbeidsgiver og/eller er noe som besluttes i 
forhandlinger mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.  

Forebyggende enhet (felles tiltaksbank for kommunene) er underlagt tiltaksteamet. Enheten 
inneholder egne miljøterapeut(er), hjemmekonsulent(er), familieterapeut(er), metodeveileder(e) etc. 
Det er naturlig at forebyggende enhet er mobil og jobber i alle kommunene som inngår i 
samarbeidet. Oppdrag fra forebyggende enhet utføres på bestilling fra barneverntjenesten som har 
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kartlagt behovene til tjenestemottakerne. Tiltakene skal evalueres i samarbeid mellom 
tjenestemottaker, saksbehandler (ansvarlig leder) og forebyggende enhet.  

Felles forebyggende enhet kan opparbeides ved at noen saksbehandlerstillinger omdisponeres, 
omregning av kjøp av tjenester fra konsulenter til faste stillinger og kurs/opplæring fra Bufetat. Samt 
søke økonomiske midler fra Fylkesmannen.  

 

4.3 Omsorgsteam 

Omsorgsteamet har ansvaret for å følge opp barn og unge som har tiltak utenfor hjemmet. I tillegg vil 
rekrutteringsoppgaver av støttekontakter, besøkshjem, tilsynsførere og fosterhjem bli underlagt 
omsorgsteamet.   

Teamleder for omsorgsteamet skal også jobbe med saker, men er ansvarlig for at rutinene for 
omsorgsarbeidet blir fulgt. Ansvarsområdet er å sørge for forsvarlig drift i det daglige; se til at 
oppfølging, tilsyn, tilbakeføringssaker og veiledning blir gitt i henhold i henhold til lovkrav. H*n er 
ansvarlig for saksveiledning med de ansatte, for å videreutvikle og evaluere driften, samt rapportere 
til staben innenfor sitt ansvarsområde. Teamleder har vedtaksmyndighet etter Barnevernslovens § 4-
4 som omhandler Frivillige hjelpetiltak etter gjeldende lov og i noen personalmessige forhold som 
eksempelvis å innvilge et visst antall timer overtid etc. Teamleder lønnes som saksbehandler, men får 
en økonomisk kompensasjon for gruppelederfunksjonen. Denne fastsettes av arbeidsgiver og/eller er 
noe som besluttes i forhandlinger mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.  

 

4.4 Oppsummering 

Utfordringer ved denne organiseringen er overføringen mellom undersøkelse til tiltak som i noen 
tilfeller kan bli en «flaskehals». Dette fører til at barn og unge ikke får hjelpetiltakene de har krav på i 
tide. Det bør tas hensyn til disse utfordringene ved utarbeidelsen av rutiner for å unngå denne 
sviktsonen.  

Antall stillinger kan fordeles ut på teamene ut fra behov. Antall barn i de ulike fasene, i en 
barnevernssak, og de ansattes kompetanse og interessefelt innenfor områdene vil ha betydning. 

Når det er snakk om moderne barnevern er fokus på å ruste opp kompetansen for å imøtekomme 
barn og familiene som kommer i kontakt med barnevernet. De senere år har opplæring i 
evidensbaserte tiltak blitt innført som kompetanseheving til dem som jobber i fagfeltet.  

I barnevernsammenheng har det ifølge Bunkholdt & Kvaran (2015) vært en økende interesse for 
manual- og evidensbaserte metoder i barnevernsammenheng. De manualbaserte metodenes hensikt 
er at en skal ha kontroll over det som skjer, at klienten faktisk får den behandlingen h*n skal ha, og at 
klienten skal kunne forstå og følge med på det som skjer. At en metode er evidensbasert, betyr at 
metodens effektivitet har støtte i forskning eller er empirisk dokumentert. Altså at det er 
vitenskapelig dokumentert effekt av metoden som benyttes. Det betyr imidlertid ikke at barnevernet 
ikke skal benytte metoder som har et relativt lavt evidensnivå for eksempel støttekontakt og 
besøkshjem.   

Bufdir har overordnede faglige føringer om å bygge fagutvikling på beste tilgjengelig teoretisk og 
forskningsbasert kunnskap, praksiserfaringer og brukernes kontekstuelle preferanser 
(Grunnlagsdokumenter for veiledning i Bufetat 12/2016).  
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Flere forskere blant annet Mørch (2012) viser til at når barnevernet skal rustes opp må én av 
reformkomponentene være å gjøre evidensbaserte tiltak tilgjengelige for barnevernets familier. Utfra 
denne tilnærmingen vil felles forebyggende enhet kunne bidra til å utvikle et kompetent, og ikke 
sårbart, fagmiljø for å imøtekomme kravene en står ovenfor i barnevernet jf. NOU 2016:16. 

 

5.0 Organisasjonskart 

Arbeidsgruppa er kommet frem til følgende organisasjonskart under forutsetning at en får til gode 
prosesser i den videre utformingen av tjenesten:  

 

 

5.1 Prosjektleders innspill til diskusjon 

I første utkast var fagleder satt inn i et hierarki under barnevernleder. Prosjektleder har flyttet denne 
funksjonen på samme linje som resten av staben. Som nevnt vil samarbeid mellom fagleder og 
barnevernleder være helt avgjørende for å skape et bedre og mer robust fagmiljø som dermed 
indirekte medvirker til bedre kvalitet på tjenestene.  

Det å utvikle et kvalitativt godt barnevern krever fagutvikling. Mange kommuner har inngått 
interkommunalt samarbeid som et virkemiddel for å innfri kravene. I evalueringer er det 
fremkommet at tids- og avstandsdimensjonen var en vurdert ulempe ved interkommunalt 
barnevernssamarbeid (Lichtwarck & Clifford, 2010). En ser at overnevnte kan stå i motstrid til 
hverandre. Samarbeid alene løser ikke utfordringene, og god kommunikasjon vil være av betydning 
for å lykkes, samt å klare å bygge et fellesskap blant de ansatte.  
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Prosjektleder mener at en organisering der barnevernleder og fagleder er sidestilte kan bidra til 
bedre kommunikasjonsflyt mellom de ansatte, staben og styret. Det vil være vanskelig å se for seg at 
en barnevernleder skal ha vedtaksmyndighet og være ansvarlig for driften, uten å ta del i 
fagansvaret. Med utgangspunkt i innbyggertall og størrelsen på tjenesten kan eventuelt styret gjøre 
vurderinger om behovet for en fagleder, eller om barnevernleder kan ha også denne funksjonen i 
samarbeid med teamlederne. En kan regne med en effektivisering av driften på nevnte område 
ettersom antall ledere kuttes fra 5 til 4. 

  

6.0 Videre fremgang 

Videre fokus vil innebefatte involvering av de ansatte i barneverntjenestene og 
arbeidstakerorganisasjoner, samt politikerne og administrasjonen i de aktuelle kommunene. 
Brukerstemmen ivaretas gjennom innspill fra Landsforeningen for barnevernsbarn. Hvordan vi kan 
involvere de ulike aktørene drøftes fortløpende i arbeidsgruppa.   

Som nevnt ser en at det vil være av stor betydning for den videre prosessen å få besluttet 
organisasjonskartet. Dersom en finner en god løsning kan drøftingene endre fokus mot faglig 
innhold, utarbeidelsen av gode rutiner, og praktisk gjennomføring. Noen elementer vil kunne si seg 
selv utfra måten barneverntjenesten er organisert på.  

Konklusjonen fra evaluering som er gjort av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag 
viser til at sentrale erfaringer av interkommunale barnevern har bidratt til sterkere og mer stabile 
tjenester. Barneverntjenestens kompetanse og kapasitet har blitt styrket, tjenestene har blitt mindre 
sårbare, og det har blitt lettere å unngå inhabilitet. Forutsetningene for håndtering av krevende og 
komplekse saker har økt. Større tjenester har gjort det lettere å spesialisere kompetansen, 
muligheten for videreutdanning har blitt bedre og forutsetningen for utvikling av gode tiltak har blitt 
styrket. Imidlertid har alle tjenestene hatt utfordringer ved oppstart. Det har blitt brukt for kort tid til 
planlegging, tilrettelegging og organisering av tjenestene før oppstart. Og behovet for å samkjøre 
ulike kulturer, tradisjoner og rutiner har vært undervurdert (Brandtzæg, 2016:171).  

Overnevnte samsvarer i stor grad med det barnevernledere i de interkommunale 
barneverntjenestene prosjektleder har vært i kontakt med formidler.  

Prosjektleders anbefaling er at Nord-Troms kommunene bør ta høyde for forskning og erfaringer i sin 
prosess, og bruke tid på løsningsforslag til utfordringene andre har erfart i prosjektet. Åpenhet og 
tillit til egen og andres kompetanse kan være en forutsetning for å lykkes med prosjektet.  

Forslaget som foreligger har vært ute vært ute på høring hos barnevernlederne, helse- og 
omsorgssjefene og oppvekst- og kulturlederne i de seks Nord-Troms kommunene, samt FO og 
Fagforbundet. Innspillene ligger som vedlegg til prosjektplanen, og er oversendt til rådmannsutvalget 
sammen med fremmet forslag for videre politisk behandling.  Etter ønske fra Storfjord kommune er 
også et samarbeid ut fra kommuneloven § 27 forsøkt skissert i prosjektplanen etter gjennomført 
høringsrunde; 

 Kommunene i Nord-Troms fortsetter med dagens organisering av barneverntjenestene, men 
med samarbeid innenfor enkelte områder. 

 Det utarbeides en samarbeidsavtale som omhandler eksempelvis: 
o Barnevernvakt 
o Veiledning individuelt- og i forbindelse med sak 
o Kompetanseheving 
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o Tiltaksbank 
o Tverrfaglig forum 
o Tilsynsordninger 

Dersom kommunene beslutter å samarbeide utfra vertskommuneprinsippet vil det være naturlig at 
en person er ansvarlig for å utarbeide rutiner for drift og håndtering av dokumentasjon i 
barnevernet. Det bør nedsettes en arbeidsgruppe sammensatt av ulike profesjoner til denne jobben. 
Drift er forsøkt skissert i prosjektplanen men må følgelig planlegges grundigere. I utformingen av 
rutiner til håndtering av dokumentasjon anbefaler prosjektleder KS veileder av 09.02.2017 som et 
naturlig styringsdokument.  

 

6.1 Praktisk drift 

Det er som nevnt arbeidsgiver sitt ansvar å rekruttere og ivareta ansatte som skal forvalte 
kommunenes tjenester. For barnevernsansatte gjenspeiles dette ansvaret blant annet i å sørge for 
veiledning, kompetanseheving og å sørge for sikkerheten til de ansatte. For at de som utfører denne 
viktige jobben rettet mot sårbare barn, unge og familiene deres er det også av betydning å ha gode 
arbeidsverktøy. Praktisk tilrettelegging vil og ha betydning for kvalitet i tjenesten.  

 

6.2 Reisetid og oppmøtested 

Det bør utarbeides arbeidsavtaler, av en eventuell vertskommune, som spesifiserer at de ansatte har 
oppmøtested som i dag. Avtalen bør stadfeste at de ansatte kan bli satt til å utføre arbeidsoppgaver 
på tvers av kommunegrensene ved behov.  

Dersom samarbeidet skal være regulert etter kommuneloven § 27 vil ikke overnevnte være aktuelt. 
Da vil enhver kommune måtte sørge for at deres ansatte bidrar inn i eksempelvis felles tiltaksbank, 
akuttberedskap etc. og det bør utarbeides en samarbeidsavtale som omhandler dette i tillegg til 
andre aktuelle elementer.  

Etter gjennomført spørreundersøkelse er det flere av de ansatte som har svart at de ser at økt 
reisebelastning kan bli en negativ konsekvens ved interkommunalt samarbeid. 

I forkant er det vanskelig å si noe om reisebelastningen til den enkelte. Det en vet er at det vil kunne 
medføre økt reisetid i forbindelse med:  

 Veiledning  
 Felles fagutvikling 
 Unntaksvis ved arbeid i andre kommuner 
 Felles møter 

Det kan antas at det vil være snakk om liten økning i reisetid for de aller fleste. Det bør legges opp til 
mobilitet hos ledelse, og bruk av lyd/bilde i de tilfellene det er mulig.  

De ansatte som inngår i felles tiltaksbank vil måtte belage seg på en del kjøring i arbeidstiden. 
Imidlertid vil de få kompensasjon ved at de blir fratatt ordinære saksbehandleroppgaver som de har i 
dag, samt at de vil bli tilbudt kompetanseheving/videreutdanning/kursing.  

Ved kjøring utover kommunegrensene vil det være naturlig å legge opp til kjøring innenfor ordinær 
arbeidstid i all hovedsak. Det vil være forutsigbart for de ansatte. Kommunene vil ha en bedre 
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oversikt over ressursbruk i forbindelse med reisevirksomhet, og en vil kunne unngå å lage egne 
avtaler. Ved reiser i forbindelse med kurs og videreutdanninger skal det rimeligste alternativet alltid 
legges til grunn. Annen reisetid utenfor normal arbeidstid må avklares på forhånd. I utformingen av 
eventuelle avtaler skal Arbeidsmiljølovens bestemmelser ligge til grunn. Det er arbeidsgivers ansvar å 
se til at vilkårene i lovverket er oppfylt.  

  

6.3 Tjenestebiler 

Barnevernansatte er avhengige av høy mobilitet i sin arbeidshverdag. De er ofte hjemme hos 
familier, ute for å gjennomføre barnesamtaler, i møter med samarbeidspartnere, 
fosterhjemsoppfølging og annet. Det er også behov for å kunne ha med tjenestemottakere i bilen. 
Det bør være krav til at bilene som benyttes i arbeidssammenheng ivaretar både 
tjenestemottakernes- og tjenesteyternes sikkerhet. I barnevernsarbeid kjører en ofte lange distanser 
i forbindelse med plasseringer, tilsyn under samvær og annet. Bilene må ha plass til barnestoler og 
kunne romme en del utstyr.  

Ut fra gjennomført kartlegging av barneverntjenestene er det bare en kommune som disponerer 
egen bil de slipper å dele med andre. De øvrige deler enten biler med andre etater, eller bruker 
privat bil med kjøregodtgjørelse etter gjeldende KS-satser. Noen av kommunene har i tillegg egne 
avtaler der de ansatte får fast godtgjøring per år regulert av antall kilometer (heretter km) de har 
kjørt.  

Prosjektleder anbefaler at det bør vurderes bruk av tjenestebil. Ved bruk av privat bil i 
arbeidssammenheng kan en problematisere flere elementer. Plass og sikkerhet er som nevnt et av 
elementene. Et annet er spørsmålet om gjeldende forsikringer dersom det skulle skje noe uforutsett 
under kjøring. Det kan også stilles spørsmål til ivaretakelse av personvernet til tjenestemottakerne 
når en benytter privatbil i arbeidssammenheng, samt de ansattes sikkerhet og personvern. Bruk av 
private biler i arbeidssammenheng bør egentlig ikke forekomme, og kun skje unntaksvis. De ansatte 
får da kjøregodtgjørelse etter gjeldende KS-satser.  

Prosjektleder har vært innhentet tilbud, på fem stasjonsvogner og fem sedanutgaver, fra flere leasing 
firmaer. Tilbudet fra Bil i nord er det som er det billigste. De har også en avtale med MECA/Storslett 
Auto om å ta servicer/verksted der i tillegg til i Tromsø. Tilbudene presenteres nedenfor som PDF-
filer.  

 

  
Lokal 

kalkyle_1038169_1.pdf_Ford_focus_5dørs.pdf
Tilbudsforslag_1038
169_1.pdf_Ford_Focus_5-dørs.pdf

 

Ingen av barneverntjenestene, i Nord-Troms, har en samlet oversikt over kostnadene ved kjøring. 
Prosjektleder har derfor tatt utgangspunkt i gjeldende KS-satser og satt de opp mot kostnadene ved 
bruk av leasede biler pr. bil pr. år. En har tatt utgangspunkt i satser etter kroner 3,50,- per km. og har 
trukket fra 1 krone med tanke på kostnader til drivstoff og andre forbruksvarer.  

I regnestykkene er det ikke tatt høyde for passasjertillegg, kosttillegg etc. siden disse vil være de 
samme uavhengig av om en bruker tjenestebil eller privat bil.  Det er heller ikke lagt inn særavtaler 
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de ulike kommunene har selv om disse også må iberegnes som besparelse for kommunene ved bruk 
av leasede biler.  

 

Ved bruk av privat bil: 

Antall kilometer per bil.  150.000,- 
Kjøregodtgjørelse etter KS-satser (3, 50 kroner – 
1 krone) 

x 2,50,- 

Sum = 375.000,- 
Kostnader for bensin/bilrekvisita + 150.000,- 
Samlet sum = 525.000,- 

 

Ved bruk av leaset bil (utfra tilbud gitt av Bilinord på 10 biler): 

Antall kilometer per bil 150.000,- 
Terminbeløp kr. 3685,- x 4 + 14.740,- 
Termingebyr kr. 106,- x 4 + 424,- 
Sum = 165.164,- 
Kostnader for bensin/bilrekvisita + 150.000,- 
Samlet sum = 315.164,- 

 

I tillegg vil det tilkomme kommunene et engangsbeløp på kroner 5615,- ved inngåelse av 
leasingavtale: 

Etableringsgebyr 3685,- 
Tinglysningsgebyr + 1625,- 
Sum = 5615,- 

 

Som nevnt har ingen av barneverntjenestene total oversikt over antall kilometer som kjøres per år. 
Imidlertid synliggjør regnestykket ovenfor at det vil kunne være snakk om store besparelser knyttet 
til kjøring ved å inngå en leasingavtale av denne karakteren. Bil i nord påpeker i sitt tilbud at grunnen 
til de lave kostnadene er antall biler. Alene vil ingen av kommunene ha behov for et så stort antall 
biler, men dersom en ser barneverntjenesten under ett vil 10 biler ikke være mye. Kostnadene 
knyttet til bilbruk vil fordeles på kommunene utfra fordelingsnøkkelen som benyttes ved andre 
interkommunale samarbeid.   

 

6.4 E-arkiv og mobilt barnevern 

Som nevnt tidligere vil felles E-arkiv være en klar fordel for at de ansatte skal kunne arbeide i saker 
på tvers av kommunegrensene etter vertskommunemodellen. Saksbehandlerne må kunne ha 
mulighet til å kunne saksbehandle i saker i andre kommuner for å avhjelpe ved for eksempel 
inhabilitet, sykefravær etc.  

Ved samarbeid om akuttberedskap vil den som har barnevernvakt ha tilgang til nødvendige 
saksopplysninger. Barnevernvakta kan skrive inn notater og eventuelle vedtak på aktuelle barn hvis 
de har tilgang til samme arkiv.  
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Dersom en ser for seg samarbeid om deler av tjenestene (organisert etter kommuneloven § 27) vil en 
måtte gå i dialog med fylkesmannen i forhold til taushetsplikt og annet for å eventuelt kunne få 
tilgang til saker på tvers av kommunegrensene.  

For å øke arbeidskapasiteten og effektivisere dagens måte å jobbe på har barneverntjenestene et 
samlet ønske om mobilt barnevern. Mobilt barnevern vil ikke være nødvendig for å kunne inngå i 
interkommunalt barnevernsamarbeid, men vil kunne øke effektiviteten hos de ansatte betraktelig. 
Saksbehandlere kan skrive inn referat direkte på et kodet nettbrett i forbindelse med for eksempel 
hjemmebesøk. Omlegging til mobilt barnevern vil således også kunne ivareta rettsikkerheten til 
tjenesteyterne bedre. En sikrer at håndskrevne notater ikke kan gjøres tilgjengelig for andre, eller at 
saksbehandlere ikke får kapasitet til å journalføre tilstrekkelig i etterkant. Tjenesteyterne kan få 
innsyn i det som skrives umiddelbart og komme med eventuelle innspill.  

Prosjektleder har vært i kontakt med leder for IKT Nord-Troms Tom Eirik Jensen. Det er oversendt 
kostnadsoverslag på moduler til saksbehandlerprogrammet «Familia», mobilt barnevern og 
opplæring til VISMA som leverer tjenestene. I følge Jensen vil en eventuell implementering av 
funksjonene gjøres av de IKT ansattes fellesorganisasjon i Nord-Troms, og ikke by på praktiske 
utfordringer. Jensen sier funksjonen ligger inne per i dag, men de ansatte har ikke fått tilgangene til å 
kunne logge seg på de andres arkiver.   

Lyngen har som kjent meldt seg ut av gjeldende samarbeidsavtale for IKT-samarbeid i Nord-Troms. I 
følge Jensen vil det ikke by problemer i forhold til en eventuell omlegging siden alle kommunene 
bruker saksbehandlerprogrammet «Familia». Det vil imidlertid ha betydning for øvrige datasystemer 
kommunene benytter seg av. Det vil for eksempel ikke være mulig for ansatte i andre kommuner å 
booke møterom i Lyngen, legge inn dokumenter i ephorte etc. Kostnadene for Lyngen ved omlegging 
til felles e-arkiv for barneverntjenesten må avklares mellom kommunene før en eventuell 
implementering dersom det blir aktuelt.  

Tom Eirik Jensen har innhentet pristilbud på mobilt barnevern for Nord-Troms. Nedenfor presenteres 
tilbudet fra VISMA. Det har ikke vært mulig å innhente for Lyngen siden de ikke deltar inn i IKT-
samarbeidet, men ut fra befolkningstall kan en ta utgangspunkt i gjeldende priser for de andre 
kommunene.  

Tilbud Mobilt Barnevern til kommunene Nordreisa (med Kvænangen), Skjervøy, Kåfjord og 
Storfjord. 

 

Mobilt Barnevern (kr. 6 pr innb., minimum 5 000) 20% rabatt på Bruksrett innrømmet. Std fastpris 
tjenestepakke er kr. 80 000,- 

MBV Årlig Bruksrett  Etablering (Engangs) Tjenester (Engang) 
Nordreisa/Kvænangen 
6 127 innb 

29 410 0 50 000 

Skjervøy 24 000 0 50 000 
Kåfjord 24 000 0 50 000 
Storfjord 24 000 0 50 000 

(Alle summer er eks mva) 

Fastpris tjenester inkluderer oppsett, installasjon og opplæring. Evt MDM løsning med lisenser 
kommer utenom. 
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Kostnadene knyttet til mobilt barnevern vil fordeles på kommunene utfra fordelingsnøkkelen som 
benyttes ved andre interkommunale samarbeid. Leder for IKT Nord-Troms sine tilbakemeldinger er at 
en bør legge forslaget frem for kommunene, og få ja eller nei. Når kommunene har bestemt seg får 
IKT beskjed og setter i gang hvis det er aktuelt. Fra oppstart må det påberegnes en måned for 
installasjon. Opplæring i bruk tar barneverntjenesten selv.  

Omlegging til felles e-arkiv vil bare være aktuelt ved et vertskommunesamarbeid, og kan innhentes 
dersom det blir aktuelt. Per i dag har som nevnt samarbeidskommunene i IKT-samarbeidet mulighet 
til å kunne logge seg på «Familia» hvis de får tilgang, og vil ikke medføre ekstra kostnader for 
kommunene. Nødvendige tilganger kan ordnes internt. Unntaket vil være Lyngen.  

 

6.5 Tilgang til praktiske løsninger på tvers av kommunegrensene 

Alle kommunene som inngår i et interkommunalt samarbeid om barnevern vil være ansvarlige for å 
stille lokaler til bruk på tvers av kommunegrensene ved behov. Da spesielt med tanke på egnede 
barnesamtalerom, møterom og kontorplasser. De vil også være ansvarlige for at lokalelene er 
utformet på en sånn måte at sikkerheten til de ansatte er ivaretatt med eventuelle alarmer, 
fluktmuligheter og annet på samme måte som i dag.  

Det samme gjelder mulighetene til å kunne nyttiggjøre seg av lyd/bilde. Slik prosjektleder forstår det 
vil ikke tilgangen til gode IKT-løsninger by på store utfordringer. Alle samarbeidskommunene har 
opplyst og ha god tilgang til dette, og tjenestene benytter systemene i stor grad allerede i dag. Dette 
vil gjøre seg gjeldende uavhengig av hvilken samarbeidsform en eventuelt velger.  

Overnevnte vil ikke slik prosjektleder ser det påføre kommunene ytterligere utfordringer og 
kostnader utover de kravene som gjelder per i dag. Unntaket er for en eventuell vertskommune hvis 
en velger det som alternativ.  

En eventuell vertskommune må kunne stille lokaler til en stab og et tiltaksteam. Felles tiltaksbank i 
tiltaksteamet vil som nevnt være mobilt i stor grad. Teamet vil likevel ha behov for å benytte seg av 
barnesamtalerom, møterom og kontorplasser. Kostnadene knyttet til praktiske løsninger vil fordeles 
på kommunene utfra fordelingsnøkkelen som benyttes ved andre interkommunale samarbeid. 

 

6.6 Tverrfaglig samarbeid 

En av utfordringene ved interkommunalt barnevern som er pekt på av tidligere evalueringer er at 
geografisk avstand kan bidra til at tjenesten blir mindre tilgjengelig for innbyggerne og 
samarbeidspartnere (Brandtzæg, 2006 i Andrews, Gustavsen & Lindeløv, 2015). Overnevnte har også 
vært en bekymring som fremkommer i vår gjennomførte spørreundersøkelse.  

Andrews, Gustavsen & Lindeløv (2015) fant at seks av ti barnevernledere mente at tjenesten var like 
tilgjengelig for alle kommunene inn i et samarbeid, og åtte av ti ga uttrykk for at det tverrfaglige 
samarbeidet fungerte godt. Forskjellene fremkom tydeligere i rådmennene sine svar. Der syv av ti 
rådmenn fra vertskommuner ga uttrykk for tilstrekkelig tilgjengelighet, mens fem av ti i 
samarbeidskommuner ga uttrykk for det samme. Imidlertid påpekes det at om barnevernet i så liten 
grad er med i tverrfaglige team i kommunene som rådmenn i samarbeidskommuner ga uttrykk for, 
kan det handle om at tjenestene er organisert slik at de ikke i tilstrekkelig grad ivaretar helhet, det vil 
si at tjenestene i for stor utrekning er fragmentert og er således en utfordring for barnevernlederne.  
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I forslaget til utforming av tjenesten har Nord-Troms slik prosjektleder ser det gode forutsetninger 
for å ivareta et godt samarbeid med tjenestemottakere og andre samarbeidspartnere ved at alle 
kommuner skal være bemannet til enhver tid. Det er videre påpekt tidligere at det legges opp til 
mobilitet hos ledelsen ved et vertskommunesamarbeid. Dette omhandler følgelig også deltakelse i 
tverrfaglige fora, og synlighet i alle kommuner uavhengig av vertskommune. Prosjektleder anbefaler 
at det brukes tid på å drøfte og utarbeide rutiner som omhandler hvordan tjenesten skal arbeide 
tverrfaglig ved et samarbeid etter kommuneloven § 28. Ved et samarbeid etter kommuneloven § 27 
vil ikke overnevnte være av betydning å drøfte videre siden barneverntjenestene vil være organisert 
og styrt som i dag.  

 

7.0 Akuttberedskap 

Barn og unge har krav på bistand i akutte krisesituasjoner når de har behov for øyeblikkelig hjelp fra 
barnevernet. Siden 2009 har vi hatt Alarmtelefon for barn og unge for å styrke akuttberedskapen i 
barnevern (se www.116111.no for utfyllende informasjon). 

Barnevernloven inneholder ingen egne bestemmelser som regulerer ordninger med barnevernvakt, 
og det er barnevernlovens alminnelige regler som må legges til grunn for barnevernvaktens 
virksomhet (KS, 2015-2016). 

I gjeldende barnevernlov regulerer 6 ulike hjemler inngrep i akutte situasjoner; Bvl. §§ 4-6 første ledd 
(midlertidig plassering utenfor hjemmet i akutte faresituasjoner), 4-6 andre ledd (foreløpig 
flytteforbud), 4-9 jf. 4-8 annet ledd annet setning (midlertidig plassering utenfor hjemmet av nyfødt 
barn som enda ikke har flyttet hjem til foreldrene), 4-25 annet ledd jf. 4-24 (midlertidig plassering i 
institusjon for barn med alvorlige atferdsvansker) og 4-29 fjerde ledd (midlertidig vedtak om 
plassering i institusjon hvor det er fare for at barnet kan bli utnyttet til menneskehandel). 

Felles for alle akuttvedtakene er at barnet befinner seg i en faresituasjon som krever at tiltak må 
iverksettes særlig raskt for at barnet skal bli beskyttet, og da raskere enn normal saksbehandling gir 
adgang til.  

Det er særlig Bvl. § 4-6 første ledd som utløser en plikt til å iverksette tiltak dersom et barn er uten 
omsorg. Barnet kan bare sies å være uten omsorg når ingen tar seg av det. Dersom barnet blir 
forsvarlig ivaretatt av andre enn foreldrene kommer loven normalt ikke til anvendelse.  

Etter gjeldende barnevernlov kan barneverntjenesten og påtalemyndighetene treffe akuttvedtak. 
Imidlertid fremmes det forslag i NOU 2016:16 om å frata påtalemyndigheten anledningen til å treffe 
akutte vedtak, unntatt ved fare for utnyttelse til menneskehandel. Andre enn disse skal kun kunne 
fattes av barnevernstjenesten leder eller dennes stedfortreder.  

Videre er det forslag i NOU 2016:16 om erstatte ordet «akutt» med «haste» i denne sammenhengen. 
Med bakgrunn i at den nye barnevernloven ikke er vedtatt per i dag benyttes den gamle 
terminologien inntil annen foreligger.  

Ny barnevernlov vil føre til et styrket krav til akuttberedskap i barneverntjenestene i tillegg til en 
rekke andre krav. I akutte situasjoner vil det være snakk om tilgjengelig beredskap med kompetanse 
til å gjøre akuttvurderinger i forbindelse med henvendelser. I st.prp.nr. 1 (2004-2005) – Barne- og 
familiedepartementet som omhandlet de regionale føringene for utvikling av barnevernet var et av 
elementene som ble løftet å redusere andelen akuttplasseringer. Bruken av akuttvedtak, og 
vurderinger i sakene, har vært gjenstand for stadige drøftinger i barneverntjenestene. Det er 
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komplekse beslutninger som skal tas. Beslutningene kan få store konsekvenser for barn og familiene 
deres. Og noe av kritikken fra nasjonalt hold har vært at akuttvedtak benyttes i for stor grad.  

En ser at blant annet akuttberedskap i henhold til nye lovkrav vil kunne synes vanskelig å innfri. 
Spesielt i små kommuner med få ansatte i barneverntjenestene.  

I 2008 var det 58 % av kommunene på landsbasis som ikke hadde organisert beredskap etter 
barneverntjenesten kontortid. I følge SSB i 2013 inngikk flere kommuner interkommunale 
barnevernssamarbeid. Det totale bildet på akuttområdet hadde likevel ikke endret seg vesentlig 
siden 2008 (Bufdir, 2014). I utredningsprosjektet for interkommunalt barnevernssamarbeid i Nord-
Troms har vaktberedskap vært drøftet flere ganger i arbeidsgruppa.  

Forutsetningen for å kunne gjennomføre presentert(e) løsningsforslag er at avtalen er lovlig innenfor 
arbeidsmiljølovens bestemmelser. Forslag til avtale blir oversendt FO og Fagforbundet for 
gjennomgang. 

Etter drøftinger har det blitt fremmet et forslag til akuttberedskap i Nord-Troms kommunene som 
kan gjøre at en ikke trenger å tenke annen omorganisering av tjenestene til eksempelvis 
turnusjobbing.  

 

7.1 Kjøp av akuttberedskap fra andre 

Barnevernlederne har formidlet at de primært vil kjøpe tjenester fra andre. Barnevernleder i Kåfjord 
har ikke deltatt i drøftingene. Barnevernvakt i Alta og Tromsø ble nevnt i den sammenhengen på 
grunn av de geografiske avstandene i regionen. Det er ca. en utrykningstid på 5 timer fra Tromsø til 
Kvænangen som ligger lengst mot nord av samarbeidskommunene.  

Prosjektleder tok kontakt med barneverntjenesten i Alta for å innhente informasjon om hvordan 
deres vaktordning er organisert, og eventuelt innhente kostnadsoverslag for kjøp av tjenester hvis 
det var mulig. Tilbakemeldingen fra enhetsleder for barnevern var at de ikke har barnevernvakt. 
Akuttberedskapen der er organisert ved at enhetsleder er tilgjengelig på telefon fra blant annet 
politiet, og utkaller saksbehandlere ved behov. Det er ikke mulig å kjøpe barnevernvakt-tjenester fra 
Alta.  

Prosjektleder tok kontakt med leder for barnevernvakta i Tromsø for å innhente informasjon om 
hvordan deres vaktordning er organisert, og eventuelt innhente kostnadsoverslag for kjøp av 
tjenester hvis det var mulig. Tilbakemeldingen fra leder for barnevernvakta var at de ikke kan tilby 
denne tjenesten i dag. De har ikke saksbehandlerprogram eksempelvis «Vaktdata» som gjør det 
mulig å tilby tjenester til andre kommuner. Leder for barnevernvakt formidler at hun ikke mener det 
er forsvarlig med en utrykningstid på 5 timer. Videre opplyses det om at de ikke har annen beredskap 
enn at barnevernleder blir kontaktet utenom ordinær kontortid. Barnevernleder utkaller 
saksbehandlere ved behov.  

Ut fra overnevnte kontakt vil det ikke være mulig å kjøpe akuttberedskap tjenester fra andre.  

 

7.2 Akuttberedskap organisert etter vertskommunesamarbeid 

Per i dag er det ansatt 5 barnevernledere fordelt på de 6 kommunene. Dersom en ser for seg et 
interkommunalt barnevernssamarbeid vil det være naturlig å utlyse barnevernlederstilling for denne 
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eksternt. Dersom en tenker faginndelinger vil det være behov for fagledere på de ulike områdene. 
Fagledere bør ha delegert hel- eller begrenset beslutningsmyndighet. 

Barneverntjenesten har et felles telefonnummer til barnevernvakta. Telefon-nummeret gis ut til 
publikum, legges ut på kommunenes hjemmesider og gis til alarmtelefonen for barn og unge.  

10 personer inngår i en bakvaktsordning som rullerer fra uke til uke. Personen som har bakvakt er 
tilgjengelig på oppgitt telefon-nummer utenom ordinær kontortid. Bakvakten har en økonomisk 
godtgjøring på kroner 10.000,- per uke. Det må tas høyde for ytterligere kompensasjon ved høytider 
og ferier ved forhandling av en avtale. Summen må foreligge før en eventuell avtale inngås. 
Bakvakten har vedtaksmyndighet, og har ansvar for i henhold til (KS, 2015-2016): 

 Samarbeidskommunenes operative tjeneste hva angår krise og akutt arbeid etter 
barnevernloven, det vil si i situasjoner som krever umiddelbar bistand fra barnevernet 

 Svar på telefoniske henvendelser til barneverntjenesten 
 Råd og veiledning til lokale instanser når det oppstår behov for å iverksette tiltak fro å ivareta 

barn i en akutt situasjon 
 Oppfølging av barn og unge som er pågrepet av politiet 
 Vitneførsel etter oppdrag som bringe inn for rettslig behandling 
 Beredskap for den nasjonale alarmtelefonen for barn og unge 116 111 

 

Dersom det er nødvendig å utkalle saksbehandlere i de aktuelle kommunene er det bakvaktens 
ansvar. Bakvakten står ansvarlig for vedtaksmyndighet ved eventuelle akuttvedtak. Utkalte 
saksbehandlere vil få 100% overtidsbetaling ved utrykning. Samt utbetaling etter gjeldende regler 
ved overtid i høytider o.a. Bakvakt har samme avtale om overtidsbetaling, og avspasering ved en 
eventuell utrykning.   

Det opprettes en liste over saksbehandlere som vil jobbe akutt i alle samarbeidskommunene. Av 12 
forespurte har 7 per i dag sagt at de kan stå på en ringeliste. Saksbehandlere som inngår i 
beredskapsordningen godtgjøres med en årlig sum på kroner 5000,- uavhengig om de må rykke ut 
eller ikke. Det er bakvaktens ansvar å gjøre vurderinger om hvilke saksbehandlere som rykker ut. Det 
bestemmes ut fra geografisk avstand og annet, samt at oppdrag rulleres på dem på ringelista. 

Det vil være vanskelig å beregne kostnader knyttet til overtidsbetaling for saksbehandlere siden 
antall utrykninger ikke lar seg predikere. Imidlertid vil en bedre faglig forankret siling i 
førstekontakten med tjenestene kunne bidra til færre akuttutrykninger. Og følgelig også være 
kostnadsbesparende. Det viktigste argumentet vil likevel ikke være knyttet opp til økonomi. Det må 
foretas en forholdsmessighetsvurdering, hvor bruk av andre og mindre inngripende tiltak skal 
vurderes. Videre må tiltaket i den konkrete situasjonen vurderes å være til barnets beste, jf. 
Barnekonvensjonen artikkel 3, Grunnloven § 104 andre ledd og Barnevernloven § 4-1.  

I forslag til ny barnevernslov løftes barn til å være rettighetshavere (NOU 206:16). Som en følge av 
denne endringen vil kommunene bli ansvarliggjort for utøving av barnevernstjenester i større grad. 
At kommunene har en robust og velfungerende akuttberedskap kan i den sammenhengen være av 
stor betydning.  

Uten en beregning av overtidsbetaling ved utrykning, og økonomisk kompensasjon ved høytider og 
ferier, vil kostnadene for akuttberedskapen være kroner 555.000,- som fordeles på de seks 
kommunene.  
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Kostnader for akuttberedskap: 

Bakvakt 10.000,- x 52 uker Sum: 520.000,- 
Godtgjøring saksbehandlere 5000,- x 7 (antall på ringeliste) Sum: 35.000,- 
  Sum: 555.000,- 

 

Beregning av overtidsbetaling ved utrykning, avspasering og økonomisk kompensasjon ved høytider 
og ferier er ikke iberegnet. Disse kostnadene vil likevel kunne beregnes til å ligge på omtrent samme 
sum som i dag for kommunene.  

Ved et vertskommunesamarbeid vil det være mulig for dem som inngår i vaktordningen å gå inn på 
saksbehandlerprogrammet «Familia» (som benyttes av alle samarbeidskommunene) og skrive 
notater, innhente nødvendige dokumenter og fatte akuttvedtak etc.  

 

7.3 Akuttberedskap organisert ved samarbeid regulert av samarbeidsavtale – forslaget er 
presentert av barnevernlederne i Kvænangen/Nordreisa, Skjervøy, Storfjord og Lyngen 
07.06.2017: 

Det skal være 2 stykker som har barnevernvakt hver uke, utenom ordinær kontortid, der en er 
stedfortreder for barnevernleder med vedtaksmyndighet. Personene er da fritatt sine ordinære 
arbeidsoppgaver, og jobber kun med barnevernvakt.  

Stedfortreder er ansvarlig for å gjøre vurderinger om situasjonen er av en karakter som krever 
utrykning. Hvis man må rykke ut skal alltid to dra sammen.  

En ser for seg at 20 personer skal inngå i ordningen, og det skal rulleres på disse gjennom hele året.  

Fordeler ved skissert løsning:  

 En risikerer ikke at noen på ringelista ikke kan stille ved akutte situasjoner 

Ulemper ved skissert løsning: 

 Dersom samarbeidet ikke er formalisert gjennom en vertskommune vil ikke saksbehandlere 
ha tilgang til å kunne saksbehandle for andre kommuner i saksbehandlerprogrammet 
«Familia» av hensyn til taushetsplikt. 

 Det er mulig å benytte et eget saksbehandlingsprogram som kalles «Vaktdata». Da må 
samarbeidskommunene gå til innkjøp av programmet. I følge KS (2015-2016) benyttes dette 
av barnevernvakta i Trondheim og Bergen. Det er mulig å produsere rapporter og 
enkeltvedtak på en sikker måte i programmet, og oversende dem til hjemkommune og 
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.  

Prosjektleder har ikke innhentet kostnadsoverslag på å ta i bruk «Vaktdata» på grunn av at forslaget 
nylig ble fremmet. Det er av samme grunn ikke gjort beregninger av overtidsbetalinger, hva det 
eventuelt har å si for ordinær bemanningssituasjon og annet. Innhenting skjer fortløpende dersom 
det er aktuelt for samarbeidskommunene.  
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8.0 Personalmessige konsekvenser vertskommunesamarbeid 

Prosjektleder har tatt utgangspunkt i prosjektrapporten som er utarbeidet for Vesterålen 
interkommunale barnevern. Det må tas høyde noen lokale tilpassinger, blant annet med tanke på at 
det ikke er aktuelt med total samlokalisering i Nord-Troms.  

Det vil være beskjedne personalmessige konsekvenser ved skissert samarbeid. De største endringene 
vil være:  

 Forhold til ledelse (flere ansatte under leder, større fysisk avstand til leder).  
 Omplassering av ledere. Barnevernlederstillingen anbefales utlyst eksternt.  
 Mindre endringer på lønningsvilkår. Sikringsregelen i HTA legges til grunn slik at ingen 

kommer ut med dårligere lønn enn i dag.  
 Endret reisemønster. Dersom lyd/bilde tas i bruk i større grad enn i dag, kan det faktisk 

medføre redusert reisetid. Det antas likevel en økning i reisetid i en innkjøringsfase. Den 
enkelte ansatte/leder må selv vurdere når det er hensiktsmessig å bruke 
videokonferanseutstyr.  

 Større grad av spesialisering på innsatsområder (undersøkelse/tiltak). 
 Mindre kompetansetiltak for å tilpasse seg ny organisering og arbeidsfordeling.  

 

8.1 Oppmøte sted, lønn og kjøreordninger 

Som nevnt vil de fleste ha oppmøtested som i dag. Etter anbefalinger fra (KS i Isaksen, 2010) foreslås 
det at det utarbeides arbeidsavtaler hvor det stadfestes at alle ansatte har hele regionen som 
arbeidssted, med nærmere spesifisering (på adresse) hvor de ulike arbeidsstedene kan være. Alle 
ansatte må tegne ny arbeidsavtale ved overdragelse til valgt vertskommune. Argumentet for en 
relativt vid definisjon av arbeidssted er arbeidsgivers mulighet til å kunne nytte de ansatte på ulike 
steder til ulike tider, ut fra den enkeltes kompetanse og arbeidsgivers behov. Samtidig vil det være 
økonomisk gunstig for arbeidsgiver at man ikke snevrer inn på begrepet arbeidssted, da det vil kunne 
utløse relativt store kostnader på kjøregodtgjørelse. Arbeidsgiver følger derfor prinsippet om at det 
er den ansattes plikt å komme seg på jobb, uansett hvor jobben måtte være. En forutsetning for å 
kunne gjøre en slik endring i arbeidsavtalen er at de ansatte kan velge å reservere seg mot å la seg 
overdra til annen virksomhet.  

Det bemerkes at videre forhandlinger/drøftinger etter at trinn 1 er gjennomført, må avgjøre om 
arbeidsgiver skal gå inn på overgangsordninger som kompenserer for økt kjøretid for å komme seg 
til/fra jobb. Mulige kompensasjonsordninger som vil være grunnlag for videre drøftinger kan være: 

 Hel eller delvis kjøring i arbeidstiden for en nærmere bestemt periode. 
 Kilometergodtgjørelse etter en avtalt sats. 
 Et avtalt månedlig beløp for en nærmere bestemt periode. 
 En avtalt engangsutbetaling.  

 

Det har som nevnt innledningsvis vært vanskelig å få et god nok kartlegging av driftskostnader for 
barnevern i alle kommunene blant annet på grunn av arbeidsgruppas sammensetning. 
Utgangspunktet for lønnskostnader presenteres derfor ut fra tabell for gjennomsnittslønn funnet på 
SSB (2017) utdanning.no. Denne tar ikke hensyn til ansenitet.  
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Yrke Sektor Gjennomsnittslønn 
Leder av omsorgstjenester for 
barn (heltid) 

Kommunal Kroner 590.400,- 

Rådgivere innen sosiale fagfelt 
(heltid) 

Kommunal Kroner 466.800,- 

 

Noen av kommunene har en rekke særordninger. Eksempelvis er det lagt til at ansatte lønnes med 8 
år ansenitet ved oppstart selv om de ikke har opparbeidet seg det, kompensasjon for tilgjengelighet 
ved ekstra fridager etc.  

Ved et samarbeid organisert etter vertskommunemodell bør lønnsnivået harmoniseres gjennom 
lokale lønnsforhandlinger, eventuell særskilte forhandlinger.  

 

9.0 Interkommunalt barnevernsamarbeid etter kommuneloven § 27 

Dersom samarbeidet skal være utfra en samarbeidsavtale vil barneverntjenestene være organisert 
som i dag, men samarbeider om aktuelle områder. Barnevernleder er ansvarlig for driften av 
tjenesten på vegne av kommunen som i dag.  

Forslag fra barnevernlederne som deltok på arbeidsgruppemøtet 07.06.17 er at kommunesamarbeid 
etter kommuneloven § 27 utredes ytterligere. De formidler at de vil drøfte et eventuelt samarbeid 
ytterligere og at det er for tidlig i prosessen å beslutte noe.  

I forhold til felles tiltaksbank er forslaget fra barnevernlederne at alle kommunene går inn med en 
felles sum til å opparbeide- og videreutvikle tiltakene. En ser for seg at det skal være en ekstern 
koordinator/fagutvikler som skal være ansvarlig for jobben. Finansieringen skal skje ved at hver 
kommune avser en saksbehandler som inngår i tiltaksbanken. Midler søkes fra fylkesmannen og det 
vil være behov for å ansette noen årsverk i oppstart.  

Barnevernleder i Nordreisa formidler at flertallet av de ansatte er imot et vertskommunesamarbeid. 
De ønsker å iverksette samarbeid ut fra en samarbeidsavtale som omhandler felles tiltaksbank, 
barnevernvakt og fagutvikling. Barnevernleder formidler at motivasjon for samarbeidsplattform har 
endret seg for flertallet av de ansatte siden oppstart av prosjektet. Hun formidler at det kan være 
utfordrende ved at det ikke er en overordnet leder ved denne type samarbeid.  

Barnevernleder på Skjervøy formidler at flertallet av de ansatte vil samarbeide om felles tiltaksbank 
og kompetanseheving. De ønsker å iverksette et samarbeid av denne karakteren raskt. 
Barnevernleder formidler at hun ser bakdelen med at et slikt samarbeid kan bli lite forpliktende, og 
at ingen styrer det. Risikoen er at kommunene trekker seg fra avtalen dersom noe de ikke ønsker blir 
foreslått av andre i samarbeidet.  

Barnevernleder i Storfjord formidler at kommunene må drive opplæring uavhengig av hvordan det 
skal finansieres. En er nødt til å ha to som kan samme tiltak i felles tiltaksbank for å redusere 
sårbarheten ved for eksempel sykdom. Hun formidler at en er nødt til å opprettholde 
konsulentvirksomhet uansett i barneverntjenestene på grunn av sakenes karakter. Videre at de har 
erfart at det er utfordrende med avstander og vil derfor ikke sende ansatte over kommunegrensene.  

Barnevernleder i Lyngen formidler at det virker utfordrende med en stor tjeneste, men at det må 
være mulig å få til et samarbeid uansett.  
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Prosjektleder ser det utfordrende å komme med et godt forslag til finansiering ved et samarbeid av 
denne karakteren. Slik det kan se ut vil det bety at en i utformingen av en eventuell samarbeidsavtale 
etter kommuneloven § 27 må beregnes kostnader fortløpende. Ut fra hva det er aktuelt å 
samarbeide om.  

Barnevernfeltet er et stort og komplekst fagfelt. Slik prosjektleder vurderer det vil det være svært 
utfordrende om ikke umulig å utrede alle måter en kan løse de kommunale kravene i utførelsen av 
tjenesten. Derfor vil det være hensiktsmessig at kommunene bestemmer seg for hvilke 
samarbeidsformer som eventuelt er mulig å få til rent praktisk i forkant av en eventuell videre 
utredning.  

 

10.0 Barnevernlederne i Nord-Troms sitt forslag 

Med bakgrunn i at utredningsarbeidet av et samarbeid etter kommuneloven § 27 kom sent i gang i 
prosjektperioden, og at prosjektleder fikk innspill om at ikke alle følte at deres syn hadde kommet 
godt nok frem, ble forslag til samarbeid delegerte til barnevernlederne. Nedenfor presenteres 
forslaget prosjektleder fikk oversendt fra arbeidsgruppa 28.08.2017: 

 

Forslag til innhold og form i samarbeid om barneverntjenester etter kml § 27 

Referat barnevernledermøte 14.08.17 

Tilstede: Sandra Larsen (Kåfjord), Mette Ø. Bless (Skjervøy), Lisa Løkkemo (Nordreisa, Kvænangen), 
Ann-Britt Holmen (Storfjord) og Tone Mortensen (Lyngen) 

Sak 1. Akuttberedskap – kommentarer til beskrivelse i prosjektplanen 

Opprinnelig forslag om at det skulle være en på vakt, fravikes, og vi ønsker å begrunne nærmere 
hvorfor vi har kommet frem til at det må være to på vakt samtidig;  

 Sikre rettssikkerheten for klienter og tjenester 
 Kunne ha en å drøfte saken med, mer faglig forsvarlig 
 Trygger og sikrer personale at det er to ved utrykning, slik vi praktiserer på dagtid 
 Store geografiske områder som skal dekkes opp (oppsatt turnus må ta hensyn til geografi) 
 Forhindre belastninger, utbrenthet og turnover i tjenestene – ved at man ikke blir satt inn et 

ansvar man ikke opplever å mestre, for eksempel nyansatte  
 Det er ikke alle som pr. i dag blir tildelt akutt-/stedfortredermyndighet, man skal være vurdert 

personlig egnet. Denne ordningen innebærer at 10 blir tildelt akuttmyndighet, og vil være 
mer praktisk gjennomførbar. 

Opprinnelig forslag med en på jobb og en eksisterende ringeliste, blir for sårbart. Det vil kunne ta tid å 
få nr. 2 på plass i og med at det vil være mulighet for å takke nei dersom en blir kontaktet. Videre vil 
det ikke føre til en reell forbedring av fordeling av byrden, da saksbehandlere vil ha anledning til å si 
nei til utrykning men samtidig motta kompensasjon. En slik ordning som – slik som i dag – appellerer 
til den enkeltes ansvarsfølelse vil kunne oppleves urettferdig. 

Akuttberedskap organiseres og ledes av koordinator for ressursgruppe, ved samarbeid etter kml § 27. 
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Sak 2. Samarbeid etter kommuneloven §27. 

Innledning 

I arbeidsgruppemøte den 26/7-17 fikk barnevernlederne i oppdrag av prosjektleder selv å drøfte og 
utdype nærmere innhold i og begrunnelser for en eventuell samarbeidsavtale etter Kommuneloven 
(kml) § 27, som deretter vedlegges prosjektplanen som utarbeides ihht. mandatet for prosjektet. 

De fleste barnevernlederne – om ikke alle - mener at et samarbeid etter kml § 27 er å foretrekke i 
første fase av et interkommunalt samarbeid, dette i likhet med de fleste saksbehandlerne. Samarbeid 
etter § 27 ivaretar i større grad det mange ansatte har pekt på som viktig; å ikke bli ufrivillig 
omplassert i annen kommune, ikke bli belastet med unødige omstillinger, ikke bruke for mye tid og 
ressurser på kjøring, ivareta/opprettholde det tverrfaglige samarbeidet i egen kommune, samtidig 
råder en anerkjennelse av at det er behov for faglig interkommunalt samarbeid på enkelte områder. 

Våre hovedbegrunnelser for et avgrenset samarbeid er at det minsker risikoen for redusert 
tilgjengelighet og tilstedeværelse i egen kommune, ved at ansatte ikke blir omplassert eller i for stor 
grad må utføre oppgaver i andre kommuner, for eksempel dersom andre har høyt sykefravær. Det 
vurderes at i flere saksfaser, som i arbeidet med meldinger, undersøkelser, lettere tiltaksarbeid og 
oppfølging av egne fosterbarn - kan den enkelte kommune greit og mest effektivt håndtere dette selv, 
og der egen styringsrett av tjenesten er ivaretatt.  

Videre mener vi det er viktig å få formidlet at enkelte kommuner i samarbeidet en tid har vært i en 
belastet og sårbar situasjon preget av mange omstillinger, og det vurderes at det i tillegg nå å 
pålegge de ansatte så omfattende endringer som et samarbeid etter kml § 28 vil medføre, ikke vil 
være heldig av personalhensyn. Spesielt er det pekt på konkrete forhold som skaper mye usikkerhet 
og som mange ansatte ikke oppfatter tilstrekkelig avklart, som kontorfasiliteter og oppmøtested.  

En målsetning bak et interkommunalt samarbeid er å lette rekrutteringen av fagpersoner til 
tjenesten(e). Det vurderes at denne utfordringen ikke uten videre løses ved å bli en større tjeneste 
(§28) over et så stort geografisk område, såfremt man fremdeles skal ha samme antall ansatte med 
oppmøte/hovedsete i de respektive kommuner tilsvarende i dag. Så lenge det i prosjektperioden ikke 
er rom for å få bedre klarlagt om det er aktuelt eller finnes tilstrekkelige kontorfasiliteter for å huse et 
større samlet miljø - eller til å tilby kontor/oppmøte i kommuner hvor det erfaringsvis er enklere å 
rekruttere fagfolk eller hvor folk bor/ønsker å bosette seg, må en ta for gitt at det er også fremover 
blir å være samme antall ansatte med oppmøte i de ulike kommunene. Der er dermed vanskelig å se 
for seg at et samarbeid etter kml § 28 automatisk vil bidra til bedre rekruttering av nødvendig 
kompetanse ute i våre småkommuner. 

Samtidig anerkjennes at det på enkelte områder anses faglig helt nødvendig å samarbeide, for å 
kunne imøtekomme økte krav til kommunene, slik som beskrevet i mandatet for prosjektet. Det 
anbefales derfor ut fra ovennevnte først å prøve ut et avgrenset samarbeid, før en etter evaluering 
gjør en ny vurdering av om det deretter vil være best å utvide samarbeidet til en interkommunal 
tjeneste etter kml § 28. 

Ved å starte med et avgrenset samarbeid tar en også hensyn til at det eksisterer ulike kulturer i 
kommunene og tjenestene, og der en får bedre tid til å bli kjent med hverandre og kulturen, noe 
erfaringer fra sammenslåing av ulike tjenester er dokumentert at er en av flere sentrale 
suksessfaktorer. 

 
Sak 2. Innhold i samarbeid etter kommuneloven §27. 
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Dersom det skulle bli aktuelt å etablere interkommunalt samarbeid på enkelte områder, etter 
Kommuneloven § 27, ser barnevernlederne for seg følgende form og innhold. 

Vi ser for oss at dette samarbeidet ledes av en leder(teamleder) /koordinator, og vil bestå av ressurser 
omfordelt fra kommunene/tjenestene. Gruppa skal ha det overordnede ansvaret for å etablere og 
styrke et fagmiljø innenfor ulike retninger, og jobbe faglig utadrettet i kommunene. Det bør være en 
ansvarsperson innenfor de ulike områdene. En ser nytte i å samarbeide om planlegging og 
gjennomføring av kompetanseheving på ulike områder i regi av ressursgruppa. Koordinator/leder skal 
ha ansvar for koordinering av arbeidet i gruppa. For eksempel ansvar for å fordele oppgaver etter 
bestilling fra kommunene, for å søke midler til opplæring, finne egnede opplæringsarenaer, arrangere 
opplæring m.v. Gruppa skal ha oversikt over ressursene i alle kommunene som inngår i samarbeidet. 
Koordinator har videre ansvar for organisering av akuttberedskapen i kommunene. 
 

Samarbeidet etter kml §27 vil omhandle følgende områder: 

1. Akuttberedskap: 
Henviser her til prosjektplanen, samt til kommentarer under sak 1) i dette referatet. 

 
2. Kompetanseheving 

- Felles dataløsning/kursing 
- Kompetanseutvikling, herunder søke midler til kompetansetiltak jf. nye krav til den 

kommunale barneverntjenesten (som utføres av ressursgruppa, sbh. i kommunen og av lokale 
samarbeidspartnere på lavterskelnivå) 

- Kartleggingsmetoder, undersøkelsesarbeid (som utføres av sbh. i kommunen) 
 

3. Ressursgruppe (ressursteam, tiltaksteam) 
Teamet må inneha følgende kompetanse, der tiltak bestilles av saksbehandler i kommunene; 
- Vold, sinnemestring, kartlegging og behandling 
- Foreldreveiledning (ICDP, PMTO, De utrolige årene, COS-P Virginiamodellen, og evt. andre 

program etter sentrale føringer for hjelpetiltbud i kommunene) 
- Familieråd (koordinatorer) 
- Rus og rusmestring (herunder styrke samarbeidet med rus- og psykisk helse tjenesten med 

fokus på barneperspektivet/barneansvarlig) 

Teamet samarbeider med andre faggrupper i kommunene som bør inneha samme kompetanse, 
og det skal foretas vurdering om tiltaket tilbys av andre utenfor bvtj. 

4. Tilsyn i fosterhjem 
- Oppfølging av tilsyn. Er i noen kommuner lagt utenfor barneverntjenesten. Vurdere om dette 

skal inn i interkommunal gruppe, ved å; 
- Utføre tilsyn i fosterhjem / ansatte i ressursgruppa er tilsynspersoner for fosterbarn i 

hverandres kommuner. Man kan ikke utføre tilsyn for den barneverntjenesten man er ansatt 
i, må ha en uavhengig rolle. 
(Eller rekruttering og opplæring av tilsynspersoner) 

- Kontroll og oppfølging (rapportering) av tilsynskrav utføres av den kommunale 
barneverntjenesten slik som i dag (av tilsynskommunen/fosterhjemskommunen).  
 

5. Veiledning (personal og oppdragstakere) 
- Kollegaveiledning  
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- Veiledning oppdragstakere (fosterhjem, besøkshjem, tilsynspersoner, miljøarbeidere) 
- Bistå med rekruttering og opplæring av oppdragstakere 
 

6. Særlige utfordringer i små kommuner  

Habilitet; Ved inhabilitet håndteres disse sakene slik som i dag, men hvor det vil være naturlig å 
spørre og anbefale kommuner i samarbeidet om oppnevning av settekommune, der det er etter 
søknad innvilges av Fylkesmannen. 

Sårbarhet ved fravær; Det vurderes at styrking av kompetanse og det å inngå i et større faglig 
samarbeid slik som forespeilet i dette samarbeidet, gir økt trygghet, og vil kunne bidra til å forebygge 
og redusere sykefravær som henger sammen med en slik arbeidsbelastning. Felles akuttberedskap 
bidrar også med å redusere sårbarheten i de små kommunene. 

 

Kostnadsfordeling og ansettelsesforhold ressursgruppe 

Det bør søkes om midler fra Fylkesmannen til opprettelse av en ny interkommunal stilling, og der det 
stilles krav om kvalifikasjon som til barnevernlederstilling 

Vi ser for oss en fordelings-nøkkel der 30 % av saksbehandler ressursene i hver kommunene (eller 
fordeling etter innbyggertall) omfordeles fra barneverntjenesten til ressursgruppa. (Tiltakskostnader 
faktureres kommunene for faktisk bruk av tiltak/timer). 

Man forblir ansatt i den kommunen man er ansatt i pr. i dag, og underordnet dagens barnevernleder, 
mens oppgaver koordineres av teamleder/koordinator. Følger vanlig arbeidstidsreglement for de som 
jobber i gruppa. Flexitidsreglement og overtid utover ordinær arbeidstid. Må påberegne høy 
fleksibilitet, da det ofte er helt nødvendig at veiledning foregår ute i hjemmene når barn og familier er 
hjemme. (Mulig annet arbeidstidsreglement bør vurderes, i dag benyttes konsulenter og 
miljøarbeidere også nettopp pga. større fleksibilitet). 

Ansatte som utfører oppgaver i ressursgruppa inngår også i felles akuttberedskap. 

Forutsetter tilgang på leasingbiler for å utføre oppdrag på tvers av kommuner. 

IKT 

Forutsetter felles IKT-samarbeid på barnevern-området, der 5 av 6 kommuner er tilknyttet 
datasenteret i Olderdalen. Lyngen kommune er ikke med i dette pr d.d., men alle kommuner benytter 
samme fagprogram Familia. 

 

Oppsummert ser vi følgende fordeler med samarbeid etter § 27: 

 Beholder styringsretten i egen kommune og tjeneste. 
 Sikre tilstedeværelse i egen kommune. 
 Legger til rette for at kompetanse tilføres og opprettholdes i egen kommune. 
 Større fagmiljø ut i kommunene 
 Mindre ressursbruk, kjøring. 
 Sikre kontinuitet og gjennomføring av kompetanseheving. 
 Forhindrer turn-over. 
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Ulemper med slikt samarbeid går vi ut fra vil bli bedre belyst i risikoanalysen som skal utføres i 
prosjektet. 

 

11.0 ROS-analyse 

ROS-analyse står for risiko- og sårbarhetsanalyse, og er i hovedsak en kvalitativ risikovurdering, 
bygget på faglig skjønn og erfaring. Det har vist seg å være et effektivt verktøy for å definere 
forbedringsområder. I gjennomføringen av ROS-analysen kartlegges sannsynlighet og konsekvenser 
av uønskede hendelser. Deretter ser en på prioriterte risikoområder og planlegger tiltak for å 
forhindre dem eller redusere konsekvensen av dem dersom de skulle oppstå (Brudvik, 2010).  

Enkelt forklart skisseres risiko, i matriser, etter utført analyse. Grønt utgjør lav risiko, gult utgjør 
middels risiko og rødt utgjør høy risiko. ROS-analysen i prosjektet tok utgangspunkt i dagens 
situasjon i barneverntjenestene sett opp mot samarbeid regulert av kommuneloven §§ 27 og 28. 
Deltakere var representant fra hver barneverntjeneste (i hovedsak barnevernledere) i Nord-Troms, 
representant fra Fagforbundet, representant fra FO og representant fra Landsforeningen for 
barnevernsbarn under veiledning fra Karin Karlsen førstekonsulent/beredskapsrådgiver i Kåfjord. 
Prosjektleder har ikke deltatt aktivt inn i ROS-analysen, men har vært tilgjengelig for avklaringer og 
annet etter ønske fra representantene. Analysen vedlegges i sin helhet sammen med referat (se 
vedlegg 4).  

Oppsummert ser en at samarbeid på tvers av kommunegrensene alene ikke reduserer risikoen. I det 
tiltak (som beskrevet i prosjektplanen og av deltakerne i gjennomført analyse) legges inn reduseres 
risikoen. Ut fra presentert ROS-analyse viser i all hovedsak at interkommunalt barnevernsamarbeid 
reduserer risiko sammenlignet med dagens situasjon. Det er en høyere andel risiko som blir redusert 
ved et vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28 sammenlignet med et samarbeid etter 
kommuneloven § 27 utfra gjennomført analyse.  

Førstekonsulent i Kåfjord skriver blant annet i forbindelse med gjennomført analyse av 
kommuneloven § 28: 

 Habilitet: Ved tiltak som å kunne skifte saksbehandler fra et arbeidssted til et annet, og når 
leder er inhabil må det vurderes side/overordnet alternativ (settkommune) så gikk habilitet 
(241) fra rødt til grønt. 
Ved samarbeid etter kommunelovens § 27 er antall ledere en risiko som ikke kan reduseres 
ved å legge inn tiltak. Ved samarbeid etter kommunelovens § 28 er det kun én 
barnevernleder som innehar beslutningsmyndighet og må svare for habilitetskrav etter 
loven.  
 

 Kompetanse. Med tiltak som kartlegging av kompetanse, utarbeide kompetanseplan, 
økonomi til gjennomføring av kompetanseheving, rekruttere spisskompetanse, har 
brukererfaring med i det løpende arbeid samt ha en koordinator som har oversikt over 
tilgjengelige ressurser så gikk også dette punktet fra rødt til grønt.  
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12.0 Oppsummering og anbefaling   

Utredningsarbeidet har forsøkt å ta høyde for alle sidene ved et interkommunalt 
barnevernsamarbeid. Som nevnt er barnevern et stort og komplekst arbeidsfelt som stadig er i 
endring  

Slik prosjektleder ser det vil utfordringer ved et samarbeid etter kommuneloven § 27 være at det 
ikke er avklart hvem som er ansvarlig for å koordinere et samarbeid innenfor enkeltområder. 
Tilbakemeldingene fra barnevernlederne har vært at de opplever det som utfordrende med 
prosjektarbeid i tillegg til andre pålagte arbeidsoppgaver. Det har ikke vært satt av ekstra ressurser til 
dem i forbindelse med prosjektet, og de har formidlet at det har vært utfordrende kapasitets- og 
tidsmessig. En vil med letthet kunne se at dette kan bli alternativet ved utformingen ved et 
samarbeid innenfor enkeltområder. Prosjektleder anbefaler derfor at det oppnevnes en koordinator 
til å implementere et samarbeid utformet etter kommuneloven § 27 hvis det er løsningen 
samarbeidskommunene bestemmer seg for. Hver kommune vil være ansvarlig for driften av «sin» 
barneverntjeneste, og de beholder råderett over sin tjeneste. Samtidig som de har forpliktet seg til et 
samarbeid etter gjeldende avtale om enkelte områder. Det kan føre til at samarbeidet ikke blir som 
tenkt fordi en eller flere kommune(r) ikke ønsker samarbeid om anliggender i ettertid. En 
samarbeidsavtale vil således ikke være like forpliktende, og det kan oppstå uenighet som igjen kan 
medføre utfordringer for driften av tjenestene.  

Etter gjennomført ROS-analyse av utredningsarbeidet viser resultatene at risiko reduseres gjennom 
tiltakene som legges inn uavhengig av samarbeidsform. Som det har vært problematisert i 
prosjektplanen bekrefter også analysen at risikoen reduseres mest gjennom å samarbeide etter 
kommunelovens § 28. Da spesielt med tanke på habilitet, og tilgang til personell som gjør at lovkrav 
blir ivaretatt uavhengig av sykemeldinger og fravær i forbindelse med kompetanseheving i alle 
tjenestene.  

Når det gjelder akuttberedskap i barneverntjenestene peker alle føringer på at det ikke er 
tilstrekkelig i noen av Nord-Troms kommunene slik det er organisert i dag. I gjennomført ROS-analyse 
viser tiltakene at risiko (som ved dagens situasjon) vil reduseres uavhengig av samarbeidsform. 
Prosjektleder vil påpeke at de som har deltatt på ROS-analyse har formidlet at de ikke har vurdert 
økonomi. Som nevnt tidligere vil et samarbeid etter kommuneloven § 27 medføre at kommunene må 
gå til innkjøp av et program som heter «Vaktdata» for å kunne saksbehandle i akutte situasjoner. 
Dersom myndighet ikke blir overdratt til en eventuell vertskommune vil beslutningsmyndighet bli 
delegert til en ansatt i en annen kommune enn sin hjemkommune, og saksbehandlere vil ikke ha 
tilgang til å kunne saksbehandle i det programmet vi benytter i dag fordi de ikke har lov til å få tilgang 
til andre kommuners barn. 

I barnevernledernes skriv som førte til at prosjektet ble iverksatt fremheves det at de ikke så for seg 
en sammenslåing av tjenestene, men et samarbeid om deler av tjenesten. Barnevernledere og 
ansatte som ikke er motivert for et samarbeid med en vertskommune kan i seg selv medføre en 
risiko, og vil således kunne slå negativt ut for presentert løsning etter kommuneloven § 28 for mulig 
samarbeid.    

Imidlertid ser en at en rekke utfordringer ikke vil la seg løse ved å samarbeide ut fra en avtale. Som 
nevnt tidligere vil det bli lite forpliktende for kommunene, og de ulike tjenestene kan når som helst 
trekke seg ut av samarbeidet. Dette er likevel ikke hovedutfordringene slik prosjektleder ser det. De 
største utfordringene som kan trekkes frem her vil være knyttet til at habilitetsspørsmål, og at 
sårbarheten ved fravær ikke løses gjennom et samarbeid etter kommuneloven § 27, samt små 
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fagmiljø der saker ikke drøftes i tilstrekkelig grad. Dersom kommunene skal gjennomføre felles 
kompetanseheving og bygge opp en tiltaksbank vil det medføre økte økonomiske bevilgninger fra 
kommunene. Samtidig som det representerer en sårbarhet ved at det blir færre igjen til å utføre 
kjerneoppgavene kommunene er pålagt etter loven dersom hver tjeneste skal avse prosentvise 
årsverk inn i en tiltaksbank.   

Ved et samarbeid etter kommuneloven § 27 forblir arbeidsgiveransvaret og beslutningsmyndighet 
som i dag. Dersom samarbeid etter kommuneloven § 28 er det kommunene velger vil ovennevnte bli 
overdratt til en vertskommune. Prosjektleder ser at det er utfordringer knyttet til at de ansatte har 
ulike ordninger knyttet til arbeidstidsbestemmelser og ulike avtaler for kjøring i arbeidstid. Dersom 
kommunene skal utforme en samarbeidsavtale vil ovennevnte kunne ha betydning for de ansatte, og 
det kan oppleves som ulikt mellom kommunene i utførselen av samme jobb. Dersom en koordinator 
blir ansvarlig for utformingen av hvordan et samarbeid etter avtale skal være vil ikke denne personen 
ha myndighet til å fatte beslutninger. Hver kommune er forpliktet for ivaretakelsen av «sine» 
ansatte, og det er ingen klar ansvarsfordeling på hvem som kan avgjøre hva. Dette kan representere 
utfordringer for hvordan daglig drift skal foregå. Noe som i neste omgang kan medføre uklart mandat 
for de ansatte.   

I saksfremlegg av mars 2014 skrev barnevernlederne at de ikke så for seg en sammenslåing av 
tjenestene, men samarbeid om deler av driften. I utredningsfasen har det fremkommet tvil omkring 
et vertskommunesamarbeid fra flere ansatte i barneverntjenestene i Nord-Troms. Spesielt fremheves 
avstander og økt reisevirksomhet som utfordrende. Økte avstander har vært forsøkt tatt hensyn til i 
utformingen av forslag til organisering av et vertskommunesamarbeid. Som nevnt tidligere skal alle 
kontorene være bemannet, og saksbehandlerne skal i hovedsak arbeide i «egen» kommune dersom 
det ikke er snakk om behov for økt kapasitet i de andre kommunene i perioder (for eksempel ved 
sykemeldinger, inhabilitet, videreutdanninger og annet). De som vil kunne få økt reisevirksomhet 
utfra presentert forslag vil være barnevernleder, eventuell fagleder og teamledere. Det er lagt opp til 
at disse funksjonene skal være synlige og tilgjengelige i alle kommunene. Videre er det lagt opp til økt 
reisevirksomhet for dem som inngår i tiltaksbanken. Det er lagt opp til at de skal arbeide på oppdrag 
fra alle barnevernskontorene i samarbeidet. På den ene siden vil det bety lengre strekninger for dem. 
På den andre siden fritas disse ansatte for saksbehandlingen som de utfører i dag, og kan dermed 
planlegge arbeidsdagene sine på en annen måte enn i dag. I denne sammenhengen er det også viktig 
å påpeke det faktum at de ansatte som inngår i tiltaksbanken vil få økt kompetanse i form av 
kursinger og videreutdanninger i ulike metoder. Noe som i seg selv kan ansees å være en 
kompensasjon.  

Prosjektleder mener ikke at usikkerhet og utfordringer knyttet til samarbeid etter kommuneloven § 
28 skal underkommuniseres. Likevel er vurderingen at de økte kravene barneverntjenestene står 
ovenfor i dag og fremover vurderes kan være vanskelig å innfri ved et samarbeid etter 
kommuneloven § 27. Da vil tjenestene i prinsippet fungere som i dag, men vil kunne løse manglende 
tilgang på tiltak og akuttberedskap i fellesskap.  

Dersom kommunene velger å løse dagens utfordringer ved å legge driften av barnevern til en 
vertskommune er det viktig at funn fra forskning på andre samarbeid vektlegges. Et av hovedfunnene 
i flere evalueringer er som nevnt at i noen samarbeid har det blitt brukt for lite tid fra samarbeidet 
ble besluttet til oppstart. Noe som har medført at blant annet ulike kulturene, arbeidsmetodene etc. 
hos tjenestene representerte utfordringer i samarbeidet.  

Innledningsvis i rapporten ble det fokusert på at økonomi ikke bør være et argument for samarbeid i 
seg selv. Det er likevel viktig å påpeke at dersom kommunene skal samarbeide etter kommuneloven 
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§ 28 vil det representere mer kostnader ved oppstart. Imidlertid viser evalueringene fra andre 
samarbeid økt innsikt i hvordan pengene kom brukerne til gode, og en mulig innsparing på sikt.   

Uavhengig av hva kommunene beslutter på vegne av sin barneverntjeneste anses det som positivt at 
kommunene ser på muligheter for samarbeid. Prosjektleder mener at det i seg selv er et viktig bidrag 
for å ivareta rettsikkerheten og hverdagen til de mest sårbare barna, ungdommene og familiene 
deres. Prosjektleder vil presisere understrekningen fra Barne-, ungdoms- og 
likestillingsdepartementet om at det er kommunens øverste administrative og politiske ledelse som 
har det overordnede ansvaret for at kommunen oppfyller sine lovpålagte oppgaver etter 
barnevernloven.  

Gjennom arbeidet med prosjektet har det på den ene siden fremkommet tvil om å inngå i et mer fast 
og forpliktende samarbeid som skissert forslag til organisering med en vertskommune er. På den 
andre siden har det vært et sterkt ønske fra barnevernlederne om å innfri de utfordringene de står 
ovenfor i barnevernsektoren. Det har blitt formidlet et ønske om en form for «mellomløsning» med 
en samarbeidsavtale regulert av kommuneloven § 27. Prosjektleder ser med letthet at en omlegging 
av dagens struktur vekker tvil hos de ansatte i barneverntjenestene siden det vil bety en endring i 
deres arbeidssituasjon, selv om det har vært tydelig kommunisert at alle kommuners kontorer skal 
være bemannet. Imidlertid viser evalueringer, forskning og andres erfaringer at der kommuner i 
vertskommunesamarbeid har brukt tid og ressurser før oppstart av samarbeidet gode resultater. 
Prosjektleder har underveis i prosessen også vært i tvil om et samarbeid på tvers av kommunene kan 
fungere i praksis med tanke på dagens barnevernledere, og andre, som har ytret sin tvil. Etter en 
nøyere gjennomgang av hovedtrekkene i innsamlet materiale og vurderinger gjort kring dette, samt 
gjennomført ROS-analyse er likevel prosjektleders klare anbefaling at kommunene i Nord-Troms 
inngår i et vertskommunesamarbeid jf. kommuneloven § 28. Det har tegnet seg et tydelig bilde av at 
det ikke vil være mulig å gjennomføre et samarbeid ut fra en samarbeidsavtale som skissert uten 
store kostnader for kommunene. I seg selv er overnevnte et risikomoment. Utslagsgivende for 
prosjektleders vurderinger er likevel ikke slunken kommuneøkonomi. En samarbeidsavtale vil være 
lite forpliktende for tjenestene, og det vil være utydelig hvem som bli ansvarlig for hva. Dersom en 
avtale skal være samarbeidsformen vekker det spørsmål om ikke kommunene heller skal møte 
barneverntjenestenes utfordringer som i dag, med deres lokale tilpasninger. Nord-Troms har 
tidligere hatt samarbeid regulert ut fra avtaler som ikke har fungert i praksis med det resultat at 
kommuner i samarbeidet har trukket seg ut.  

Barna, ungdommene og familiene som kommer i kontakt med barnevernet er oftest i en sårbar 
situasjon, og er prisgitt at barnvernansatte utfører jobben på en måte som gjør at de får innfridd krav 
om rettsikkerhet og gode tiltak. Som nevnt står kommunene ovenfor store utfordringer knyttet til 
fremtidens barnevern, og nye krav til måten å se på barneverntjenesten som etat og deres utøvelse 
av mandatet de er gitt. Prosjektleders avsluttende kommentar vil derfor være den samme som når 
mennesker som vet om utredningsarbeidet som har pågått i Nord-Troms har spurt om hva 
anbefalingen blir: «Hvis jeg ser bort fra tvil fra de ansatte og kun skal tenke på barna, ungdommene 
og familiene sitt beste, er vertskommunesamarbeid å anbefale».  
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Samarbeidsavtale for Kåfjord og Nordreisa barneverntjeneste 
 

Deltakere i denne interkommunale barneverntjenesten er: Kåfjord kommune og Nordreisa 
kommune, sammen kalt Deltakerkommunene. 

 
Vertskommunen er Nordreisa kommune, heretter kalt Vertskommunen. 

 
Kåfjord kommune, heretter kalt Samarbeidskommunen. 
 
Denne samarbeidsavtalen bygger på vedtak i Kåfjord kommunestyre 04.12.18 sak 
69/18 og i Nordreisa kommunestyre 25.10.18 sak 67/18. 

 
Vertskommunesamarbeidet organiseres etter kommunelovens § 20-2 (administrativt 
vertskommunesamarbeid). 

 
KAP. 1 Modell for samorganisering 

 
KAP. 1.1 Organisering 

 
a) Barneverntjenesten i Kåfjord og Nordreisa kommune organiseres i en 

interkommunal barneverntjeneste kalt Kåfjord og Nordreisa barneverntjeneste. 
 

b) Barnevernadministrasjon inkludert hovedkontoret for barneverntjenesten i 
samarbeidet legges til Vertskommunen. Deltakerkommunene stiller lokaler og 
nødvendig utstyr til rådighet for barneverntjenesten, og kommunene skal være 
bemannet til enhver tid. Kostnadene ved lokale kontor belastes den enkelte 
deltakerkommune. 

 
c) Postadressen er postboks 174, 9156 Storslett 

 
d) Besøksadresse:  

 
• Hovedkontoret Storslett: Lyngsmark 2 (bankbygget) 
• Lokalkontor Olderdalen: Rådhuset, Øverveien 2, Olderdalen 

 
e) Barnevernsamarbeidet skal ivareta Deltakerkommunene sine plikter etter lov 

om barneverntjenester. 
 

f) Barnevernsamarbeidet er administrativt underlagt rådmannen i vertskommunen, 
jfr kommuneloven § 20-2. 

 
g) Vertskommunen er ansvarlig for alle administrative oppgaver i barnevernssamarbeidet. 

 
h) Barnevernsamarbeidet vil ved etablering til sammen ha det antall årsverk 

deltakerkommunene har i barneverntjenesten ved iverksettelsestidspunktet 
(11,9 årsverk, inkl leder og 3,5 årsverk fra Kåfjord kommune). 

 
KAP. 1.2 Forholdet til de ansatte 

 
a) Opprettelsen av interkommunal barneverntjeneste er å regne som en 

virksomhetsoverdragelse og arbeidstakernes rettigheter ved 
virksomhetsoverdragelsen reguleres av arbeidsmiljølovens kapittel 16. 

 
b) Vertskommunen blir arbeidsgiver for personalet i barneverntjenesten. De ansatte i 

barneverntjenesten i Samarbeidskommunene vil få sitt tilsettingsforhold overført til 
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Vertskommunen. Ansatte som overføres til barnevernsamarbeidet tilbys endret 
arbeidsavtale. 

 
c) Den tidligere arbeidsgiveren har opplysningsplikt overfor den nye arbeidsgiveren om 

hvilke rettigheter og plikter som overføres til ny arbeidsgiver, jfr. aml. § 16-2. 
 

d) Bestemmelsene som gjelder virksomhetsoverdragelse vil også komme til anvendelse 
dersom en deltakerkommune trer ut av samarbeidsordningen igjen. De ansatte som 
omfattes skal da overføres til deltakerkommunen som tar tilbake ansvaret for sin 
barneverntjeneste. 

 
e) Ved eventuelle prosesser i vertskommunen der ansiennitet/tjenestetid i kommunen 

gjøres relevant skal de ansatte som er overført fra andre kommuner ved opprettelse 
av ordningen få medregnet ansiennitet/tjenestetid fra den kommunen de ble overført 
fra. 

 
KAP. 1.3 Formål 

 
• Formålet med barnevernsamarbeidet er å sikre en faglig og økonomisk bærekraftig 

utvikling av barneverntjenesten.  
      Et større fagmiljø har bedre betingelser for å virke forebyggende, imøtekomme ulike 

behov for samarbeid i kommunene, etablere et robust og attraktivt fagmiljø, 
muligheter for spesialisering, rekruttere kompetent arbeidskraft, utvikle tjenesten og 
forberede tjenesten på å møte nye lovkrav og nye arbeidsoppgaver. 

 
KAP. 1.4 Avklaringer 

 
• Denne avtalen regulerer saker av ikke-prinsipiell karakter. Dersom saker av prinsipiell 

karakter skulle oppstå, skal vertskommunen oversende saken til 
samarbeidskommunene for forberedelse og behandling på riktig forvaltningsnivå. 

 
• Myndighet delegeres til administrasjonssjefen i vertskommunen i samsvar med 

bestemmelsene i kommunelovens regler om vertskommunesamarbeid. 
 

• Samarbeidskommunene kan i særlige tilfeller trekke den delegerte myndigheten 
tilbake og/eller utøve myndigheten selv. Avtalens økonomiske forpliktelser ovenfor 
vertskommunen vil i slike tilfeller løpe ut oppsigelsestiden. 

 
KAP. 2. Økonomi 

 
a) Det skal utarbeides et felles administrasjonsbudsjett for tjenesten. Leder for 

barnevernsamarbeidet utarbeider forslag til administrasjons- og tiltaksbudsjett for hver 
deltakerkommune i samarbeid med administrativ leder i hver av deltakerkommunene. 

 
b) Budsjettforslaget skal inneholde dekning av administrasjonskostnader. Med 

administrasjonsutgifter menes utgifter til KOSTRA-funksjonen 244 under barnevern, 
samt leder- og merkantile ressurser som ikke føres under nevnte KOSTRA-funksjon 
Budsjettet skal også inneholde dekning av utgifter til tiltak etter lov om 
barneverntjenester KOSTRA-funksjonene 251 og 252. 

 
c) I henhold tilfelles administrasjonsbudsjett skjer alle utbetalinger inkl. lønn fra 

vertskommunen. Kostnadene refunderes fra de respektive kommunene kvartalsvis a 
konto med årlig avregning for utgiftsfordeling mellom kommunene. Utbetalinger 
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vedrørende klientrettet tiltak/administrative vedtak skjer etter anvisning fra leder for 
Nord-Troms barnevern etter delegasjon fra deltakerkommunene. 

 
d) Kostnader knyttet til barnevernsamarbeidet fordeles i henhold til regnskap. 

Fordelingsnøkkel er etter antall årsverk i samarbeidet, men med fordeling av 
lederressursen etter 40/60. Kåfjord kommune går inn i samarbeidet med 3,5 årsverk, 
mens Nordreisa kommune går inn med 7,4 årsverk. I tillegg kommer lederressursen; 
totalt 11,9 årsverk.  40 % av lederressursen fordeles fast mellom 
samarbeidskommunene, mens 60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte 
samarbeidskommune per 1.1. hvert år. Ved inngåelsen av samarbeidet fordeles 
utgiftene 32,6% på Kåfjord kommune og 67,4% på Nordreisa kommune. 
Den enkelte kommune står for kontorkostnadene i egen kommune. Lønn i faste 
stillinger, faktureringer og gebyr administreres av vertskommunen.  

 
e) Utgiftene knyttet til det enkelte barn etter lov om barneverntjenester (i og utenfor 

hjemmet, KOSTRA-funksjon 251 og 252) skal belastes barnets oppholdskommune, 
jfr. barnevernloven § 8-1. 

 
KAP. 3 Arkiv og IKT 

 
a) Deltakerkommunene tar i bruk et felles datasystem med en felles database. 

Deltakerkommunene opprettes som eget distrikt i systemet. Det forutsettes at alle 
Deltakerkommunene går inn i samarbeidet med samme saksbehandlersystem. 

 
b) Deltakerkommunene forplikter seg til å tilby IT-kompetanse til den daglige drift i 

barnevernsamarbeidet. 
 

c) Det må utarbeides en databehandlingsavtale og IT-systemet må godkjennes av 
Datatilsynet. 

 
d) Det må utarbeides egne rutiner for IKT. 

 
e) Fysiske arkiv beholdes i deltakerkommunene fram til oppstartdato. Nytt arkiv 

etableres i vertskommunen. Det er en forutsetning at dokument skannes inn i 
saksbehandlersystemet. 

 
KAP. 4 Organisering av arbeidet 

 
a) Organisatorisk skal barnevernsamarbeidet være lokalisert i hver av kommunene som 

er med i samarbeidet. Dette for å ivareta de brukernære tjenester, og spesielt sikre 
det forebyggende arbeid i den enkelte kommune. 

 
b) Tjenesten skal være organisert på en slik måte at det er en vakttelefon fra kl. 15.30 til 

kl. 08.00 som til enhver tid kan kontaktes. Denne opprettes før oppstart av samarbeidet. 
 

c) Hovedkontor blir bemannet og åpent 5 dager i uken. Lokalkontor blir bemannet og 
åpent så langt dette lar seg gjøre. Dette avklares i dialog med den enkelte 
kommune. 

 
d) Leder for barnevernsamarbeidet har fullmakt til å organisere arbeidet slik at det blir 

tjenlig for tjenesten. Dette innebærer en rett til å disponere ansatte etter behovet på 
det enkelte område eller i den enkelte deltaker-kommune. Dog slik at intensjonene i 
kapittel 4, punkt c ikke endres. 

 
e) Tverrfaglig samarbeidstiltak/forum i deltaker-kommunene videreføres og utvikles, det 
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vil si tverrfaglige møter med samarbeidspartnere som i dag. 
f) Lov om barneverntjenester sine intensjoner og tilgjengelighet til brukerne skal være 

styrende i perioden. Forslag til organisering av arbeidet skal sikre brukerne riktig hjelp 
til riktig tid. 

 
g) Uavhengig av organisering skilles deltaker-kommunene ut som egne lokalkontor i 

distrikt når det rapporteres til Fylkesmannen i Troms og Finnmark og 
SSB/KOSTRA. 

 
KAP. 5 Informasjon 

 
a) Leder for barneverntjenesten skal utarbeide og gjennomføre egen 

informasjonsstrategi for tjenesten. 
 

b) Det skal utarbeides informasjon om organisering, myndighet, tilgjengelighet, med mer 
til publikum, politikere og administrasjon i alle deltaker-kommuner. Det samme gjelder 
for kommunale samarbeidspartnere, og til andre kommuner, fylkeskommuner og 
Fylkesmannen i Troms. 

 
c) Gjennomgang av de aktuelle lovverk tilbys politikere og administrasjon i 

deltakerkommunene. 
 

d) Rådmennene i deltakerkommunene møtes to ganger per år for informasjonsutveksling 
og drøfting om det interkommunale barnevernet, i forbindelse med budsjettforslag og i 
forbindelse med årsregnskap/års-rapportering. Barnevernleder innkaller til disse 
møtene. 

 
KAP. 6 Tvist om forståelse av samarbeidsavtalen 

 
• Myndighet for avgjørelser av tvister skal følge rettspraksis for lignende 

samarbeidstiltak/interkommunalt samarbeid, her tenkes særlig på tvisteloven. 
• Hvis en eller flere deltaker-kommuner skulle motta søksmål mot seg fra brukere av 

tjenesten i perioden før etablering/etter etablering/etter eventuell uttreden/etter 
eventuelt opphør av barnevernsamarbeidet, vil barnevernloven sine retningslinjer 
gjelde. Her vises det til kap. 8 i barnevernloven "Ansvar for å gi hjelp etter loven", da 
særlig på bosted og oppholdskommune til barnet. 

 
KAP. 7 Rapportering 

 
Vertskommunen sørger for rapportering til Fylkesmannen, SSB og eventuelt andre 
instanser for alle deltakerkommunene. Hver enkelt deltaker-kommune skilles ut som 
egne distrikt i forhold til rapportering. 

 
Vertskommunen utarbeider regnskapsrapporter, pr. utgangen av februar, april, 
august og oktober. 

 
Ved vesentlige endringer (kr 500.000+) fra budsjetteringstidspunktet for årsbudsjett, 
skal deltakerkommunene gjøres oppmerksom på dette. Nytt budsjettforslag 
utarbeides for den aktuelle kommune. 

 
Vertskommunen skal utarbeide forslag til budsjett innen 30.september hver år. 
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Barnevernleder rapporterer til administrativ ledelse i deltaker-kommunene i forbindelse 
med budsjettarbeid og kvartalsrapporteringer. 

 
Rapportering for øvrig skjer til nærmeste administrative leder i vertskommunen. 

 
KAP. 8 Andre forhold 

 
a) Samarbeidsavtalen gjelder fra 01.01.2020. Samarbeidsavtalen kan sies opp med 1 års 

varsel. Uttredelse kan først skje et budsjettår etter det året oppsigelsen har skjedd. 
Organisatoriske prosesser skal ikke stoppe opp etter 01.01.2020. 

 
b) Det skal opprettes en referansegruppe bestående av leder for barnevernsamarbeidet 

og en representant fra hver deltaker-kommune. Representantene utnevnes av 
rådmannen i deltaker-kommunene.  Deltakeren fra vertskommunen blir leder for 
referansegruppa. 

 
c) Referansegruppa skal ha minimum 2 møter per år etter rapportering til Fylkesmannen i 

Troms og SSB, for å få informasjon om barnevernsamarbeidet og kunne bringe dette 
videre til deltaker-kommunene. 

 
d) Samarbeidsavtalen evalueres i referansegruppen en gang per år. 

 
 

 
 

Storslett, den     Olderdalen, den  

 

…………………………………………….  ……………………………………………. 
Nordreisa kommune    Kåfjord kommune 

Rådmann     Rådmann
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/1636 -8 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 26.11.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
87/19 Kåfjord kommunestyre 03.12.2019 
94/19 Kåfjord kommunestyre 19.12.2019 

 

Godkjenning av møteplan 2019 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Møteplan 2020 forslag 
2 Møteplan 2020 SAM forslag 

 
 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 03.12.2019  

Behandling: 
Saken utsettes til 19.12. Bes om at foreslåtte endringer innarbeides. 
 
Votering: 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
Saken utsettes til 19.12. Bes om at foreslåtte endringer innarbeides. 
 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Legges fram uten innstilling. 
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Saksopplysninger 
Vedlagte forslag til møteplan legges fram til godkjenning av kommunestyret.  
Møteplanen er oversatt til samisk, så foreligger i norsk og samisk versjon. 
Møteplanen har vært til ettersyn hos ledere av utvalg og til administrasjonen. 
 
 

Vurdering 
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MØTER 
i kommunale politiske organer år 2020                     

Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni 
 

Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Septem. Oktober Novemb. Desemb. 
Kommunestyret  20.  2.  22.   24.  2. 3. 

 17. Budsj 

Barnas kommunestyre   18.        26.  

Formannskapet  13. 20. 29.  5. 
15.strategi

møte 

  7. 5.Arb.møte 
29.3-parts 

20.Arb.møte  
27. 3-parts/ 
budsj 

 

Administrasjonsutvalg 
(avholdes ved behov) 

 13. 20. 29.  5.   7. 29. 20.  

Utvalg for 
Oppvekst og omsorg 

30.  5. 23. 28. 4.  27.  15.Arb.møte 5. Arbmøte 
19.Budsj. 

 

Utvalg for Miljø, Drift 
og Utvikling 

 

 4. 3. 16. 26.    1. 13.Arb.møte 
  

3. Arbmøte 
17.Budsj 

 

Eldreråd   4.  22.     2.  10.  
Kåfjord råd for 
personer med 

funksjonsnedsettelse 

 13.   20.    16.    

Ungdomsrådet 
 

 18.  1.  16.   22.   1. 

Samepolitisk utvalg 
 

 24.  27.  19.   11.  6.  

Arbeidsmiljøutvalget 
 

  9.  27.    18.   7. 

Kontrollutvalget             
Regionrådsmøter 

 
9. 

29. 
11.-12. 
24.-25. 

24. 28. 26. 23.   28. 
29. 

12. 
27. 

23.-24.  

Regionrådsforsamling 
 

            

 Det tas forbehold om endringer i denne møteplanen. Nye møter, eventuelt endringer kan komme der hvor ordfører / leder finner behov! 
 Kåfjord ordførerkontor,  Bernt E. I. Lyngstad, ordfører.              
    Service på Admdom/Møtebok-møteoversikt, oppdatert 12.12.2019 
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ČOAHKKIMAT 

Gáivuona suohkana politihkalaš ásahusain jagi 2020:s 
 

Lávdegottit Ođđajagi
-mánnu 

Guovva-
mánnu 

Njukča-
mánnu 

Cuoŋo-
mánnu 

Miesse-
mánnu 

Geasse-
mánnu 

Suoidne-
mánnu 

Borge-
mánnu 

Čakča-
mánnu 

Golggot-
mánnu 

Skábmamánnu Juovla-
mánnu 

Suohkanstivra 
 

 20.  2.  22.   24.  2. 3. 
17. Bušeahtta 
 

Mánáid suohkanstivra   18.        26.  
Ovdagoddi   13. 20. 29.  5. 

15. 
strategiija-
čoahkkin 

  7. 5. Bargo-
čoahkkin 

29. Bargo-
čoahkkin 

20.Bargočoahkkin 
27.Bušeahtta 

 

Hálddahuslávdegoddi  13. 20. 29.  5.   7. 29. 20.  

Bajásšaddama ja fuola lávdegoddi 30.  5. 23. 28. 
 

4.  27.  15. Bargo-
čoahkkin 

5.Bargočoahkkin 
19.Bušeahtta 

 

Birrasa, doaimma ja ovddideami 
lávdegoddi  

 4. 3. 16. 26.    1. 13.  
Bargo-
čoahkkin 

3. Bargočoahkkin  
17.Bušeahtta 

 

Boarrásiidráđđi  4.  22.      2.  10.  

Gáivuona doaibmavádjigiid ráđđi  13.   20.    16.    
Nuoraidráđđi 
 

 18.  1.  16.   22.   1. 

Sámepolitihkalaš 
lávdegoddi 

 24.  27.  19.   11.  6.  

Bargobiraslávdegoddi   9.  27.    18.   7. 
Bearráigeahčči nammagoddi             

Guovlluráđi čoahkkimat 9. 
29. 

11.-12. 
24.-25. 

24. 28. 26. 23.   28. 
29. 

12. 
27. 

23.-24.  

Guovlluráđi čoahkkaneamit 
 

            

 
Čoahkkinplána sáhttá rievdat. Sátnejođiheaddji / jođiheaddji sáhttá mearridit eanet čoahkkimiid dahe rievdadusaid go atná dan dárbbašlažžan.  
Gáivuona sátnejođiheaddji kontuvra, 12.12.2019, Bernt E. I. Lyngstad, sátnejođiheaddji.  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/680 -225 

Arkiv: Q10 

Saksbehandler:  Jon Frantzen 

Dato:                 12.12.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
95/19 Kåfjord kommunestyre 19.12.2019 

 

Ufullstendig vedtak - Kstyre 7.12.2017 - Veiadressenavn på 
Kjerringdalsveien- Áhkáváhbálggis 

Henvisning til lovverk: 
 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-26-864?q=matrikkel  
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11?q=stedsnavnloven  
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-05-23-638?q=stadnamn%20forskrift 
 
 
Ingen vedlegg 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
For veiparsell 1107-1109: Kryss E6 (gamle) ved Samuelsberg til Váddja bro vedtas følgende 
navn: Kjerringdalsveien/ Áhkáváhbálggis. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Til kommunestyret 7.12.2017 innstilte rådmannen på skrivemåten for parsell 1107-1109 til å 
være Kjerringdalveien/ Áhkáváhbálggis.  
Det ble foreslått under behandling at Kjerringdalveien erstattes med Kjerringdalsveien. Altså 
bare en «s» i tillegg. Forslaget var ikke ment å skrinlegge det samiske navnet «Áhkáváhbálggis» 
slik det framstår i vedtaket etter møtet. Forslaget var ment å legge til en «s». 
  
Det riktige vedtaket skulle vært: 
Parsell 1107-1109 til å være Kjerringdalsveien/ Áhkáváhbálggis. 
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https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-05-23-638?q=stadnamn%20forskrift


I kstyremøte 3.12.19 på sak 82/19 ble dette behandlet. Se under behandling der. Men det kom 
ikke med på vedtaket. Dette må korrigeres. 
 
 

Vurdering 
Se saksopplysninger 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2018/465 -5 

Arkiv: C20 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 09.12.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
96/19 Kåfjord kommunestyre 19.12.2019 

 

Handlingsprogram for idretts-, friluftslivs- og kultur-anleggsutbygging i 
Kåfjord kommune 2020-2024 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Forslag til handlingsprogram for idretts-, friluftslivs- og kultur-anleggsutbygging i Kåfjord 

kommune 2020-2024 
2 Idrettsrådets behandling, referat fra styremøte 21.11.19 

 

Rådmannens innstilling 
1. Handlingsprogrammet (kortsiktig) for idretts-, friluftslivs- og kultur-anleggsutbygging 

for 2020-2024 foreslås vedtatt slik det foreligger.  
2. Handlingsprogrammet (langsiktig) for idretts-, friluftslivs- og kultur-anleggsutbygging 

for 2020-2032 foreslås vedtatt slik det foreligger 
 

 
 

Saksopplysninger 
Ettersom forrige kommunedelplan for idrett og folkehelse gikk ut i 2013, har 
handlingsprogrammet siden blitt rullert årlig. Sist gang handlingsprogrammet ble rullert, var i 
desember 2018. Mens rullering vil si mindre vesentlige endringer av handlingsprogrammet, er 
en revisjon fullstendig saksbehandling etter Plan- og bygningsloven kap. 11 med sluttbehandling 
i Kåfjord kommunestyre. Loven setter krav om at kommunedelplaner skal ha en handlingsdel.  
 
Kåfjords kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som nå er under utarbeidelse, 
skal i hovedsak bestå av en kortsiktig del som strekker seg over en periode på fire år. Den 
kortsiktige delen er en prioritert liste over anlegg som skal bygges/ rehabiliteres de kommende 
fire årene. I tillegg inneholder planen en langsiktig del på opptil 12 år.  
 
I forbindelse med pågående utarbeidelse av ny kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv i Kåfjord kommune, har man tatt for seg nåværende handlingsprogram for 
anleggsutbygging. Styret i Idrettsrådet ønsker at nytt handlingsprogram skal være en ny start, 
hvor gamle og foreldede planer skiftes ut med nye og realistiske planer.  
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Arbeidet med kommunedelplanen skal: danne grunnlag for mål- og planstyrt utbygging av 
anlegg og tilrettelegging av områder for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planen er også et 
grunnlag for å kunne søke spillemidler, ettersom Kulturdepartementet har et ufravikelig krav om 
at alle kommuner skal ha utarbeidet et plandokument på anlegg som skal søke støtte fra 
spillemiddelordningen, enten det gjelder kommunale anlegg eller anlegg i regi av lag/ 
foreninger.  
 
I februar 2019 ble det avholdt et informasjons- og innspillsmøte om kommunedelplan for idrett, 
fysisk aktivitet og friluftsliv. På dette møtet ble det innrapportert en del behov og ønsker for 
anleggsutbygging i kommunen. Videre fikk lag og foreninger tilsendt skjemaer for 
innrapportering av behov, ønsker for, samt planer om anleggsutbygging med mer, våren 2019. 
Deretter åpnet man for innspill på Kåfjord kommunes planportal. Som en del av planarbeidet har 
også ungdomsrådet, råd for funksjonshemmede og kommunalt råd for eldre gitt innspill til 
innmeldte planer og behov, samt fremmet egne ønsker og behov. Alt dette har dannet grunnlag 
for videre behandling av handlingsprogrammet fremlagt i dette saksfremlegget.  
 
Idrettsrådet behandlet samtlige innmeldte anleggsplaner og –behov i styremøte den 21.11.19. I 
et tidligere styremøte i Idrettsrådet, 09.09.19, vedtok man at lag/ foreninger skal sende inn mer 
utfyllende informasjon/ oppdateringer om anleggsplaner til kommunen i forkant av fremtidig 
rullering av handlingsprogrammet.  
 
Vedtatt handlingsprogram vil bli en del av utkast til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet 
og friluftsliv, som skal legges frem til behandling i Formannskapet på nyåret.  
 

Vurdering 
Handlingsprogrammet skal være i samsvar med lagenes ønsker i kommunen, og det skal være 
realistisk i forhold til gjennomføring med hensyn til økonomi og drift for bygging av nye anlegg, 
eller rehabilitering av eldre anlegg.  
 
Idrettsrådet er instansen som har ansvar for å godkjenne og påse at handlingsprogrammet samsvarer 
med innmeldte ønsker og behov. Per dags dato er alle lagene representert i Idrettsrådet. I styremøte 
den 21.11.19 var 3 av 5 representanter tilstede og Idrettsrådet gjennomgikk samtlige innmeldte 
anleggsønsker og –behov. Idrettsrådet har også gitt sin innstilling til anlegg idretten mener bør stå på 
uprioritert liste.  
 
Av store anlegg som står i planen er bassenget i Kåfjordhallen, fotballhall og friidrettsanlegg. 
Kåfjord kommunestyre vedtok høsten 2019 at bassenget i Olderdalen skal rustes opp igjen og 
kommunen vil søke på spillemidler for 2021 til finansiering av bassenget. Fotballhall har vært 
ønsket i lang tid av både MUIL og IKIL og det har tidligere stått to fotballhaller på prioritert liste. I 
styremøte i Idrettsrådet i november 2019, vedtok man at kun én fotballhall skal stå på prioritert liste, 
ettersom et slikt prosjekt er svært kostbart, og at man skal se til nabokommuner for et mulig 
interkommunalt samarbeid om et slikt prosjekt.  
 
Fylkeskommunen og Kulturdepartementet har signalisert at det satses på nærmiljøanlegg og 
bevilgninger av spillemidler til slike prosjekter. I nytt utkast til handlingsprogram, er det 10 anlegg 
på prioritert liste for utbygging av nærmiljøanlegg, blant annet frisbeegolf-bane, universelt utformet 
sti til Savvan og rekreasjonssted ved Mølleholmen/ Elveholmen som alle er påbegynt som en del av 
stedsutviklingsprosjektet i Olderdalen.  
 
Rehabilitering av Manndalen basseng er tatt inn igjen på prioritert liste for rehabilitering av anlegg, 
etter ønske fra Idrettsrådet. 
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Handlingsprogram for idretts-, friluftslivs- og kulturanlegg 2020-2024  
 

Tabell 7.3 Oversikt handlingsprogram for anlegg 2020-2024  
Prioritert liste for nyanlegg 2020-2024  

Finansiering Anlegg Utbygger Tenkt år for 
ferdigstillelse 

Kostnad 
i 1000 kr SM EA KM 

Status 

Motorcrossbane Manndalen 
motorcrossklubb (MMCK) 

2020 250 
   

Planlegges. 
 

Basseng, Olderdalen Kåfjord kommune (KK) 2021 3 496 1 457 2039 
 

Vedtatt. Ønsker å 
søke om spillemidler 

i 2021. 
Skibru over 

Manndalselva 
Manndalen ungdoms- og 

idrettslag (MUIL) 
2022 4 000 1 333 Ukjent 

 
Planlegges. 

 
Fotballhall med 

løpebane og klatrevegg 
Indre Kåfjord idrettslag 

(IKIL), eventuelt 
interkommunalt samarbeid 

+ MUIL 

2022 40 000 
 

Ukjent 
 

Planlegges. 
 

Friidrettsanlegg med 
kunstgressbane 

Olderdalen idrettsklubb 
(OIK) 

2022 6 000 2 000 Ukjent 
 

Planlegges. 

Prioritert liste for utbygging av nærmiljøanlegg 2020-2024  
Anlegg Utbygger Tenkt år for 

ferdigstillelse 
 

Kostnad 
i 1000 kr 

SM EA KM Status 

Informasjonsskilt i 
Olderdalen, Birtavarre 

og Manndalen. 

NTFR 2020 156 65 91 0 Søkt om spillemidler 
for 2020. 

Universelt utformet 
fiskeplass. 

Pensjonistforeningene + 
idrettslag/ forening + KK 

2021 
    

Planlegges. 
 

Gapahuk ved 
Baalsrudhula. 

LHL 2020 74 - 5 
 

Planlegges. 

Tråkkemaskin. MUIL 2021 200 
   

Planlegges. 
 

Lys over skøytebanen 
ved Vannet. 

MUIL 
 

500 
   

Planlegges. 
 

Lekepark for barn ved 
OIK-huset. 

OIK 2021 300 
   

Planlegges. 
 

Gapahuk med bålplass 
og sitteområde ved 

OIK-huset. 

OIK 2021 100 
   

Planlegges. 
 

Frisbeegolf-bane OIK, OJFF og KK 2020 
    

Påbegynt. 
Rekreasjonssted ved 

Mølleholmen/ 
Elveholmen. 

OJFF, KK 2020 130 
  

130 Påbegynt. 
 

Universelt utformet sti 
til Savvan. 

OJFF, KK 2020 130 
  

130 Påbegynt. 
 

Prioritert liste for rehabilitering av anlegg i Kåfjord 2020-2024  
Anlegg Utbygger Tenkt år for 

ferdigstillelse 
 

Kostnad 
i 1000 kr 

SM EA KM Status 

Omlegging av lysløype 
i Olderdalen 

OIK 2020 200 
   

Arbeides med per 
november 2019. 

Basseng, Manndalen Manndalen basseng 2023 8 500 2 800 2 100 
 

Søkt om spillemidler 
for 2020. 

Prioritert liste for utbygging for friluftsliv i fjellet 2020-2024  
Anlegg Utbygger Tenkt år for 

ferdigstillelse 
 

Kostnad 
i 1000 kr 

SM EA KM Status 
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Dagsturhytte, Kåfjord Kåfjord kommune, 
samarbeid med Nord-

Troms Friluftsråd 

2020 450 188 222 
(NTF) 

40 Arbeides med per 
november 2019. Vil 
søke om spillemidler 

i 2020.  
Prioritert liste for kulturbygg 2020-2024  

Anlegg Utbygger Tenkt år for 
ferdigstillelse 

 

Kostnad 
i 1000 kr 

SM EA KM Status 

Riddu Lavdi Riddu Riddu Festivála AS 2020 1 125 896 600 150 Innvilget spillemidler 
i oktober 2019.  * 

 *vedtatt at skulle rulleres inn i handlingsprogram  
10.2 Uprioritert liste over anlegg  
Gapahuk med grillplass på Lillefjellet, OJFF  Ønsker ferdigstille sti til Savvan, Frisbeegolf-bane, universelt 

utformet sti Kirkegården- Slettveien, samt rekreasjonsområde 
ved Elveholmen først.   

Utvidelse av klubbhus, IKIL  Litt på vent, ønsker å arbeide med fotballhall først.  
Lysløype fra Trollvik til Bakkemo, IKIL  Litt på vent, ønsker å arbeide med fotballhall først.  
Gangvei fra Løkvoll til Kjerringdalen, MUIL  Ukjent.   
Geo-tracking/ orienteringsløype i Olderdalen, OIK  Ønsker å jobbe med friidrettsanlegg først.   
Anlegge turløype med gapahuk ved Olderdalsvannet, 
OIK  

Ønsker å jobbe med friidrettsanlegg først.  

Skøytebane ved Leibodammen, innspill planportal  Må ha lag/ forening som tar eierskap til idéen  
Lysløype i Djupvik, innspill planportal  Må ha lag/ forening som tar eierskap til idéen  
Sykkelstier, MUIL  Må konkretiseres  
Vinteranlegg med varmestue og toalett som 
utgangspunkt for løyper, bakke og skitrekk, innspill 
planportal  

Må ha lag/ forening som tar eierskap til idéen  
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Kåfjord idrettsråd 
IKIL-MMCK-MUIL-OIK-YKIL 

Møtereferat 
Dato Torsdag 21. nov. 2019 Arkivsak nr.   
Sted Rådhuset, Olderdalen Kopi sendes Alle inviterte 
Møtetype Styremøte Møteleder Odd-Harald Fagerli 
Møte nr. 3/2019 Referent Jens Kristian Nilsen 
Til stede Bård-Gunnar Hansen, MUIL 

Odd Harald Fagerli, IKIL 
Jens Kristian Nilsen, YKIL 
Kjersti Rennestraum, observatør, Kåfjord kommune 

Forfall Lars Arvid Turunen, OIK 
Ikke møtt Mikal Karlsen, MMCK 
Neste 
møte 

Torsdag 26. mars 2020 kl 18:00, Rådhuset i Olderdalen 

 

Sak 1 Åpning av møtet 
Kjersti Rennestraum, kulturkonsulent vil delta på enkelte møter, men vil ikke ha noen rolle i 
styret. Hun vil holde kontakten med idrettskretsen til alt er organisert ferdig og rådet er ferdig 
etablert. 

Sak 2 Konstituering og møteinnkalling 
Vedtak: 

- Jens Kristian Nilsen er valgt som sekretær 
- Bård Gunnar Hansen er kasserer 
- Det trenges ingen til å skrive under møtereferat 
- Rådsleder innkaller til møter 

Sak 3 Konto og registrering 
IKIL tar på seg å oppbevare pengene til idrettsrådet inntil det er opprettet en konto for 
idrettsrådet. Silje Hovdenak overfører pengene etter avtale med kasserer Jonny Hansen i IKIL og 
kvitteringen for overføringen sendes kassereren i idrettsrådet. 

Sak 4 Prioritering av spillemiddelsøknader 
Listen skal prioritere 5-8 tiltak de neste 4 årene. 

Kjersti Rennestraum informerte om hva som er gjennomført av det som er spilt inn, og om hva 
som må ha kommunal. 

Det lages to lister, en for ordinære anlegg og en for nærmiljøanlegg. 

Prioritert liste, ordinære anlegg 

Ønsker å prioritere fotballhall på liste for ordinære anlegg, men vil 
prioritere å jobbe med få til en interkommunal hall sammen med 
Nordreisa og Skjervøy 

2022 IKIL (MUIL) 

Motorcrossbane 2020 MMCK 
Skibru over Manndalselva 2022 MUIL 
Basseng, Manndalen 2023 MB 
Fiskeplasser for Eldre/funksjonshemmende. Kan den være på 
nærmiljø? 

2021 YK 
pensjonist 

Friidrettsanlegg med kunstgressbane 2022 OK 
Basseng, Olderdalen 2021 KK 
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Kåfjord idrettsråd 
IKIL-MMCK-MUIL-OIK-YKIL 

Uprioritert liste  

Utvidelse av klubbhus IKIL  IKIL 
Lysløype fra Trollvik til Bakkemo  Uten lag 
Gangvei fra Løkvoll til Kjerringdalen  MUIL 
Geo-tracking/ orienteringsløype i Olderdalen  OIK 
Anlegge turløype med gapahuk ved Olderdalsvannet  OIK 
Skøytebane ved Leibodammen  Uten lag 
Lysløype i Djupvik  Uten lag 
Sykkelstier  MUIL 

 

Nærmiljøanlegg 

Dagsturhytte i samarbeid med Nord-Troms friluftsråd 2020 NTFR/ 
KK 

Fiskeplass på for eldre/funksjonshemmende   
Gapahuk ved Bålsrudhula 2 2020 LHL 
Garage tråkkemaskin  MUIL 
lys over skøytebanen ved Vannet  MUIL 
Lekepark for barn ved OIK-huset 2021 OIK 
Gapahuk med bålplass og sitteområde ved OIK-huset 2020 OIK 
Omlegging av lysløypa 2023 OIK 
Frisbeegolfbane 2020 KK 
Informasjonsskilt i Olderdalen, Birtavarre og Manndalen 2020 NTFR 

 

Sak 5 Prioritering av spillemiddelsøknader 2019 
2 søknader er kommet inn, og en til kommer kanskje for dagsturhytte i samarbeid med NTFR 
(forbehold om vedtak i KS) 

Manndalen basseng 2,8 mill. 1.pri ordinært 
anlegg 

Skilt med informasjon om turstier i Olderdalen, Manndalen og 
Birtavarre. 

165.000 1.pri nærmiljø 

 

Sak 6 Fordeling av treningstider i Kåfjordhallen 
Følgende prinsipper foreslås fra idrettsrådet 

- Hel hall tildeles etter kl. 19:30 
- Barn og unge tilknyttet lag og foreninger opp til 16 år prioriteres 
- Det etterstrebes lik tid for alle som søker om tid 
- Sammenslåtte lag gis det ene lagets treningstid 
- Søknadsfrist treningstid er 1. september. Treningstiden fordeles etter søknader den 1. 

oktober. Og gjelder for 1 år. Tider fordeles ved ønsker om treningstider utover sesongene. 
- Kommuneadministrasjonen fordeler tiden. 
- Søknadsfrist for inneværende periode settes til 10. desember 2019 

Sak 7 Tid for årsmøte 
Årsmøtet i idrettsrådet skal avholdes innen utgangen av april. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/436 -1 

Arkiv: D11 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 12.12.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
97/19 Kåfjord kommunestyre 19.12.2019 

 

Spillemidler 2020 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Idrettsrådets behandling, referat fra styremøte 21.11.19 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommunestyre vedtar å støtte Idrettsrådets behandling av spillemiddelsøknader 

på ordinære anlegg for 2020. 
2. Kåfjord kommunestyre vedtar å gjøre følgende prioritering for spillemiddelsøknader på 

nærmiljøanlegg: Dagsturhytte i Djupvik, Kåfjord: prioritet nummer 1, 
informasjonsskilter i Olderdalen, Birtavarre og Manndalen: prioritet nummer 2.  

3. Endringen i prioriteringen av spillemiddelsøknader på nærmiljøanlegg skyldes at 
Idrettsrådet ikke fikk vurdert og prioritert spillemiddelsøknaden for dagsturhytta i sitt 
styremøte.  
 

 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
For 2020 er det innkommet to spillemiddelsøknader til kommunen. I tillegg skal kommunen, 
jamfør vedtak i kommunestyremøte den 03.12.19, søke om spillemidler for dagsturhytte i 
Djupvik.   
 
Spillemiddelsøknadene som er innkommet for 2020, er: 
  

 Rehabilitering av Manndalen basseng, Manndalen basseng AS  
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 Oppføring av informasjonsskilt om turer i Olderdalen, Birtavarre og Manndalen, Nord-
Troms Friluftsråd  

 
Styret i Kåfjord idrettsråd behandlet de innkomne søknadene i møte den 21.11.19, og gjorde da 
følgende prioritering:  
 
Manndalen basseng: prioritert som nr. 1 på ordinære anlegg  
Informasjonsskilter: prioritert som nr. 1 på nærmiljøanlegg.   
Dagsturhytte: ikke vurdert særskilt i møtet 21.11.19, ettersom verken vedtak fra KS eller 
søknad forelå på dette tidspunkt  
 
Kommunene skal ved saksbehandling påse at søknadene er fullstendige og at nødvendige 
vedlegg foreligger. Kommunen skal videre vurdere søknadsbeløpet og kostnadsoverslaget, 
påføre søknaden en merknad om anleggets oppføring i kommunal plan og vurdere rett til bruk 
av grunn. Dersom kommunen gjennom sin saksbehandling finner at søknaden er tilfredsstillende 
dokumentert, registreres det i anleggsregisteret at søknaden er funnet å være i orden. Søknadene 
prioriteres gjennom politisk fattede vedtak i samsvar med kommunens plan for idrett og fysisk 
aktivitet.   
 
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2024 forventes ferdigstilt på 
nyåret. Utkast til handlingsprogram for anleggsutbygging innen idrett, friluftsliv og kultur for 
2020-2024 legges frem for kommunestyret i møte den 19.12.19.  
 
Kommunens saksbehandler på spillemiddelsøknader har tatt en gjennomgang av innkomne 
spillemiddelsøknader per desember 2019 for å kunne fremlegge oppdatert informasjon i 
saken. Saksbehandler har også kontaktet fylkeskommunens rådgiver på feltet, Johnni Håndstad, 
for veiledning og for å sikre en korrekt saksbehandling.   
 
 

Vurdering 
Idrettsrådet har behandlet søknadene ut ifra den informasjonen de selv hadde, samt ut ifra 
informasjon gitt fra administrasjonen.  
 
Momenter som ble lagt til grunn i Idrettsrådets vurdering, var: Søknadene var få, men man 
ønsket å løfte frem de søknadene som var sendt inn. Manndalen basseng har jobbet i lang tid 
med sitt prosjekt og har søkt om spillemidler tidligere. Informasjonsskiltene er et lite prosjekt 
som heller ikke er svært kostbart, hvor Nord-Troms friluftsråd tar alle kostnader. Da det er 
anledning til å prioritere ordinære anlegg og nærmiljøanlegg hver for seg, ønsket Idrettsrådet 
som vedtatt i styremøtet å prioritere de to søknadene som forelå som nummer 1, ettersom det 
kun var to innkomne søknader totalt.  
 
Dagsturhytta, og en eventuell spillemiddelsøknad, ble ikke vurdert særskilt i møtet den 
21.11.19, ettersom det på dette tidspunktet ikke forelå nok informasjon til å ta en vurdering. 
Denne spillemiddelsøknaden er per 13.12.19 påbegynt.  
 
Manndalen basseng er av Idrettsrådet innstilt inn på prioritert liste for rehabilitering av anlegg i 
handlingsprogrammet for 2020-2024. Alle ordinære anlegg må være en del av en vedtatt 
kommunal plan for idrett, dersom man skal søke om spillemidler. Dersom kommunestyret 
vedtar utkast til handlingsprogram slik det foreligger har Manndalen basseng oppfylt dette 
ufravikelige kravet.  
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Informasjonsskiltene i Olderdalen, Birtavarre og Manndalen er et interkommunalt prosjekt i regi 
av Nord-Troms Friluftsråd. Da dette er et mindre kostnadskrevende prosjekt, må ikke anlegget 
være en del av vedtatt kommunal plan for idrett.  
 
Saksbehandler på spillemidler i Kåfjord kommune har etter veiledning fra Johnni Håndstad, 
vært i dialog med begge spillemiddelsøkere. Dette fordi begge søknader per dags dato mangler 
vedlegg og dokumentasjon for å kunne merkes som i orden. Frist for innsending til 
fylkeskommunen er 15. januar 2020. Uavhengig om søknadene av kommunal saksbehandler 
merkes som i orden, eller ikke i orden, vil søknadene oversendes fylkeskommunen innen fristen.  
  
Ettersom en dagsturhytte går inn under kategorien nærmiljøanlegg må man her gjøre en 
vurdering av prioritering for denne, ettersom Kåfjord kommune har vedtatt å søke om 
spillemidler for denne for 2020 og fordi Idrettsrådet ikke fikk behandlet denne i sitt styremøte. 
Da saksbehandler kjenner til at nærmiljøanlegg er det som satses på både fra 
Kulturdepartementets og fylkeskommunens side - blant annet fordi store anlegg som 
Tromsøbadet binder opp store deler av spillemiddelpotten i Troms - er det ikke utenkelig at både 
en spillemiddelsøknad på en dagsturhytte og informasjonsskilter vil gis bevilgning samme år. 
Dette også fordi spillemiddelbeløpene det søkes om, ikke er store. Det var også et ønske fra 
Idrettsrådets side å satse på nærmiljøanlegg i kommunen.  
 
Ut ifra en helhetsvurdering anbefaler saksbehandler å gjøre følgende prioritering for 
spillemiddelsøknader for nærmiljøanlegg:  
 
Dagsturhytte, prioritet nummer 1. 
Informasjonsskilt, prioritet nummer 2. 
 
Momentene som ligger til grunn for denne vurderingen er: 

 Idrettsrådet visste ikke med sikkerhet ved møtetidspunkt om dagsturhytta ville vedtas 
plassert i Djupvik i senere avholdt kommunestyremøte, og dermed bli klar for årets 
søknadsrunde 

 Idrettsrådet har vært positive til en dagsturhytte 
 Anlegget informasjonsskilter, søker om en så liten andel spillemidler at det trolig ikke 

vil påvirkes av om dagsturhytta får en eventuell bevilgning- denne andelen er heller ikke 
så stor 

 Skal man få fortgang i dagsturhytte-prosjektet må man gå inn for å få innvilget 
spillemidler for 2020 

 
I utkast til nytt handlingsprogram ligger det både på prioritert og uprioritert liste mange mulige 
søknader for 2021.   
 
Idrettsrådet har behandlet søknadene i styremøte den 21.11.19 og referat fra dette møtet ligger 
ved som vedlegg.   
 
Saken legges frem for kommunestyret for en vurdering av prioritering av spillemiddelsøknader.  
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Kåfjord idrettsråd 
IKIL-MMCK-MUIL-OIK-YKIL 

Møtereferat 
Dato Torsdag 21. nov. 2019 Arkivsak nr.   
Sted Rådhuset, Olderdalen Kopi sendes Alle inviterte 
Møtetype Styremøte Møteleder Odd-Harald Fagerli 
Møte nr. 3/2019 Referent Jens Kristian Nilsen 
Til stede Bård-Gunnar Hansen, MUIL 

Odd Harald Fagerli, IKIL 
Jens Kristian Nilsen, YKIL 
Kjersti Rennestraum, observatør, Kåfjord kommune 

Forfall Lars Arvid Turunen, OIK 
Ikke møtt Mikal Karlsen, MMCK 
Neste 
møte 

Torsdag 26. mars 2020 kl 18:00, Rådhuset i Olderdalen 

 

Sak 1 Åpning av møtet 
Kjersti Rennestraum, kulturkonsulent vil delta på enkelte møter, men vil ikke ha noen rolle i 
styret. Hun vil holde kontakten med idrettskretsen til alt er organisert ferdig og rådet er ferdig 
etablert. 

Sak 2 Konstituering og møteinnkalling 
Vedtak: 

- Jens Kristian Nilsen er valgt som sekretær 
- Bård Gunnar Hansen er kasserer 
- Det trenges ingen til å skrive under møtereferat 
- Rådsleder innkaller til møter 

Sak 3 Konto og registrering 
IKIL tar på seg å oppbevare pengene til idrettsrådet inntil det er opprettet en konto for 
idrettsrådet. Silje Hovdenak overfører pengene etter avtale med kasserer Jonny Hansen i IKIL og 
kvitteringen for overføringen sendes kassereren i idrettsrådet. 

Sak 4 Prioritering av spillemiddelsøknader 
Listen skal prioritere 5-8 tiltak de neste 4 årene. 

Kjersti Rennestraum informerte om hva som er gjennomført av det som er spilt inn, og om hva 
som må ha kommunal. 

Det lages to lister, en for ordinære anlegg og en for nærmiljøanlegg. 

Prioritert liste, ordinære anlegg 

Ønsker å prioritere fotballhall på liste for ordinære anlegg, men vil 
prioritere å jobbe med få til en interkommunal hall sammen med 
Nordreisa og Skjervøy 

2022 IKIL (MUIL) 

Motorcrossbane 2020 MMCK 
Skibru over Manndalselva 2022 MUIL 
Basseng, Manndalen 2023 MB 
Fiskeplasser for Eldre/funksjonshemmende. Kan den være på 
nærmiljø? 

2021 YK 
pensjonist 

Friidrettsanlegg med kunstgressbane 2022 OK 
Basseng, Olderdalen 2021 KK 
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Kåfjord idrettsråd 
IKIL-MMCK-MUIL-OIK-YKIL 

Uprioritert liste  

Utvidelse av klubbhus IKIL  IKIL 
Lysløype fra Trollvik til Bakkemo  Uten lag 
Gangvei fra Løkvoll til Kjerringdalen  MUIL 
Geo-tracking/ orienteringsløype i Olderdalen  OIK 
Anlegge turløype med gapahuk ved Olderdalsvannet  OIK 
Skøytebane ved Leibodammen  Uten lag 
Lysløype i Djupvik  Uten lag 
Sykkelstier  MUIL 

 

Nærmiljøanlegg 

Dagsturhytte i samarbeid med Nord-Troms friluftsråd 2020 NTFR/ 
KK 

Fiskeplass på for eldre/funksjonshemmende   
Gapahuk ved Bålsrudhula 2 2020 LHL 
Garage tråkkemaskin  MUIL 
lys over skøytebanen ved Vannet  MUIL 
Lekepark for barn ved OIK-huset 2021 OIK 
Gapahuk med bålplass og sitteområde ved OIK-huset 2020 OIK 
Omlegging av lysløypa 2023 OIK 
Frisbeegolfbane 2020 KK 
Informasjonsskilt i Olderdalen, Birtavarre og Manndalen 2020 NTFR 

 

Sak 5 Prioritering av spillemiddelsøknader 2019 
2 søknader er kommet inn, og en til kommer kanskje for dagsturhytte i samarbeid med NTFR 
(forbehold om vedtak i KS) 

Manndalen basseng 2,8 mill. 1.pri ordinært 
anlegg 

Skilt med informasjon om turstier i Olderdalen, Manndalen og 
Birtavarre. 

165.000 1.pri nærmiljø 

 

Sak 6 Fordeling av treningstider i Kåfjordhallen 
Følgende prinsipper foreslås fra idrettsrådet 

- Hel hall tildeles etter kl. 19:30 
- Barn og unge tilknyttet lag og foreninger opp til 16 år prioriteres 
- Det etterstrebes lik tid for alle som søker om tid 
- Sammenslåtte lag gis det ene lagets treningstid 
- Søknadsfrist treningstid er 1. september. Treningstiden fordeles etter søknader den 1. 

oktober. Og gjelder for 1 år. Tider fordeles ved ønsker om treningstider utover sesongene. 
- Kommuneadministrasjonen fordeler tiden. 
- Søknadsfrist for inneværende periode settes til 10. desember 2019 

Sak 7 Tid for årsmøte 
Årsmøtet i idrettsrådet skal avholdes innen utgangen av april. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2017/576 -25 

Arkiv: 151 

Saksbehandler:  Håkon Jørgensen 

Dato:                 10.12.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
98/19 Kåfjord kommunestyre 19.12.2019 

 

Regulering kapitalbudsjett 2019 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Regulering kapitalbudsjett desember 2019 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
 

1. Kåfjord kommunestyre vedtar regulering av kapitalbudsjett 2019 slik det fremgår av 
vedlegg. 

 
2. Kommunedirektøren foretar budsjettregulering. 

 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Kåfjord kommunestyret vedtok i sak 86/18 «Budsjett 2019, økonomiplan 2020-2022» den 20. 
desember 2018 kapitalbudsjett for 2019. 
De rene investeringstiltakene utgjorde 18,2 mill. kr.   
 
Kapitalbudsjettet må endres på grunn av følgende forhold: 
 
 
 

185



 Det har vært endringer i investeringsprosjektene. Noen prosjekter har kommet over fra 
2018, noen prosjekter har ikke blitt realisert i 2019, mens noen prosjekter er blitt dyrere 
enn forutsatt. 

 
Noen av prosjektene som budsjettreguleres omtales nedenfor  
 
 
Ansvar 1090 – Aksjekjøp/Egenkapitalinnskudd 
 
Det ble bevilget kr. 950 000,-. Dette kan reduseres med kr. 135 000,-.   
 
 
Ansvar 1150 – Papirløs kommune 
 
Det ble bevilget kr. 300 000,-. Det er brukt kr. 196 000,- til innkjøp av datautstyr (i-pad) til 
politikerne etter valget. Posten kan reduseres med ca. 100 000,-.   
 
Ansvar 3472 – Biler til hjemmetjenesten 
 
Det ble bevilget 1,2 mill. kr. Det ble kjøpt inn 3 biler til en total pris på ca. kr. 960 000,-. Posten 
kan dermed reduseres  
 
 
Ansvar 3478 – Velferdsteknologi  
 
Det ble bevilget kr. 400 000,-. Det ble ikke foretatt noe innkjøp. Det ble benyttet et lite beløp til 
advokatbistand. Posten kan reduseres ned til kr. 14000,-. 
 
Ansvar 4200 Stedsutvikling Olderdalen  
 
Det ble bevilget kr. 2500 000,-. Det er brukt litt over 300 000 i 2019. Resten av budsjettet kan 
tas bort.  
 
Ansvar 4260 Stedsutvikling Løkvoll/Fossen 
 
Det ble bevilget kr. 600 000,-. Det blir ikke brukt noe i 2019. Budsjett tas bort 
 
Ansvar 6209 Vannkummer 
 
Det ble bevilget kr. 270 000,- til formålet. Det er ikke brukt noe i 2019 og budsjettet kan tas 
bort.  
 
Ansvar 6211, 6379 – Momentum selvkostsystem  
 
Gjelder innkjøp av et dataprogram til beregning av kommunale gebyrer på områdene 
vann/avløp. Dette var ikke budsjettert. Det må tilsammen tilføres kr. 124 000,- til dette.   
 
Ansvar 6371 Avløpskummer 
 
Det ble avsatt kr. 150 000,- til dette i 2019. Det ble ikke gjennomført noe skifte av kummer og 
budsjettet tas bort  
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Ansvar 6377 Oppgradering overvann og avløp sentrumsveien 
 
Dette prosjektet ble startet i 2017 hvor det var budsjettert 4 mill. kr. Det ble da brukt bare 1,1 
mill. kr. I 2018 ble det brukt 3,8 mill. kr. I 2019 var det ikke budsjett til dette men det har likevel 
påløpt utgifter på ca. 380 000,-. Beløpet må tilføres budsjettet.  
  
 
Ansvar 6378 – Pumpestasjon Manndalen/Løkvoll 
Bevilget kr. 500 000,- i 2019.  Det er brukt kr. 674 000,- slik at det her må tilføres kr. 174 000,-.   
 
Ansvar 6410 - Ledlys 
 
Det er brukt ca kr. 930 000,- eks mva til dette prosjektet i 2019. Det ble imidlertid ikke 
budsjettert på dette ansvaret. Det ble i stedet avsatt 0,5 million på ansvar 6963 men budsjettet på 
dette ansvaret slettes. Det tas høyde for ytterligere kostnader i år og det foreslås at det 
budsjetteres med 1 million til formålet.    
 
Ansvar 6502 Flytekai Olderdalen 
 
Bevilget kr. 200 000,- i 2019 men det er ikke påløpt utgifter i året. Prosjektet tas ut.  
  
 
Ansvar 6570 – Havn/Molo Skardalen 
 
Ikke budsjett på dette prosjektet. Det er imidlertid bruk ca. kr. 105 000 til dette i 2019. Det må 
tilføres.   
 
Ansvar 6571 – Industriområde Skardalen 
 
Bevilget kr. 1 400 000,- i 2019 men det er ikke påløpt utgifter i året. Prosjektet tas ut.  
  
Ansvar 6604 Rådhuset – ombygging kantina 
Det må her tilføres et lite beløp på kr. 16 000,-.  
 
Ansvar 6633 Olderdalen skole – Brannsikring – A-fløy 
 
Bevilget kr. 200 000,- i 2019 men det er ikke påløpt utgifter i året. Prosjektet tas ut.  
 
Ansvar 6634 Olderdalen skole – Ventilasjonsanlegg – A-fløy 
 
Bevilget kr. 500 000,- i 2019 men det er ikke påløpt utgifter i året. Prosjektet tas ut.  
 
 
Ansvar 6636 Olderdalen skole – Ombygging varmestyring 
 
Bevilget kr. 360 000,- i 2019 men det er ikke påløpt utgifter i året. Prosjektet tas ut.  
 
Ansvar 6637 Olderdalen skole – Skolekjøkken 
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Bevilget kr. 500 000,- i 2019. Det er brukt i underkant av 600 000,-. Budsjettet må styrkes. 
 
 
Ansvar 6655 Manndalen skole – rehabilitering naturfagrom 
Det er brukt ca. 73000 til dette i 2019. Det er ikke budsjett til formålet og det brukte beløpet må 
tilføres.   
 
 
Ansvar 6680 Riebangardi 
 
Bevilget kr. 300 000,- i 2019 men det er ikke påløpt utgifter i året. Prosjektet tas ut.  
 
 
Ansvar 6710 Nytt Helsesenter   
 
Prosjektet var lenge på planleggingsstadiet og de årlige utgiftene til dette har vært slik fra den 
spede begynnelse: 
 

- 2014 - 0,6 mill. kr.  
- 2015 – 1,8 mill. kr.  
- 2016 – 12,5 mill. kr. 
- 2017 – 33,2 mill. kr. 
- 2018 – 172,8 mill. kr. 
- 2019 – 29,3 mill. kr.  

 
Pr. idag så er det påløpt 250,3 mill. kr. Prosjektet ble forutsatt ferdigstilt til en total kostnad på 
kr. 257 000 000,- inkludert omsorgsboligene som skal overføres til Ungbo. Endelig 
sluttregnskap foreligger ikke enda.  
 
Prosjektet skulle finansieres med tilskudd fra husbanken på 77,4 mill. kr, overdragelssum til 
Ungbo for omsorgsboligene på 17,6 mill. kr, kompensasjon for merverdiavgift på 49,8 mill. kr, 
samt lån på 111,9 mill. kr.  
 
I 2019 er det altså påløpt kr. 29,3 mill. kr. og budsjettert kun kr. 300 000,- tenkt til innkjøp av en 
maskin til snørydding. Det må altså tilføres kr. 29 mill. kroner. Dette finansieres da med ubrukte 
lånemidler opptatt til formålet. må overføres til 2019.   
 
Ansvar 6711 – Salg av det gamle helsesenteret 
  
Det er påløpt utgifter på ca. kr. 63000,-. Dette må tilføres. 
 
Ansvar 6763 – Basseng Olderdalen 
 
Bevilget kr. 1 000 000,- i 2019 men det er ikke påløpt utgifter i året. Prosjektet tas ut.  
 
Ansvar 6900 – Salg av tomter/eiendom boligområder 
 
Kommunen har solgt tomter for ca. 420 000,- i 2019. Samtidig har vi hatt utgifter på  
kr. 68 000,-. Vi har dermed en nettoinntekt på kr. 353 000,- som foreslås avsatt til et ubundet 
investeringsfond. 
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Ansvar 6901 – Boligfelt Løkvoll 
 
Bevilget kr. 500 000,- i 2019 til kjøp av grunn. Dette ble ikke realisert og beløpet tas ut av 
budsjettet.   
 
Ansvar 6902 – Boligfelt Bjørkholdt 
 
Kommunen solgte ei tomt i boligfeltet som viste seg å ikke kunne bebygges som forutsatt og vi 
måtte dermed betale ut erstatning for påløpte utgifter til kjøper. Det må tilføres kr. 93 000,- til 
dette ansvaret.  
 
Ansvar 6903 – Boligfelt 
 
 Bevilget kr. 300 000,- i 2019 men det er ikke påløpt utgifter i året. Prosjektet tas ut.  
 
Ansvar 6904 – Salg bygninger 
 
Kommunen fikk et erstatningskrav etter salg av en bolig og måtte utbetale kr. 83 000,- til kjøper. 
Beløpet må tilføres ansvaret. 
  
Ansvar 6963 - Veilys led 
Bevilget kr. 500 000,- i 2019.  Påløpte utgifter i året er postert på ansvar 6410 og det budsjetterte 
her kan tas bort.    
 
Ansvar 6965 Rassikring anleggsbidrag Olderdalen 
 
Det ble bevilget 430 000 kr til dette i 2019. Det har påløpt utgifter for kr. 200 000,- så budsjettet 
kan reduseres.   
 
Ansvar 6966 – Råtekontroll veilysstolper 
 
 Bevilget kr. 500 000,- i 2019 men det er ikke påløpt utgifter i året. Prosjektet tas ut.  
 
Ansvar 720 – Avdrag på innlån 
 
Ansvaret benyttes til bruk av tilskuddet fra Husbanken til det nye Kåfjord Helsetun på kr. 77,4 
mill. kr.  
 
 

Vurdering 
Det foretas såpass store reduksjoner i investeringene at det ikke er nødvendig med låneopptak 
utover det som er vedtatt i opprinnelig budsjett. 
 
Full oversikt over hvilke prosjekter som omfattes av budsjettreguleringen fremgår av 
vedlegg. 
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Overskudd -kr               

Konto Ansvar Funk Konto (T) Regnskap hittil Budsjett 2019 Merutg Mindre utg Mer innt Mindre int Nytt budsjett

+ - - +

1090 AKSJEKJØP/EK INNSKUDD KLP

9700 1090 880 OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP 0 -950000 135000 -815000

5291 1090 172 KLP-EGENKAPITALINNSKUDD 813505 950000 -135000 815000

1150 PAPIRLØS KOMMUNE 0 0

2000 1150 100 INVENTAR OG UTSTYR 0 100000 -100000 0

9481 1150 120 BRUK AV KAPITALFOND 0 -240000 40000 -200000

2002 1150 100 EDB-UTSTYR 195825 200000 200000

7290 1150 841 MVA-KOMP INVESTERING -48956,25 -60000 11000 -49000

4290 1150 100 MOMS 48956,25 0 49000 49000

1152 BIL TIL ADMINISTRASJON OG BARNEVERN 0 0

2107 1152 244 KJØP AV BILER 150000 150000 150000

7290 1152 120 MVA-KOMP INVESTERING 0 -60000 60000 0

9100 1152 120 BRUK AV LÅN 0 -240000 -60000 -300000

2107 1152 120 KJØP AV BILER 150000 150000 150000

2070 IT-LØFT I SKOLEN 0 0

9100 2070 870 BRUK AV LÅN 0 -124000 -41000 -165000

2002 2070 202 EDB-UTSTYR 165550 155000 10000 165000

7290 2070 841 MVA-KOMP INVESTERING -41387,5 -31000 -10000 -41000

4290 2070 202 MOMS 41387,5 0 41000 41000

3472 BILER TIL HJEMMETJENESTEN 0 0

7290 3472 841 MVA-KOMP INVESTERING -165078 0 -165000 -165000

9481 3472 254 BRUK AV KAPITALFOND 0 -960000 243000 -717000

6600 3472 254 SALG AV DRIFTSMIDLER -79000 0 -79000 -79000

2101 3472 254 KJØP AV KJØRETØY 0 1200000 -1200000 0

2100 3472 254 KJØP AV VAREBIL 795504 0 796000 796000

4290 3472 254 MOMS 165078 0 165000 165000

7290 3472 254 MVA-KOMP INVESTERING 0 -240000 240000 0

3478 VELFERDSTEKNOLOGI 0 0

2000 3478 254 INVENTAR OG UTSTYR 0 400000 -400000 0

9481 3478 254 BRUK AV KAPITALFOND 0 -320000 306000 -14000

7290 3478 254 MVA-KOMP INVESTERING 0 -80000 80000 0

2700 3478 120 ADVOKATUTGIFTER/JURIDISK BISTAND 13600 0 14000 14000

4200 STEDSUTVIKLING OLDERDALEN 0 0

2350 4200 335 NYBYGG/NYANLEGG 259 500,00kr         2 500 000,00kr   -2110000 390000

7290 4200 841 MVA-KOMP INVESTERING 51 875,00-kr           500 000,00-kr      416000 -84000

1153 4200 335 BEVERTNING/REPRESENTASJON 718,60kr                -kr                    0

4290 4200 335 MOMS 51 875,00kr           -kr                    84000 84000

1600 4200 120 SKYSS OG KOST 287,00kr                -kr                    0
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Konto Ansvar Funk Konto (T) Regnskap hittil Budsjett 2019 Merutg Mindre utg Mer innt Mindre int Nytt budsjett

+ - - +

532 4200 120 SKATTEPL. BILGODTGJØRELSE 43,46kr                  -kr                    0

9100 4200 335 BRUK AV LÅN -kr                       2 000 000,00-kr   1610000 -390000

4260 STEDSUTVIKLING LØKVOLL/FOSSEN 0 0

9100 4260 870 BRUK AV LÅN 0 -480000 480000 0

2350 4260 315 NYBYGG/NYANLEGG 0 600000 -600000 0

7290 4260 841 MVA-KOMP INVESTERING 0 -120000 120000 0

6205 VENTILROBOT - VANN 0,4 0 0

2003 6205 345 VERKTØY 97037 0 100000 100000

9100 6205 870 BRUK AV LÅN 0 0 -100000 -100000

6209 VANNKUMMER 0 0

9100 6209 870 BRUK AV LÅN 0 -270000 270000 0

2209 6209 345 MASKIN TIL SNØRYDDING M.M 0 120000 -120000 0

2350 6209 345 NYBYGG/NYANLEGG 0 150000 -150000 0

6211 MOMENTUM SELVKOSTSYSTEM - VANN 0 0 0

1954 6211 340 LISENSER og OPPGRADERINGER AV PROGRAMMER 43366,4 0 44000 44000

1954 6211 345 LISENSER og OPPGRADERINGER AV PROGRAMMER 43367,02 0 44000 44000

9100 6211 870 BRUK AV LÅN 0 0 -88000 -88000

6371 AVLØPSKUMMER 0 0

9100 6371 353 BRUK AV LÅN 0 -150000 150000 0

2350 6371 353 NYBYGG/NYANLEGG 0 150000 -150000 0

6377 OPPGRADERING OVERVANN OG AVLØP SENTRUMSVEIEN 0 0 0

2350 6377 353 NYBYGG/NYANLEGG 242484,8 0 243000 243000

2350 6377 345 NYBYGG/NYANLEGG 137056 0 137000 137000

5009 6377 345 FORSINKELSESRENTER 227 0 0

9100 6377 870 BRUK AV LÅN 0 -380000 -380000

6378 PUMPESTASJON MANNDALEN/LØKVOLL 0 0

2500 6378 350 MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD 14668 0 15000 15000

2351 6378 350 REHAB. BYGG/ANLEGG 274005,6 0 274000 274000

9100 6378 353 BRUK AV LÅN 0 -500000 -174000 -674000

2350 6378 350 NYBYGG/NYANLEGG 335990,8 0 336000 336000

7100 6378 350 REFUSJON SYKEPENGER -16013 0 -16000 -16000

301 6378 350 LØNN PROSJEKTLEDELSE 53705,13 0 54000 54000

2350 6378 353 NYBYGG/NYANLEGG 0 500000 -500000 0

900 6378 350 PENSJON 11358,62 0 11000 11000

6379 MOMENTUM SELVKOSTSYSTEM - AVLØP 0 0

1954 6379 353 LISENSER og OPPGRADERINGER AV PROGRAMMER 17713,42 0 18000 18000

1954 6379 350 LISENSER og OPPGRADERINGER AV PROGRAMMER 17712,55 0 18000 18000

9100 6379 870 BRUK AV LÅN -36000 -36000

6410 LEDLYS 0 0
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7290 6410 841 MVA-KOMP INVESTERING -232504 0 -250000 -250000

2350 6410 332 NYBYGG/NYANLEGG 930016 0 1000000 1000000

4290 6410 332 MOMS 232504 0 250000 250000

9100 6410 870 BRUK AV LÅN -1000000 -1000000

6502 FLYTEKAI OLDERDALEN 0 0

9100 6502 330 BRUK AV LÅN 0 -160000 160000 0

2350 6502 330 NYBYGG/NYANLEGG 0 200000 -200000 0

7290 6502 330 MVA-KOMP INVESTERING 0 -40000 40000 0

6570 HAVN/MOLO - SKARDALEN 0 0 0

4290 6570 325 MOMS 25036,05 0 25000 25000

2701 6570 325 KONSULENTTJ. INVESTERING 6091,2 0 6000 6000

2701 6570 330 KONSULENTTJ. INVESTERING 5090 0 5000 5000

2706 6570 325 KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING 94053 0 94000 94000

7290 6570 841 MVA-KOMP INVESTERING -25036,05 0 -25000 -25000

9100 6570 870 BRUK AV LÅN 0 -105000 -105000

6571 INDUSTRIOMRÅDE SKARDALEN 0 0

7290 6571 841 MVA-KOMP INVESTERING 0 -280000 280000 0

2350 6571 325 NYBYGG/NYANLEGG 0 1400000 -1400000 0

9481 6571 870 BRUK AV KAPITALFOND 0 -1120000 1120000 0

6604 RÅDHUSET-OMBYGGING KANTINA 0 0 0

7290 6604 841 MVA-KOMP INVESTERING -4097,36 0 -4000 -4000

2351 6604 130 REHAB. BYGG/ANLEGG 16389,44 0 16000 16000

4290 6604 130 MOMS 4097,36 0 4000 4000

9100 6604 870 BRUK AV LÅN 0 -16000 -16000

6633 OLDERDALEN SKOLE - BRANNSIKRING A-FLØY 0 0

7290 6633 841 MVA-KOMP INVESTERING 0 -40000 40000 0

2351 6633 222 REHAB. BYGG/ANLEGG 0 200000 -200000 0

9481 6633 870 BRUK AV KAPITALFOND 0 -160000 160000 0

6634 OLDERDALEN SKOLE - VENTILASJONSANLEGG A-FLØY 0 0 0

2351 6634 222 REHAB. BYGG/ANLEGG 0 500000 -500000 0

7290 6634 841 MVA-KOMP INVESTERING 0 -100000 100000 0

9100 6634 870 BRUK AV LÅN 0 -400000 400000 0

6636 OLDERDALEN SKOLE - OMBYGGING VARMESTYRING A-FLØY 0 0 0

9100 6636 222 BRUK AV LÅN 0 -288000 288000 0

2350 6636 222 NYBYGG/NYANLEGG 0 360000 -360000 0

7290 6636 222 MVA-KOMP INVESTERING 0 -72000 72000 0

6637 OLDERDALEN SKOLE - SKOLEKJØKKEN 0 0 0

7290 6637 841 MVA-KOMP INVESTERING -72622,02 0 -73000 -73000

900 6637 222 PENSJON 28576,61 0 29000 29000
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+ - - +

2000 6637 222 INVENTAR OG UTSTYR 125569,6 0 126000 126000

7290 6637 222 MVA-KOMP INVESTERING 0 -100000 100000 0

2003 6637 222 VERKTØY 1601,6 0 2000 2000

5009 6637 222 FORSINKELSESRENTER 1,46 0 0

2351 6637 222 REHAB. BYGG/ANLEGG 103099,2 500000 -397000 103000

4290 6637 222 MOMS 72622,02 0 73000 73000

3703 6637 222 AVFALLSSERVICE RENOVASJON 13609,6 0 14000 14000

1968 6637 222 PURREGEBYR/INKASSOSALÆR 70 0 0

300 6637 222 EKSTRAHJELP 192035,42 0 193000 193000

2500 6637 222 MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD 46608,07 0 47000 47000

7001 6637 222 NAV-LØNNSTILSKUDD -121884 0 -177000 -177000

9481 6637 222 BRUK AV KAPITALFOND 0 -400000 63000 -337000

6655 MANNDALEN SKOLE-REHABLITERING NATURFAGROM 0 0

2000 6655 222 INVENTAR OG UTSTYR 72895 0 73000 73000

4290 6655 222 MOMS 18223,75 0 18000 18000

7290 6655 841 MVA-KOMP INVESTERING -18223,75 0 -18000 -18000

9100 6655 870 BRUK AV LÅN 0 -73000 -73000

6680 RIEBANGARDI 0 0

2350 6680 221 NYBYGG/NYANLEGG 0 150000 -150000 0

9100 6680 841 BRUK AV LÅN 0 -240000 240000 0

2706 6680 221 KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING 0 150000 -150000 0

7290 6680 841 MVA-KOMP INVESTERING 0 -60000 60000 0

6710 NYTT HELSESENTER 0 0 0

1968 6710 261 PURREGEBYR/INKASSOSALÆR 1 330,00kr             -kr                    1500 1500

2350 6710 253 NYBYGG/NYANLEGG 1 286 364,70kr      -kr                    1287000 1287000

2700 6710 261 ADVOKATUTGIFTER/JURIDISK BISTAND 121 842,40kr         -kr                    122000 122000

2701 6710 253 KONSULENTTJ. INVESTERING 1 575,00kr             -kr                    1500 1500

400 6710 253 OVERTID 25 401,38kr           -kr                    25500 25500

2101 6710 261 KJØP AV KJØRETØY 431 200,00kr         -kr                    431000 431000

1714 6710 261 TRANSPORTFORSIKRING 1 727,67kr             -kr                    2000 2000

300 6710 261 EKSTRAHJELP 4 304,45kr             -kr                    4500 4500

2000 6710 253 INVENTAR OG UTSTYR 5 662 708,64kr      -kr                    5663000 5663000

2350 6710 261 NYBYGG/NYANLEGG 12 800 359,59kr   -kr                    12800000 12800000

900 6710 261 PENSJON 19 354,88kr           -kr                    19500 19500

1214 6710 253 ANNET FORBRUKSMATERIELL 12 848,32kr           -kr                    13000 13000

5009 6710 261 FORSINKELSESRENTER 6 971,64kr             -kr                    7000 7000

1707 6710 261 UTL.FLY,BUSS,TAXI MV 392,00kr                -kr                    500 500

2002 6710 253 EDB-UTSTYR 150 815,00kr         -kr                    151000 151000

1153 6710 261 BEVERTNING/REPRESENTASJON 97,30kr                  -kr                    0
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1507 6710 261 REISEUTL.KURS BUSS/FERGE/FLY MV 153,75kr                -kr                    0

7290 6710 841 MVA-KOMP INVESTERING 5 715 672,35-kr      60 000,00-kr        -5655000 -5715000

9481 6710 261 BRUK AV KAPITALFOND -kr                       240 000,00-kr      -240000

1164 6710 261 MAT/MATSERVERING M/MVA KOMP 788,09kr                -kr                    1000 1000

5009 6710 253 FORSINKELSESRENTER 684,94kr                -kr                    1000 1000

1214 6710 261 ANNET FORBRUKSMATERIELL 56,00kr                  -kr                    0

2011 6710 253 VELFERDSTEKNOLOGI 60 900,00kr           -kr                    61000 61000

2209 6710 261 MASKIN TIL SNØRYDDING M.M -kr                       300 000,00kr      300000

4290 6710 261 MOMS 3 910 846,83kr      -kr                    3911000 3911000

1401 6710 261 TRYKKING/ANNONSERING 11 511,00kr           -kr                    11500 11500

1800 6710 261 STRØM 15 360,00kr           -kr                    15500 15500

1968 6710 253 PURREGEBYR/INKASSOSALÆR 70,00kr                  -kr                    0

108 6710 261 FUNKSJONSTILLEGG INVESTERING 19 801,26kr           -kr                    20000 20000

2000 6710 261 INVENTAR OG UTSTYR 1 225 130,79kr      -kr                    1225000 1225000

2701 6710 261 KONSULENTTJ. INVESTERING 1 087 406,61kr      -kr                    1088000 1088000

2500 6710 261 MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD 6 096,00kr             -kr                    6000 6000

8100 6710 261 STATSTILSKUDD 165 000,00-kr         -kr                    -165000 -165000

4290 6710 253 MOMS 1 804 825,52kr      -kr                    1805000 1805000

301 6710 261 LØNN PROSJEKTLEDELSE 96 575,09kr           -kr                    97000 97000

2010 6710 261 INNKJØP AV KUNST 288 322,00kr         -kr                    288000 288000

1305 6710 253 ETABLERING NETT/SAMBAND 44 090,31kr           -kr                    44000 44000

5008 6710 261 BYGGELÅNSRENTER 52 458,50kr           -kr                    53000 53000

7000 6710 261 REFUSJON FRA STATEN 77 405 000,00-kr   -kr                    -77405000 -77405000

1851 6710 261 ALARMSYSTEMER 3 950,00kr             -kr                    4000 4000

532 6710 261 SKATTEPL. BILGODTGJØRELSE 1 122,54kr             -kr                    10000 10000

1600 6710 261 SKYSS OG KOST 7543 0 7500 7500

Bruk av lån 77405000 77405000

Bruk av lån -23357500 -23357500

6711 SALG AV DET GAMLE HELSESENTERET BIRTAVARRE 0 0

2701 6711 261 KONSULENTTJ. INVESTERING 53000 0 53000 53000

1401 6711 261 TRYKKING/ANNONSERING 10550 0 11000 11000

4290 6711 261 MOMS 15887,5 0 16000 16000

7290 6711 841 MVA-KOMP INVESTERING -15887,5 0 -16000 -16000

9100 6711 870 BRUK AV LÅN 0 -64000 -64000

6763 BASSENG OLDERDALEN 0 0

7290 6763 380 MVA-KOMP INVESTERING 0 -200000 200000 0

2351 6763 380 REHAB. BYGG/ANLEGG 0 1000000 -1000000 0

9100 6763 380 BRUK AV LÅN 0 -800000 800000 0

6900 SALG AV TOMTER/EIENDOM  BOLIGOMRÅDER 0 0 0
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2350 6900 315 NYBYGG/NYANLEGG 67656 0 68000 68000

6700 6900 315 SALG AV FAST EIENDOM -72288 0 -72000 -72000

6700 6900 325 SALG AV FAST EIENDOM -349000 0 -349000 -349000

5480 6900 880 AVSETN. TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND 353000 353000

6901 BOLIGFELT LØKVOLL 0 0

2801 6901 315 KJØP AV EIENDOM-GRUNN 0 500000 -500000 0

7280 6901 315 MOMSKOMP INVESTERING 0 -100000 100000 0

9100 6901 315 BRUK AV LÅN 0 -400000 400000 0

6902 BJØRKHOLT BOLIGFELT 0 0 0

2800 6902 315 TOMTEKJØP 56130 0 56000 56000

4779 6902 315 ERSTATNING 36387 0 37000 37000

9100 6902 870 BRUK AV LÅN 0 -93000 -93000

6903 BOLIGFELT 0 0

2801 6903 315 KJØP AV EIENDOM-GRUNN 0 300000 -300000 0

9481 6903 315 BRUK AV KAPITALFOND 0 -240000 240000 0

7290 6903 841 MVA-KOMP INVESTERING 0 -60000 60000 0

6904 SALG AV BYGNINGER 0 0 0

4779 6904 265 ERSTATNING 82550 0 83000 83000

9100 6904 870 BRUK AV LÅN -83000 -83000

6951 RASSIKRING ANLEGGSBIDRAG SAMUELSBERG 0 0

900 6951 315 PENSJON 46988,22 0 47000 47000

4290 6951 315 MOMS 271000 0 271000 271000

4000 6951 315 NVE-DISTR.ANDEL SIKRINGSTILTAK 1084000 1800000 -616000 1184000

7290 6951 841 MVA-KOMP INVESTERING -271000 -360000 89000 -271000

9100 6951 870 BRUK AV LÅN 0 -1360000 -42000 -1402000

1153 6951 315 BEVERTNING/REPRESENTASJON 1060 0 1000 1000

301 6951 315 LØNN PROSJEKTLEDELSE 221685,47 0 250000 250000

9481 6951 315 BRUK AV KAPITALFOND 0 -80000 -80000

6961 KJERRINGDALSVEIEN 0 0

7290 6961 332 MVA-KOMP INVESTERING 0 -400000 400000 0

4290 6961 332 MOMS 296087,38 0 296000 296000

2350 6961 332 NYBYGG/NYANLEGG 1184349,5 2000000 -800000 1200000

7290 6961 841 MVA-KOMP INVESTERING -296087,38 0 -296000 -296000

9100 6961 870 BRUK AV LÅN 0 -1600000 400000 -1200000

6963 VEILYS LED 0 0

9100 6963 334 BRUK AV LÅN 0 -400000 400000 0

2350 6963 334 NYBYGG/NYANLEGG 0 500000 -500000 0

7290 6963 334 MVA-KOMP INVESTERING 0 -100000 100000 0

6964 VEILYS MÅLTE ANLEGG 0 0 0
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9481 6964 334 BRUK AV KAPITALFOND 0 -252000 -252000

4290 6964 332 MOMS 120993,8 0 121000 121000

2350 6964 332 NYBYGG/NYANLEGG 483975,2 0 484000 484000

2350 6964 334 NYBYGG/NYANLEGG 0 500000 -500000 0

7290 6964 334 MVA-KOMP INVESTERING 0 -100000 100000 0

9100 6964 334 BRUK AV LÅN 0 -148000 -84000 -232000

7290 6964 841 MVA-KOMP INVESTERING -120993,8 0 -121000 -121000

6965 RASSIKRING ANLEGGSBIDRAG OLDERDALEN 0 0

9100 6965 870 BRUK AV LÅN 0 -344000 144000 -200000

4290 6965 315 MOMS 50000 0 50000 50000

4000 6965 315 NVE-DISTR.ANDEL SIKRINGSTILTAK 200000 430000 -230000 200000

7290 6965 841 MVA-KOMP INVESTERING -50000 -86000 0 36000 -50000

6966 RÅTEKONTROLL VEILYSSTOLPER 0 0

7290 6966 334 MVA-KOMP INVESTERING 0 -100000 100000 0

2351 6966 334 REHAB. BYGG/ANLEGG 0 500000 -500000 0

9100 6966 334 BRUK AV LÅN 0 -400000 400000 0

720 AVDRAG PÅ INNLÅN 0 0 0

5104 720 870 EKSTRAORDINÆRE AVDRAG 77405000 0 77405000 77405000

9100 720 870 Bruk av lån 77405000 0 -77405000 -77405000

24618509,21 0 112957500 -13809000 -187339500 88191000

0

Overskudd
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2. For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, 
vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. 
Eigedomsskattelova §3 første ledd bokstav c. Utskrivingsalternativet omfatter også 
flytende  oppdrettsanlegg i sjø,  jf.  esktl.  §  4 tredje  ledd.» 
Eiendomsskatten betales med 7 promille av eiendommens takstverdi. Skatten skal 
betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september 2020. 

 
3. For eiendomsskatteåret 2020 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt 

fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 
første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differansen mellom 
eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2020 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- 
og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 
2019 blir ansett som næringseiendom. 

 Eiendomsskatten betales med 7 promille av eiendommens takstverdi. Skatten skal       
betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september 2020. 

 
4. Ordførergodtgjørelsen følger fylkesordførerens og settes til 85 % av Fylkesordførerens 

godtgjørelse. 
 

5. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen 
dekker vanlige oppdrag som er knyttet til et slikt verv, inkludert kortere vikaroppdrag. I 
ordførers feriefravær (5 uker) utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende 
ordfører.  For denne del av godtgjørelsen dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste. Ved 
permisjon/sykefravær utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. I 
denne perioden utbetales ikke tapt arbeidsfortjeneste. 

 
6. Godtgjørelse til øvrige faste medlemmer av formannskapet fastsettes til 2 % av 

ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen inkluderer også når formannskapet fungerer som 
næringsutvalg, administrasjonsutvalg, klagenemnd og valgstyre. I tillegg utbetales 
godtgjørelse pr. møte. 

 
7. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalg og kontrollutvalg fastsettes til 2 % av 

ordførergodtgjørelsen.. I tillegg utbetales godtgjørelse pr. møte.   
 

8. Andre ledere/møteledere gis to ganger satsen for møtegodtgjørelse for hvert møte.   
 

9. Kommunen betaler møtegodtgjørelse etter eget reglement vedtatt av kommunestyret 
i sak 28/17. Godtgjørelse fastsettes til 1% av ordførergodtgjørelsen, p.t. kr. 627,25 pr. 
møte (uavhengig av møtets varighet og saksmengde) gjeldende fra 1. januar 2020.   

 
10. Kåfjord kommunes gebyrregulativ for 2020 vedtas i henhold til vedlegg. 

 
11. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år 2020. Ved  
lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas ut fra gjeldende markedsrente. 

12. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr. 30.000.000,- fra og med 
1. januar 2020.    

13. Veilysene er tent i perioden 31. august til 1. april  
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14. Kåfjord kommune opptar Startlån i husbanken med inntil kr. 10.000.000,- i 2020.  

15. Kåfjord kommune vedtar investeringsbudsjett slik:  

 2020 sum utgifter kr. 20 030 000,- 
 2021 sum utgifter kr. 17 148 000,- 
 2022 sum utgifter kr.    2 000 000,- 
 2023  sum utgifter kr.          0,- 

 
16. Investeringene finansieres med lån slik: 

 2020 kr. 14 711 000,- 
 2021 kr. 13 461 000,-  
 2022 kr.    1 600 000,- 

 
17. Årlig avsetning til disposisjonsfond skal utgjøre 1/3 av netto salgsinntekter av 
konsesjonskraft. Totale avsetninger til dette fondet I planperioden fastsettes dette slik:  

 2020: kr. 1 947 000,-  
 2021  kr. 1 659 000,- 
 2022: kr. 1 570 000,- 
 2023: kr. 1 689 000,- 

 

18. Periodisert regnskap sammenholdt med periodisert budsjett fremlegges for 
kommunestyret pr. 30/4 og 31/8  

19. Kåfjord kommunes driftsbudsjett for 2020 vedtas med samlede driftsutgifter og 
driftsinntekter på kr. 252 076 000,-  

20. Netto driftsutgifter i kommunens budsjett 2020 og økonomiplan fremover fastsettes slik: 

 2020: kr. 159 080 000,-  
 2021: kr. 157 219 000,- 
 2022: kr. 155 633 000,- 
 2023: kr. 155 546 000,- 

 
21. Kommunen skal styre sin økonomi i planperioden med følgende mål: 

 Netto driftsresultat: minst 1,75 % 
 Disposisjonsfond: mellom 5 og 8 % av brutto driftsinntekter. 
 Netto lånegjeld: mindre enn 75 % av brutto driftsinntekter 

22. Oppvekstadministrasjonen reduseres med kr. 250 000,- (ikke lønnsreduksjon) 
 
23. Sentraladministrasjonen reduseres med kr. 300 000,- 
 
24. Menighetsrådet gis en økning i budsjettrammen med kr. 80 000,- utover normal regulering. 
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25. Fossen barnehage gis ei tilleggsbevilgning på kr. 300 000,-. 
 
26. Barnehagesatsene økes ikke. 
 
27. Formannskapets reserve fastsettes til kr. 810 000,-. 
 

28. Det samlede budsjettet og økonomiplan med vedtatte endringer, vedtas som Kåfjord 
kommunes budsjett for 2020 - og økonomiplan 2021 – 2023 

 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
 
 

Vurdering 
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1 Kåfjord 

1.1 Innledning 
Kommunen er en viktig aktør for utvikling av lokalsamfunnet. Denne rollen ivaretas best 
gjennom planmessig og målrettet utviklingsarbeid som stimulerer til ønsket utbygging, 
næringsutvikling og bolyst. En annen viktig rolle for kommunen er sørge at lovpålagte 
tjenester gis og at gode levekår skapes for innbyggerne. Samtidig skal kommunen forvalte 
økonomien slik at det skapes handlingsevne og forutsigbarhet. Kommuneloven kap. 14 om 
økonomiforvaltning stiller flere krav til den kommunale økonomistyring: 

 Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske 
handleevnen blir ivaretatt over tid 

 Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, 
fullstendige og oversiktlig. 

 Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide samordnede og realistiske planer for 
egen virksomhet og økonomi og for lokalsamfunnets eller regionens utvikling. 

 Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i 
kommunale og regionale planer skal følges opp. 

Økonomiplanen omfatter altså hele kommunens virksomhet og har et tidsperspektiv på 4 år 
med rulleres årlig. Årsbudsjettet er første året i økonomiplanen og beskriver ressursfordeling 
på et mer detaljert nivå for gjeldende år. 
Mål og strategier kan ikke løses i det enkelte budsjettåret, men må planlegges over tid. I våre 
ambisjoner må det tas hensyn til at tiltak som vedtas i årsbudsjettet ikke underminerer den 
økonomiske balansen på lengere sikt. En oppdatert og realistisk økonomi- og handlingsplan er 
svært viktig oppnå god økonomistyring.  Realisme i den økonomiske planleggingen 
forutsetter at det samsvar mellom mål, vedtatte aktiviteter og tildelte ressurser etter eventuelle 
fratrekk for innsparingskrav fordelt på de forskjellige tjenesteområdene. I økonomiplanen 
skilles det mellom finansiering av løpende drift og finansiering av investeringer.  Løpende 
driftsutgifter kan ikke finansieres av låneopptak eller salg av eiendom. 
  

1.2 Mål og  handlinger i økonomiplanperioden 
Kommuneplanens samfunnsdel er en del kommunens overordnede styringsverktøy. 
Samfunnsdelen inneholder overordnede mål som skal bidra til at kommunen ivaretar sine 
langsiktige utfordringer og styrer kommunen i ønsket retning. Planen omfatter lokalsamfunnet 
som helhet og kommune som organisasjon. Det er forutsatt å være en vesentlig del av 
kommunens fireårige økonomi og handlingsplan. 
Kåfjord kommune har vedtatt en samfunnsplan med følgende overordnede mål: 

 Kommunen skal ha en sunn og bærekraftig økonomi 
 Utvikle kommunens rolle som effektiv velferdsprodusent 
 Kommunen skal være en god arbeidsgiver med et godt arbeidsmiljø og 

kompetente medarbeidere 
 Sikre ønsket og bærekraftig samfunnsutvikling 

I tilknytning til hvert hovedmål uttrykker samfunnsplanen en ønsket fremtidig tilstand, samt 
aktuelle tiltak for å oppnå ønsket tilstand. Det er også viktig at kommunen har god oversikt 
over de ulike nasjonale føringer som setter rammer og standard for de ulike kommunale 
tjenestene. 
Med bakgrunn i føringer gitt gjennom samfunnsplanen, nasjonale/regionale retningslinjer, 
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kommunens status og utfordringsbilde, (årsresultat regnskap, SSB, Kostra, div. barometer 
mv.) er mål, utfordringer og satsningsområder beskrevet til hvert av de fire områdene. Dette 
legger føringer for målsettinger, strategier og handlinger innen de ulike tjenesteområdene. Det 
vil i tillegg være aktuelt med mål og tiltak som gjelder særskilt for den enkelte sektor. 
Rapportering fra rådmannen til Kommunestyret skjer tertialvis og i årsrapporten. 
Rapporteringen skal vise administrasjonens oppfølgning av handlingsprogrammet. 
Alle målsettingene kan ikke ha fokus samtidig. Oppfølgning skjer bla gjennom 
rapporteringsrutiner innad i administrasjonen og videre til kommunestyret, (tertial, 
årsrapport). Det vil derfor være naturlig at ved den årlige rullering av økonomiplanen vil 
målsettingene bli gjenstand for lokalpolitiske prioriteringer. 
  
  

1.2.1 Kommunen skal ha sunn og bærekraftig økonomi 
Å ha en sunn økonomi innebærer at kommunen kan tåle svingninger i grunnlaget for inntekter 
og utgifter uten at det truer tjenestetilbudet. Ny kommunelov bestemmer at kommunen skal 
vedta finansielle måltall. KS anbefaler følgende nøkkeltall i forbindelse med økonomisk 
handlefrihet og nivået på disse: 

 Netto driftsresultat: minst 1,75 % 
 Disposisjonsfond: mellom 5 og 8 % av brutto driftsinntekter. 
 Netto lånegjeld: mindre enn 75 % av brutto driftsinntekter 

Hovedmål 
Kåfjord kommune skal tilpasse driftsnivået til inntektene som sikrer sunn og bærekraftig 
økonomi med god driftsmargin og tilstrekkelig handlingsrom. 
Utfordring og satsningsområder 
Inntektssystemet til kommunene tar i det vesentlige utgangspunkt i antallet innbyggere i 
kommunen, (innbyggertilskudd), og hvordan folketallet er fordelt i de ulike aldergruppene, 
(demografi). Folketallsutviklingen i Kåfjord har vært negativ over lang tid. Konkret har dette 
gitt utslag i negativ reell vekst i kommunens inntekter fra Staten. Synkende inntekter skaper 
behov for endringer og effektiviseringer Gjennom samfunnsplanen har Kåfjord kommune 
forpliktet seg selv for å oppnå en bærekraftig økonomi som gir forutsigbarhet. For å oppnå 
dette skal kommunen arbeide for å få til en varig tilpasning av driftsutgiftene opp mot 
driftsinntektene. 
Disposisjonsfond 
Et annet tiltak, jfr. samfunnsplanen, er å bygge opp et økonomisk buffer for håndtering av 
uforutsette endringsbehov. Kåfjord har litt penger på disposisjonsfond, ca. 4 mill. kr.  I 
prosent av brutto driftsinntekter utgjør dette ca. 0,6 %. Dette er ganske lite om det blir behov 
for å håndtere kostnadsdrivende hendelser, økonomisk krise o.l. 

 Kåfjord kommune skal i økonomiplanperioden skape rom for å gjøre årlige 
avsetninger til disposisjonsfondet slik at fondet i 2023 utgjør minst 5 % av 
driftsinntektene, (ca. 12 mill kroner) 

Netto driftsresultat 
Kåfjord kommunes økonomiske situasjon er anstrengt. Netto driftsresultat i 2018 var på 2,3 % 
noe som var bra. Likevel, - om en ser over de siste 4 årene har driften så vidt gått i null. Svakt 
netto driftsresultat reduserer muligheten for avsetninger. Kommunen har ikke maktet å bygge 
opp en økonomisk buffer i nødvendig størrelse, jfr. ovenfor. 
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 Kåfjord kommune skal årlig levere positivt netto driftsresultat. Resultatmålet er på 
minst anbefalt nivå (TBU 1,75%) 

Lånegjeld 
Investeringsnivået har vært meget høyt i Kåfjord de fire siste årene. Knapt noen andre 
kommuner har investert så mye. Dette har resultert i en lånegjeld på 143 % av kommunens 
brutto driftsinntekter. Den høye lånegjelden medfører at en betydelig del av kommunens 
inntekter i økonomiplanperioden går til å dekke rente- og avdragsutgifter. 

 Lånegjelden må søkes redusert i planperioden. Dette oppnås ved:  
  innbetaling av årlig avdrag på 12 mill. kroner 
 nye låneopptak begrenses og at større del av investeringene finansieres av overskudd 

på driftsbudsjettet eller ved ekstern bidrag. 
Økonomisk støtte til samisk språk. 
Kåfjord kommune er innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk. I planperioden som 
kommer er det to usikkerhetsmoment gjeldende økonomi. For det første har Samisk 
språkutvalg gjennom NOU 2016:18, Hjertespråket, foreslått å endre dagens 
forvaltningsområde for samisk språk. Sametinget behandlet sak om språkområdet i plenum i 
desember 2017, og er enig i at det er behov for et differensiert språkområde og foreslo 5 
kategorier. Plassering i kategori vil kunne ha økonomisk konsekvens. 
For det andre skal Troms og Finnmark fylkeskommuner slås sammen fra 2020. 
Sammenslåingen kan representere en utfordring for fremtidig utforming av støtteordning for 
samiske språk- og kultursentra. Endring av evt. dagens driftsstøtteordning til vårt samiske 
språksenter vil gjelde fra 2021. Det er viktig for Kåfjord å følge aktivt med på finansieringen 
av språkmidler og midler til språk- og kulturtiltak. 

 Kåfjord kommune, politisk og administrativt, skal ha oppmerksomheten rettet mot 
endringer som kan medføre svekket økonomiske forutsetninger for utvikling av 
samisk språk i Kåfjord kommune. 

1.2.2 Kommunens rolle som effektiv tjeneste- og velferdsprodusent som 
ivaretar lovpålagte krav 
Fokusområdet ivaretar at innbyggere og brukere har høy tillit til kommunen som god og 
effektiv produsent av velferdstjenester med god kvalitet. Godt samspill og dialog med 
innbyggere om kommunens tjenestetilbud skal bidra til gjensidig avklaring av forventninger. 
Hovedmål: 
Kåfjord kommune skal gi innbyggerne et godt tjenestetilbud. Brukere med sammensatt behov 
skal sikres et koordinert tjenestetilbud. Det skal arbeides for funksjonelt og likeverdig 
tjenestetilbud både på norsk og samisk. 
Utfordringer og satsningsområder 
Brukermedvirkning: 
Det fremstår som en samstemt politisk føring om at brukermedvirkning skal vektlegges i 
offentlig forvaltning og tjenesteproduksjon. Disse føringene er innarbeid som rettighet i 
sentralt lovverk, spesielt innenfor de lovpålagte tjenestene. For å svare ut på dette må 
kommunen systematisk spørre brukerne om hva ved tjenesten som er positivt og hva som er 
negativt, (opplevd kvalitet). Dette gjøres ofte gjennom ulike former for brukerundersøkelser. 
Kåfjord kommune har gjennomført brukerundersøkelser gjennom kanalen som tilbys av 
Bedre kommune.no. (kommuneforlaget). Kommunen har imidlertid ikke hatt noen helhetlig 
system for gjennomføring av disse undersøkelsen, de har blitt for sporadisk og resultatene har 
ikke vært fulgt opp med konkrete tiltak for forbedring. 
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 Kåfjord kommune skal gjennom brukerundersøkelser sjekke ut hvordan brukernes 
opplevde tilfredshet med tjenestetilbudet. 

 Resultatene fra undersøkelsene skal sammen med objektive indikatorer for effektivitet 
og kvalitet benyttes til utviklingsarbeid. 

 Kåfjord kommune skal vektlegge tillit og et godt omdømme i lokalsamfunnet gjennom 
å sørge for god service og kvalitet i tjenestene og saksbehandlingen. Tilbakemeldinger 
skal skje innen lovpålagte frister. 

Kompetanse: 
Innenfor de to store tjenesteområdene oppvekst og omsorg, har kommunen over tid hatt 
mangler i forhold til kompetansebehov. Gjennom nasjonale føringer fremheves betydningen 
av fagkompetanse for å oppnå god tjenestekvalitet. Også gjennom kommunens samfunnsplan 
synliggjøres kompetanse som en viktig faktor for å oppnå ønsket tilstand. De samiske 
språkmiljøene i Kåfjord kommune sine ulike virksomhetsområder er sårbart. Det er også her 
behov for å styrke samisk språk som del av kompetansegrunnlaget for tjenesteutøvelsen. 
Selv om vi har opplevd en positiv utvikling viser resultatmålingene at vi fortsatt har behov for 
å styrke fagutdanningen både innen omsorgstjenesten, grunnskolene og barnehagene. Innen 
pleie- og omsorg har gjennomsnittlig 74,5 % av ansatte fagutdanning. I de beste kommunene 
er snittet 83,8 % fagutdannet. Resultatet for Kåfjord er 70 %. I ungdomsskolen oppfyller nær 
alle lærere i kjernefagene i de nye nasjonale kravene til kompetanse. På barnetrinnet har vi et 
negativt gap i forhold til kompetansekrav sammenlignet med landsgjennomsnittet. For ofte 
medfører mangel på kompetanse til innvilgelse dispensasjoner fra utdanningskravet til 
pedagogisk virksomhet i barnehagene våre. 

 Kåfjord kommune skal ha fokus på å tilfredsstille kompetansekravene til pedagogisk 
personell i grunnskolen og barnehagen 
Viktige virkemidler er å gjøre bruk av de etablerte tilskudds- og virkemiddelordning 
for lærere og pedagogisk personell i barnehagen, vikarmidler og stipend for lærere og 
tilretteleggingsmidler for videreutdanning av pedagoger i barnehagen.  

  

 Innen helse- og omsorg skal Kåfjord kommune benytte seg av tilskuddsordninger for 
kompetanseutvikling administrert av Fylkesmannen. Dette er både midler til 
kompetanseutvikling og midler til tjenesteutvikling 

  

  Kåfjord kommune skal delta i regionale nettverk og samarbeidstiltak for å beholde og 
rekruttere kvalifisert personell til stillinger som krever høyere utdanning. 

  

 Kåfjord kommune skal fortsatt arbeide for at samarbeidstiltaket for regional 
kompetanseutvikling, Nord Troms Studiesenter, opprettholdes og videreutvikles. 
Målet med sentret er å gi befolkningen i regionen lokal tilgang til et fleksibelt og 
tilrettelagt tilbud innenfor høgere utdanning i regionen.   

Tverrfaglig samarbeid og koordinering; 
Kommunens vedtatte samfunnsplan, pkt 3.2, har fokus på behovet for å videreutvikle et trygt 
og godt samarbeid på tvers av fagområdene. 
Sitat fra nasjonal veileder, Helsedirektoratet: "Tverrfaglig samarbeid er en metodikk for 
strukturert samarbeid mellom personell med ulikfagbakgrunn. Flerfaglighet er dermed en 
forutsetning for tverrfaglig samarbeid. Den enkelte fagperson har ansvaret for sin 
tjenesteyting og må være trygg og kompetent i sitt fagrolle. Den faglige merverdien ligger i 
interaksjonen mellom de ulike faglige perspektivene. «også Fylkesmannen, jfr. bla 
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"Tverretatlig samarbeid til beste fra våre barn og unge", fremhever betydningen av et godt 
utviklet og forankret tverrfaglig samarbeid. Selv om kommunen pr nå har arenaer for 
tverrfaglig samarbeid har vi et tydelig behov for å videreutvikle alle sider ved samarbeidet, 
herunder brukermedvirkning og involvering av frivilligheten. System, strukturer og 
handlinger for slikt samarbeid må dokumenteres og forankres både administrativt og politisk. 
Arbeidet med dette er allerede startet opp men må prioriteres slik at politisk forankring kan 
skje tidligst mulig i 2020. Kåfjord kommune skal: 

 utvikle strukturer, strategier og planverk som fremmer gjennomføringen av et godt og 
helhetlig samarbeid på tvers av fag og tradisjonelle sektorer. Brukerperspektivet skal 
vektlegges.   

Digitalisering: 
Gjennom bla digitaliseringsrundskrivet fra KMD datert 16.12.2016 gis nasjonale føringer for 
digitalisering i kommunal sektor. Fra rundskrivet siteres følgende: "Fremover må stat og 
kommune samarbeide mer og bedre for å tilby innbyggere og næringsliv gode, brukervennlige 
og helhetlige digitale tjenester. Videre forventer Regjering og Storting at det gjennom økt 
digitalisering skal tas ut potensial som ligger i å gjøre arbeidsprosessene i kommunen mer 
effektiv og med høyere kvalitet. I rammeoverføringene til kommunene er dette verdsatt til 
0,5 % som følges opp med tilsvarende redusert ramme. 
Kåfjord kommune har iverksatt flere tiltak for å møte krav og forventninger om digitalisering 
innen de ulike tjenestene. Likelydende vedtak om samarbeidet er nå gjort av alle 
kommunestyrene. Imidlertid har kommunen manglet en helhetlig strategi og handlingsplan for 
digitalisering. Et svært viktig unntak fra dette er innen velferdsteknologi. 
(..prosjektet...anskaffelsen..)Det interkommunale samarbeidet er vedtatt styrket gjennom å 
organisere dette i et vertskommunesamarbeid. Dette er planlagt iverksatt fra 1.1.2020. For å 
utvikle en effektiv organisasjon, gode strategiske valg og gjennomførbare handlingsplaner har 
kommune søkt om OU-midler fra KS. Tilskuddet er forutsatt benyttet til ekstern bistand. 
Kåfjord kommune skal 

 lokalt og regionalt utvikle mål, strategier og tiltak for effektivisering av  
arbeidsprosesser. 
Digitalt førstevalg for innbyggere, næringsliv og ansatte skal være retningen.  

  
  

1.2.3 Kommunen skal være en god arbeidsgiver med godt arbeidsmiljø og 
kompetente medarbeidere 
Fokusområdet ivaretar utvikling av kommunen som organisasjon, slik at kommunen fremstår 
med et bærekraftig og trygt arbeidsmiljø med kompetente medarbeidere som gir gode 
tjenester. Utvikling av samisk språkkompetanse hos egne medarbeidere og rekruttering av 
samisk språkkompetanse er en viktig del av fokusområdet. 
Hovedmål: 
Kåfjord kommune skal være en trygg og attraktiv arbeidsgiver med høy etisk standard som 
tiltrekker seg kompetent arbeidskraft. 
Utfordring og satsningsområder 
I årene som kommer vil Kåfjord kommune som arbeidsgiver og som tjenesteleverandør 
fortsatt møte på utfordringer knyttet endringer i folketall og demografi. Samtidig øker 
konkurransen om arbeidskraft. Kåfjord kommune har i sitt vedtatte dokument om 
arbeidsgiverpolitikk trukket fram to hovedutfordringer: 
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 Kommunens evne til utvikling og nyskaping 
 Kommunens tilgang på og utvikling/forvaltning av egen arbeidskraft 

I følge kommuneplanens samfunnsdel er det å rekruttere og beholde arbeidskraft, god 
egenkontroll som utgangspunkt for kvalitetsutvikling, ledelse og medarbeiderutvikling samt 
høyest mulig nærvær viktige strategiske utfordringer. Gjennom samfunnsplanens mål, tiltak 
og vedtatt arbeidsgiverstrategi er Kåfjord kommune tydelig i ønsket å være en attraktiv 
arbeidsgiver tiltrekker seg arbeidskraft og har evne til å legge til rette for utvikling av ledere 
og medarbeidere. I det følgende fremheves viktige utfordringer: 
Nærvær: 
Kåfjord kommune har ikke nådd egen målsetting om et sykefravær lavere en 7 %. Ved 
enkelte driftsenheter er sykefraværet langt under målet mens ved andre er fraværet svært høyt 
til tross for en rekke gjennomførte tiltak. Mange av tiltakene er gjennomført i samarbeid med 
NAV, legetjenesten, tillitsvalgte m.fl. Ofte har oppnådde forbedringer kun vært av kortere 
varighet. I den gjeldende IA-avtalen legges det føringer om at innsatsen skal rettes mot 
arbeidsmiljø, samt lange og hyppige sykefravær, (KS arbeidsgivermonitor 2019). Kåfjord 
kommune må i samarbeid egne ansatte og andre partnere avsette tid og ressurser på fortsatt 
systematisk og målrettet arbeidet med redusert sykefravær. 

 Kåfjord kommune skal ha strategier, metoder og tiltak for å sikre størst mulig nærvær. 
Det årlige gjennomsnittlige sykefraværet skal være lavere enn 7 %. 

Rekruttering 
Kommunen er en viktig praksisarena og døråpner til yrkeslivet. Kåfjord kommune skal 
fortsatt legge til rette for handlinger som kan bidra til fremtidig rekruttering i egen 
organisasjon men også lokalsamfunnet rundt. 

 Kåfjord kommune skal videreføre satsningen på lærlinger og opprettholde 11 plasser. 
 Kåfjord kommune skal legge til retter for at studenter kan ha praksis innen ulike 

tjenesteområder i Kåfjord kommune. 
  Legge opp til at ansatte og folkevalgte i  Kåfjord framsnakker kommune  som 

arbeidsplass. 
Heltidskultur: 
Kåfjord kommune har som øvrige kommuner i Norge utfordringer knyttet til deltid spesielt 
innen helse- og omsorg. Kommunen skal levere tjenester med god kvalitet og størst mulig 
kontinuitet. For å få til dette er det nødvendig at flest mulig går i heltidsstillinger. 
Utfordringsbildet er kompleks. Noen vil ikke ha heltidsstilling, noen kan ikke være i full jobb 
av årsaker som gradert uførepensjon, noen pga omsorgsoppgaver mm. Andre vil ikke ha 
heltid og noen er ufrivillig i en deltidsstilling. For å få til et utviklingsarbeid med mål om 
heltidskultur er det nødvendig med en grundig gjennomgang av alle sider knyttet til andelen 
deltidsstillinger. 

 Kåfjord kommune skal arbeide frem tiltak som sikrer at færrest mulig av ansatte er 
ufrivillig i deltidsstillinger. 

Mestring og utvikling: Kåfjord kommunes arbeidsgiverpolitikk vektlegger leder- og 
medarbeiderutvikling som viktige faktorer for å oppnå målet om å være en attraktiv 
arbeidsgiver. Myndiggjorte medarbeidere med rett kompetanse er sentrale begrep en effektiv 
organisasjon og for å beholde og rekruttere arbeidskraft. Kåfjord kommune har fulgt opp dette 
bla gjennom en omfattende lederutviklingsprosess som ble avsluttet våren 2019. Også 
hovedverneombudet og hovedtillitsvalgte ble invitert inn i denne prosessen i tillegg til alle 
ledere med utvidet ansvar, (personal, fag, økonomi). Utviklingsprogrammet tok utgangspunkt 
i resultatene fra gjennomført medarbeiderundersøkelse og prinsippene om mestringsorientert 
ledelse. I forbindelse med utviklingsprogrammet ble det utviklet ny lederplattform bygd på 
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prinsippene om mestringsorientert ledelse. Fremover vil det være avgjørende at alle 
driftsenheter følger opp dette med gjennomførte medarbeiderundersøkelser og konkrete 
utviklingstiltak knyttet til lederplattformen og på resultatene fra medarbeiderundersøkelsene. 

 Kåfjord kommune skal systematisk gjennomføre medarbeiderundersøkelsen 10-faktor 
og følge opp resultatene fra undersøkelsene. Vi arbeider for å oppnå resultater på nivå 
med landsgjennomsnitt på faktor mestringsorientert ledelse. Undersøkelsen gjøres 
innen 1. kvartal 2020. 

  
Egenkontroll og kvalitetsutvikling: 
Ny kommunelov skjerper kravet om internkontroll med kommunens virksomhet. 
Internkontrollsystemet skal være systematisk, dokumentert og i henhold til en minstestandard. 
God egenkontroll vil bidra til bedre mål- og resultatoppnåelse og forebygge uønskede 
hendelser og lovbrudd. Effektiv drift og gode tjenester bidra til å styrke tilliten til kommunen 
som produsent av lovpålagte velferdstjenester og som myndighetsutøver. Dette vil bidra til 
godt omdømme både blant innbyggere og potensielle nye arbeidstakere. 
Kåfjord kommune har valgt digitalt verktøy til arbeidet med internkontroll og er i en 
utviklingsprosess for å oppnå ønsket nivå. Det er behov for å utvikle prosessen for å sikre 
forankring, forståelse og oppfølgning ute i de ulike organisasjonsenhetene. 

 Kåfjord kommune skal sikre at alle medarbeidere på en effektiv og trygg måte kan 
melde fra om kvalitetssvikt, HMS-avvik og kritikkverdige forhold. Gjennomgang og 
oppfølgning av tilbakemeldinger skal være en viktig del av forbedringsarbeid. 

  
  
  

1.2.4 Sikre ønsket og bærekraftig samfunnsutvikling 
Fokusområdet ivaretar kommunens rolle som utvikler av et lokalsamfunn med god livskvalitet 
for de som bor i kommunen og som forvalter natur og miljø på en bærekraftig måte. 
Hovedmål: 
Kåfjord kommune skal gjennom å være en samarbeidsorientert, aktiv og ansvarlig 
samfunnsutvikler legge til rette for deltakelse, vekst og utvikling av lokalsamfunnet, -
 herunder ivareta samisk språk og kultur. 
Utfordring og satsninger 
Innbyggere: 
Innbyggertallet i Kåfjord har vært synkende de siste årene, samtidig som 
gjennomsnittsalderen har blitt høyere. Siden 2005 har fødselsoverskuddet, (balansen mellom 
fødte og døde) i kommunen vært negativ. Det samme gjelder forholdet mellom inn- og 
utflytting. Det var kun i 2011 at det flyttet flere inn til kommunen enn ut. Imidlertid har 
antallet innvandrere vært positiv, spesielt i perioden 2009 - 2017. Dette har sammenheng med 
etablering av asylmottaket, (2008 – 2017) og iverksetting av Kåfjord som bosettingskommune 
i perioden 2016 til 20017. 
Asylmottaket er nå avviklet, det samme gjelder Kåfjord som bosettingskommune. Direkte 
konsekvens av dette er langt svakere utvikling fra 2018 og til og med 2. kvartal 2019, netto 
innvandring er marginalt positiv. 
Samlet sett har befolkningsutviklingen resultert i at forholdet mellom antall yrkesaktive og 
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antallet innbyggere over 67 år, (aldersbæreevne) har blitt svekket. I 2016 var 2,8 yrkesaktive 
pr person over 67 år. Forholdstallet i 2019 var 2,5 yrkesaktive pr innbygger over 67 år. 
Prognosene fremover viser at utviklingen vil følge samme trend. 
Sysselsetting 
Transportøkonomisk institutt, (TØI), leverte 2019 en rapport på oppdrag fra KMD om 
inndeling i bo og arbeidsregioner, (BA-regioner) 2020. TØI forstår en BA-region som en 
region med felles markeder for arbeidskraft og eventuelt tjenester rettet mot husholdninger, 
der innbyggerne ikke trenger å flytte eller bruke vesentlig tid på å reise for å arbeide eller 
benytte seg av tjenester. Bla med bakgrunn i pendlingsmønster og reisetid defineres Kåfjord 
kommune som egen BA-region. 
Antallet sysselsatte, inklusive pendlere, med bosted i kommunen viser en nedadgående trend, 
i 2010 var antallet 1033 og ved utgangen av 2018 var antallet 980. 
Forholdet mellom pendling inn og ut har endret seg i samme periode. Antallet som pendler 
inn til kommunen har økt mens antallet som pendler ut har blitt færre. Når det gjelder 
sysselsatte med arbeidssted i kommunen er tallet økt med 53, fra 762 til 815. 
De tydeligste endringstrekkene i perioden 2010 til 2018: 

 Reduksjon innen landbruk, reduksjon både i antallet sysselsatte, fra 108 til 76, og 
antall bedrifter, fra 86 – 79. 

 Vekst i bygg- og anleggsvirksomhet, økning fra 49 sysselsatte til 141. Det har vært en 
positiv trend i hele perioden fra 2010 til og med 2018, spesielt høyt har økningen vært 
i årene fra og med 2015 til og med 2018. Ved utgangen i 2014 fra antallet sysselsatte 
62 mens tallet ved utgangen av 2018 var 141. En viktig del av forklaringen kan være 
den høye anleggsvirksomheten som tunellbygging, nytt helsesenter, bygging av 
skredsikring m.fl. 

 Det har også vært en positiv utvikling innen tjenesteyting som krever høyere 
utdanning, (teknisk tjenesteyting, - regnskap, konsulent, eiendom), fra 13 sysselsatte i 
2010 til 33 i 2018. 

 Besøksnæringer, (varehandel og annen virksomhet innen reiseliv), viser ingen vekst i 
sysselsettingen. I lys av det store antallet turister som besøker kommunen både vinter 
og sommer er dette overraskende. 

 Kåfjords befolkning, innbyggere fra 16 år og over, får et stadig høyere utdanningsnivå. 
Andelen innbyggere med høyere utdanning har siden 2010 økt fra 277 til 362, mens 
andelen med bare grunnskole har blitt redusert fra 844 til 728. Dette er positivt med 
hensyn til endringer i arbeidsmarked, fra primærnæringene til tjenesteyting. 

 Arbeidsledigheten, (ledig pluss tiltak), er redusert i perioden 2010 til 2018 fra 54 
personer til 25, Fra 3,2 % til 1,7 %). 

Med bakgrunn i ovenstående fremheves noen aktuelle utfordringer: 

  hindre ytterlig tilbakegang i antall sysselsatte innen jordbruk og fiske 
 opprettholde de høye antallet sysselsatte innen bygge- og anleggsbransjen 
 legge til rette for vekst i virksomhet som er attraktive for ungdom og folk med høyere 

utdanning 
 nye innbyggere gjennom økt innflytting (av personer i yrkesaktiv alder) 

Samisk språk: 
I overordnet tospråklighetsplan 2018 -2020 sies det: 
Selv om Kåfjord kommune har vært under forvaltningsområdet for samisk språk siden 1992 
er situasjonen for samisk språk svært ulik kommunene i indre Finnmark mht bruken av 
samisk. I Kåfjord har språkskifte og kulturell ensretting ført til at samisk har tapt status i 
forhold til norsk. Norsk har blitt dagligspråket i de fleste hjem og mange har dermed ikke fått 
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mulighet til å delta i den naturlige språkoverføringen i hjemmet. 
Dette skaper utfordringer knytta til å gi et tilfredsstillende tjenestetilbud i tilknytning til 
Kåfjord som en flerspråklig kommune, og som gjenspeiler intensjonene med samelovens 
språkregler: 

 Samisk språk synes og høres lite i de kommunale virksomhetene. 
 Manglende tilgang og satsing på personer med samiskspråklig kompetanse (muntlig 

og skriftlig) i kommunens virksomheter. 
 Sårbare samiskspråklige kompetansemiljø. 

Satsningsområder 
God kommune å bo i. Kåfjord kommune skal driftes og utvikles slik at kommunen oppleves 
som et attraktivt lokalsamfunn. Kåfjord kommune skal: 

 legge til rette for at folk skal kunne bo egne boliger eller kunne leie bolig. 
  sikre fortsatt beredskap mot uønskede hendelser 
 legge til rette for gode og trygge bomiljøer og møteplasser som fremmer trivsel og 

sosiale arenaer 
 være godt rustet til for å møte behovet for trygghet, beredskap og forebygge uønskede 

hendelser. 
Samfunnsengasjement. Kåfjord kommune skal arbeide for at innbyggerne og samfunnsaktører 
er motivert for å bidra i samfunnsutvikling og politisk deltakelse. Kåfjord kommune skal: 

 Bidra til å fremme økt deltakelse i frivillig innsats innen kultur, idrett og andre 
trivselstiltak 

 aktivt involvere innbyggere i plan og beslutningsprosesser 
 skal sammen med innbyggerne fremme det positive med kommune som lokalsamfunn 

Næringsvennlig kommune. Kåfjord skal driftes og utvikles slik at kommunen oppleves som 
attraktiv for etablering av arbeidsplasser. Kåfjord kommune skal: 

 Sammen med lokale og regionale samarbeidspartnere finne fram til tiltak og aktiviteter 
som bidrar til positiv utvikling primærnæringene. 

 Legge til rette for bredt samarbeid for å fremme næringsliv i nye- og eksisterende 
næringer 

 Aktivt samarbeide med nabokommunene om nærings- og bedriftsetableringer i 
regionen 

 Aktivt arbeide for at regionale og statlige myndigheter prioriterer forbedringer av 
infrastruktur, stamveier, digital infrastruktur, strømnett o.l. 

Samisk språkforvaltning - tydelig stemme. Kåfjord kommune er innlemmet i 
forvaltningsområde for samisk språk. Kåfjord kommune skal: 

 arbeide for å videreutvikle det samiskspråklige tjenestetilbudet innenfor helse og 
omsorg, barnehage og grunnskole. 

 fremme lokale arenaer og tilbud for styrke bruk av samisk språk og kultur. 
 i samarbeid med andre kommuner i forvaltningsområdet aktivt arbeide for å styrke 

rammebetingelsene for utvikling av samisk og kvensk språk og kultur. 
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1.3 Rammebetingelser. Forutsetninger for budsjett og økonomiplan 

1.3.1 Nasjonale føringer 
Gjennom egne lovverk pålegges oppgaver til kommunen som kommunen skal løse. Staten 
krever at kommunen skal drive samfunnsutvikling, sikre innbyggernes trygghet og sørge for 
gode og tilpassede velferdstilbud, bla innenfor helse og omsorg, skole, barnehage, barnevern 
mm. Gjennom lovverk gis innbyggerne rettigheter i forhold til de tjenester som ytes. 
Kommunen er også pålagt rollen som myndighetsutøver og skal også ivareta den enkeltes 
rettsikkerhet. 
Det er grunntanke i velferdsstaten at alle skal få dekket sine behov innenfor definerte 
minimumsgrenser i lovverket. Nivået på de enkelte tilbudene er ikke definert nøyaktig og 
kommunen har slikt sett et handlingsrom.  Forventninger knyttet til dette handlingsrommet må 
avklares på best mulig måte mellom kommunens innbyggere og kommunen som tjenesteyter. 
De lovpålagte oppgaver som gir rettigheter til innbyggerne og nasjonale føringer som skaper 
forventninger finnes i størst omfang innenfor sektorene, helse- og omsorg og oppvekst. 
 
Plan og bygningsloven - hvert fjerde år legger regjeringen fram nasjonale forventninger til 
regional og kommunal planlegging.  Formålet er å fremme en bærekraftig utvikling i hele 
landet. De nasjonale forventningene må forståes og settes i sammenheng med lokale forhold. 
Kommunen skal ha en plan for hvordan samfunnet skal utvikles og hvordan arealet skal 
benyttes, bolig, næring, offentlig tjenesteyting osv. Utformingen skal skje etter de spilleregler 
som lovverket angir, eks plan- og bygningsloven. Graden av bindinger øker etterhvert som 
planene blir mer detaljerte. Det overordnede nivået er kommuneplanens samfunnsdel og 
arealdel. Folkehelse, universell utforming, risikoforhold mv. er viktige perspektiver knyttet til 
dette. Under dette kommer kommunedelplaner avgrenset til tjenester eller geografiske 
områder. I planverket skal det tas hensyn til barn- og unges behov, lik tilgang for alle. I tillegg 
skal det være planer innenfor ulike tema, eks pleie- og omsorg, oppvekst mv. 
Kommuneloven setter rammene for folkestyret i kommunene, for en rasjonell og effektiv 
forvaltning og hvordan kommunen skal organisere seg, - folkevalgte organ, administrasjon, 
forholdet til innbyggerne, ulike former for interkommunalt samarbeid og eierskap. Loven 
regulerer også folkevalgtes rettigheter og plikter, krav til økonomiplanlegging, låneopptak og 
finansforvaltning. Prinsippet om at de økonomiske avgjørelsene skal være bygd på 
bærekraftig utvikling er fremhevet. For å sikre etterlevelse er det satt opp bestemmelser og 
regler for egenkontroll og ulike former for statlig tilsyn. 
Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder 
utjevner sosiale helseforskjeller. En oversikt over kommunens helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. En 
drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien. Kommunen skal i sitt 
arbeid med kommuneplaner fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet 
som er egnet til å møte de utfordringer kommunen står overfor. 
Forvaltningsloven slår fast hvilke regler som gjelder for den kommunale forvaltningen. Det 
stilles strenge krav til habilitet, saksbehandling og hvordan vedtak fattes. En viktig side ved 
dette er hvordan innbyggerne møtes av forvaltningen og hvordan motsetninger handteres. 
Offentlighetsloven skal legge til rette for at offentlig virksomhet er åpen og gjennomsiktig. 
Formålet er å ivareta rettsikkerheten for den enkelte, tilliten til det offentlige og kontrollen fra 
allmenheten.  Gjeldende prinsipp er at all kommunal informasjon er offentlig. Unntakene fra 
dette er opplysninger som er underlagt taushetsplikt. 
Personopplysningsloven og henhørende regelverk krever at personopplysninger skal 
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beskyttes tilfredsstillende mot uberettiget innsyn og endringer. Samtidig skal opplysningene 
være tilgjengelige for de som trenger opplysningene – når de har behov for dem. Hvordan 
kommunen behandler personopplysninger skal dokumenteres og det skal av dokumentasjonen 
fremgå at personopplysninger behandles i samsvar med prinsippene for personvern og 
informasjonssikkerhet. Kåfjord kommune har tatt i bruk digitalt verktøy, (Compilo), for å 
sikre at    personopplysninger behandles i samsvar med regelverket. 
  
  
  

1.3.2 Kommuneproposisjonen 2020 
  
Frie inntekter 
Det overordnede målet med inntektssystemet er å utligne kommunenes ulike forutsetninger 
for å gi tjenestetilbud over hele landet. Ved fordeling av rammetilskuddet tas det hensyn til 
forskjeller i befolkningsstørrelse og sammensetning, bostedsmønster, avstander og 
skatteinngang. 
I forslaget til statsbudsjett for 2020 legger regjeringen opp til en vekst i kommunenes frie 
inntekter på ca. 1,3 mrd. kr. Dette tilsvarer en realvekst i frie inntekter på 0,3 %. Hele veksten 
går til primærkommunene. Denne fordelingen begrunnes med økte demografikostnader. 
Samtidig får fylkeskommunene lavere slik kostnader som følge av nedgang i aldersgruppen 
16-18 år. 
Kommunesektorens merutgifter til demografi er anslått å øke med 1,3 mill. kr. i 2020, hvorav 
0,9 mill. kr. vil belaste kommunesektorens frie inntekter. Kommunene vil ha merutgifter til 
demografi på 1,3 mrd. kr. mens fylkeskommunene vil ha en nedgang i sine 
demografikostnader, anslått til 400 mill. kr. 
Kommunesektorens økonomiske handlingsrom må også ses i sammenheng med 
pensjonskostnadene som er beregnet å gå ned med 400 mill. kr. 
Effektivisering 
Regjeringen legger opp til  fortsatt effektivisering i offentlig sektor. En mer effektiv 
ressursbruk i kommunesektoren kunne øke handlingsrommet. Regjeringen viser til at en 
effektivisering i sektoren på 0,5 % tilsvarer 1,3 mrd. kr. i frigjorte midler som kan brukes til å 
styrke tjenestene i 2019. 
Skjønnstilskudd. 
Det er i proposisjonen foreslått en samlet skjønnsrammen for 2020 på 1 434 mill. kr. Av 
denne rammen fordeles 1 084 mill. kr. til kommunene, og 350 mill. kr. til fylkeskommunene. 
Den samlede skjønnsrammen er justert ned med 185 mill. kr. fra 2019. Basisrammen til 
kommunene på 0,950 mrd. kr. reduseres med 50 mill. kr. fra 2019 som overføres til 
innbyggertilskuddet. 
I følge Fylkesmannen i Troms er det fortsatt store forskjeller i størrelsen på skjønnsrammen 
mellom de ulike fylkesmannsembetene, og det tas sikte på en ytterligere utjevning i 2020. Det 
er derfor grunn til å tro at fylkesrammen til Troms og Finnmark vil reduseres ytterligere. 
Troms og Finnmark har i 2019 en basisramme i pr. innbygger på kr. 542, dette er godt over 
landsgjennomsnittet på kr. 189. Fylkesmannen vil få den fylkesvise fordelingen av 
basisskjønnsmidler for 2020 etter behandlingen av kommuneproposisjonen i Stortinget. 
Innlemminger av øremerkede tilskudd 
Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2020 foreslå å avvikle og innlemme følgende tilskudd i 
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rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene: 

 Tilskudd til psykologer i de kommunale helse og omsorgstjenestene 
 Tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens 
 Tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak 
 Tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med 

spesielle behov 
 Tilskudd til karriereveiledning 
 Tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn 
 Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig 
 Tilskudd til inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn 
 Tilskudd til regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse 
 Tilskudd til klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid 
 Tilskudd til skredsikring av fylkesveier 
 Tilskudd til gang- og sykkelveier 

Tilskuddene til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn, inkluderende 
og vekstkraftige lokalsamfunn, regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til 
kompetanse samt skredsikring av fylkesveier vil bli gitt en særskilt fordeling innenfor 
rammetilskuddet. 
Det vises til nærmere omtale av de ulike tilskuddene som skal innlemmes i kapittel 13 i 
Kommuneproposisjonen for 2020. Regjeringen vil over tid avvikle flere øremerkede tilskudd 
og redusere det totale omfanget av øremerking . Kompensasjonsordningen for renter og 
avdrag og vertskommunetilskuddet (kap. 761, post 64 og kap. 761, post 61, Helse- og 
omsorgsdepartementet) samt rentekompensasjonsordningene for skole- og svømmeanlegg 
(kap. 225, post 65, Kunnskapsdepartementet) og for transporttiltak i fylkene (kap. 1320, post 
61, Samferdselsdepartementet) er alle under gradvis avvikling. Dette vil på sikt bidra til å 
redusere andelen øremerkede midler. 
  

1.3.3 Befolkningsutvikling 
Kommunens inntekter og utgifter vil endres ved endringer i antall innbyggere og demografisk 
sammensetning. Kommunens utgiftsbehov for de kommunale tjenestene er knyttet til de ulike 
aldergruppene i befolkningen. Befolkningsutviklingen er også av vesentlig betydning for 
samfunnsplanleggingen. 
De siste ti årene har befolkningsutviklingen i landet vært preget av økende flyttestrøm mot 
byer og sentrale tettsteder. Utviklingstrekket er særlig tydelig blant unge voksne. Folk i 
arbeidsdyktig alder flytter ut fra kommunen for å utdanne seg eller for å finne seg arbeid. 
Svært få flytter tilbake. 
I perioden 2000 - 2018 viser befolkningsutviklingen i Kåfjord et synkende antall innbyggere 
og en endring i befolkningssammensetningen. Andelen eldre har blitt større og reduksjonen i 
gruppene barn, unge og mennesker i yrkesaktiv alder har blitt vesentlig redusert. De samme 
trekkene går igjen i våre nabokommuner. 
Kjønnsbalansen, (fordelingen menn og kvinner), statistikken viser en tydelig overvekt av 
menn. Ved inngangen til 2018 var det 103 flere menn enn kvinner. I aldergruppen 20-44 år 
var det henholdsvis 295 kvinner og 419 menn, en forskjell på 124. 
Gjennomsnittsalderen i befolkningen var i 2000 på 39,98 år, ved inngangen til 2019 var den 
økt til 45,93 år.  Ved inngangen til 2019 var gjennomsnittsalderen i Nord Troms 43,21 år. 
Tabellen nedenfor viser historisk utvikling 

215



Budsjett 2020 Økonomiplan 2021 - 2023 16(107)

  2000 2005 2010 2015 2019 Endring 
antall Endring % 

0 år 16 26 15 17 14 -2 -13 % 

1-5 år 159 114 125 90 96 -63 -40 % 

6-12 år 207 212 152 158 132 -75 -36 % 

13-15 år 102 95 105 67 69 -33 -32 % 

16-19 år 119 131 119 102 84 -35 -29 % 

20-44 år 751 671 631 626 545 -206 -27 % 

45-66 år 653 668 651 654 651 -2 0 % 

67-79 år 260 262 298 340 359 99 38 % 

80-89 år 87 90 99 112 126 39 45 % 

90 år eller 
eldre 15 19 12 16 21 6 40 % 

Antall 
totalt 2369 2288 2207 2182 2097 -272 -11 % 

I rapport "Fremtidens eldre i by og bygd" publisert i 2017 av Helsedirektoratet skrives det "I 
mindre sentrale kommuner er en større andel av befolkningen eldre ettersom mange unge -
 særlig kvinner - flytter til byene for å gå på skole, jobbe eller studere. Dette gjør at det blir 
færre kvinner igjen i distriktene. 
SSB`fremskrivninger av folketallsutviklingen i Kåfjord, demografi og innbyggere totalt, viser 
at om intet spesielt skjer vil trenden i den historiske utviklingen med synkende folketall 
fortsette. Eldre over 67 år vil utgjøre en stadig større andel av det totale innbyggertallet de 
neste 20 årene fram mot 2040. Overføringer fra staten er nært tilknyttet innbyggertallet i 
kommunen, reduksjon i folketallet har direkte konsekvens for kommunens inntekter. 
 Tabellen nedenfor viser SSB`fremskrivinger etter normalalternativet. Ny prognose fra SSB vil 
foreligge juli 2020. 

  2020 2023 2025 2030 2035 2040 Endring 
antall Endring % 

0 år 18 17 17 16 14 12 -6 -33 % 

1-5 år 90 86 87 82 75 67 -23 -26 % 

6-12 år 137 142 132 118 113 103 -34 -25 % 

13-15 år 72 54 53 54 51 48 -24 -33 % 

16-19 år 86 89 88 79 66 62 -24 -28 % 

20-44 år 560 552 544 502 461 417 -143 -26 % 

45-66 år 635 610 590 557 514 469 -166 -26 % 

67-79 år 358 365 374 354 355 369 11 3 % 

80-89 år 141 150 153 178 204 195 54 38 % 

90 år 
eller 
eldre 

26 25 25 38 45 60 34 131 % 

Antall 
totalt 2123 2090 2063 1978 1898 1802 -321 -15 % 

  

1.3.4 Interkommunalt samarbeid og eierskap 
I den nye kommunelovens kap. 17 lovfester adgangen til interkommunalt samarbeid om alle 
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typer felles oppgaver. loven gir stor frihet til hva kommunen kan samarbeide om. 
Lovbestemmelsen lister opp på måtene samarbeidet kan foregå på: 

 Interkommunalt politisk råd 
 Kommunalt oppgavefellesskap 
 Vertskommunesamarbeid 
 Interkommunalt selskap (IKS) 
 Aksjeselskap 
 Samvirkeforetak, forening 
 "eller på annen måte som det er rettslig adgang til" 

Samarbeidsformer som ikke faller inn under en av punktene ovenfor vil ikke være lovlige. 
Kåfjord kommune samarbeider med flere kommuner om blant annet produksjon av ulike 
kommunale tjenester. Disse tjenestene erstatter helt eller delvis kommunal egenproduksjon. 
De fleste samarbeidsområdene har økonomisk konsekvens ift. driftsbudsjettet. De enkelte 
organisasjonsformene for interkommunalt samarbeid er: 
Interkommunalt politisk råd, (§ 18-1, ny kommunelov) 
Kåfjord kommune har vært med i Nord Troms Regionråd som nå er vedtatt omdannet til Nord 
Troms interkommunalt politisk råd. Rådet er organisert i henhold til Styret i regionrådet 
består av ordførerne i Nord-Troms. Inn under regionrådet hører Rådmannsutvalget, (RU), 
Nord Troms studiesenter, (NTSS), og NUNT, nettverk med næringsutviklere. Regionrådet har 
årlig ulike prosjekter under oppfølgning 
Aksjeselskap, (aksjeloven)  
Kåfjord kommune har eierinteresser i 15 ulike AS. De viktigste er Ymber, Avfallsservice, 
Visit Lyngenfjord, Bredbåndsfylket, Nordlige folk Senter, Kåfjord Vekst, Ungbo. Noen av 
disse gir utbytte. Flere av selskapene er uten interesse og eierskapet kunne vært avviklet. 
IKS, (lov in interkommunale selskap) 
Kommunen er medeiere flere IKS, bla. Kom Rev Nord, K-sekretariatet, Troms Arkiv. Halti 
kvenkultursenter 
Kjøp tjenester hos andre kommuner 
Kåfjord kommune har avtale om kjøp av tjenester, bla krisesenter, legevaktsentral, 
jordmortjeneste m.fl. 
Interkommunalt oppgavefelleskap, (kap. 19) og vertskommune (kap. 20) 
Samarbeid etter kommunelovens bestemmelser i kap. 19, og kap. 20 
Kåfjord kommune deltar i en rekke samarbeidstiltak med øvrige kommuner i Nord Troms om 
tjenesteproduksjon som er organisert etter gammel kommunelov § 27. og § 28.  Disse 
samarbeidstiltakene må innen 2023 tilpasses de nye reglene i ny kommunelov kap. 19 og 28. 
I tillegg har regionen årlig utviklingsprosjekter under arbeid, bla annet pågår utredninger / 
iverksettelser om/av samarbeid innen barnevern, helseteknologi, digitalisering m.fl. 
Eierinteresser  
Kåfjord kommune har eierinteresser i ulike selskap. Eierskapsmeldingen klargjør kommunens 
eierskapspolitikk, og forventningene til det enkelte selskap. Eierskapsmeldingen gjennomgås 
av kommunestyret årlig. 
Kåfjord kommune har eierinteresser i flere selskaper som har betydning både i forhold til 
samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon og økonomi. Kommunen har tidligere vedtatt 
eierskapsmelding. I den nye kommuneloven § 26-1, er det en lovfestet plikt for kommunene 
minst engang i løpet av valgperioden å utarbeide eierskapsmelding. Meldingen skal vedtas av 
kommunestyret. Loven stiller noen minimumskrav til innholdet i meldingen: 
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 oversikt over selskapene 
 formålet med selskapene, (hvorfor eier kommunen selskapet) 
 prinsipper for eierstyringen 
 hvordan arbeidet med eierskapet skal organiseres i kommune. 

Flere av virksomhetene som Kåfjord kommune eier alene eller er deleier i forvalter vesentlige 
verdier både av økonomisk og samfunnsmessig karakter.  Arbeidet med dette må derfor 
styrkes og synliggjøres. Kommunen skal føre kontroll med virksomhetene er i henhold til 
kommunestyrets vedtak, lover, forskrifter mv. 

1.3.5 Pensjon og premieavvik 
Hovedtrekk 2020 
Fra 01.01.2020 blir det innført nye regler for offentlig tjenestepensjon, som et ledd i tilpasning 
til pensjonsreformen. Det medfører at alle aktive medlemmer født etter 1962 vil få opptjening 
etter nytt vedtatt regelverk for alderspensjon og AFP. 
De samlede kostnader som følge av endringer i regelverket vil ikke øke over tid. Dog vil 
en omlegging (trolig) medføre en økning i pensjonspremien en periode fra 2020, som følge av 
endringer i regelverket. 
Endringer i regelverket har flere konsekvenser både for aktive medlemmer (født etter 1962) 
og for arbeidsgiver, som i hovedsak finansierer pensjonsgodet. 
Endringene vil for de fleste kommuner føre til lavere krav til premiereserve (pensjonsfond). 
Dette vil medføre frigjorte midler som trolig vil bli tilført vårt premiefond, i større eller 
mindre grad. Tilførsel til premiefond vil kunne skje først i 2021 og vil med andre ord ikke få 
likviditetskonsekvenser for 2020. 

 Når det gjelder netto pensjonskostnad vil endret regelverk for alderspensjon og AFP 
ha som konsekvens, (vesentlig) lavere regnskapsmessig netto pensjonskostnad for de 
fleste kommuner i 2020. 

 Reguleringspremien er forventet å bli svakt høyere i 2020 enn i 2019. Prognosene 
baserer seg på en forventet lønnsvekst på 3,5% i 2020. Dette med bakgrunn i SSB sine 
vurderinger av vekstutsiktene for neste år. 

Premieavvik 
Dette er det vanskeligste området å finne rette budsjettall på. I prognosen fra KLP høsten 
2018 var det forutsatt at vi kunne inntektsføre ca. 8,7 million i 2019. I en ny prognose fra 
september 2019 så er dette redusert med 4,9 millioner. Derfor trekkes det ut 2 mill. i estimatet 
fra KLP for 2020. Dette videreføres også i planperioden med et trekk på 2 mill. pr. år 

1.3.6 Lønns- og prisvekst 
Det er anslått en kommunal prisvekst på 3,1 % i 2020. Lønnsveksten er samtidig anslått til 
3,6%. Det betyr at økt lønnsutgifter må tas inn ved å redusere på andre driftsutgifter 

1.3.7 Økonomiske nøkkeltall 

1.3.7.1 Lånegjeld og finansutgifter 
Ved utgangen av 2018 så hadde kommunen ei total lånegjeld på 459 millioner kroner. Dette 
inkluderte full kommunal finansiering av nye Kåfjord Helsetun. Imidlertid har vi i løpet av 
året fått utbetalt tilskuddet fra Husbanken på ca. 78 millioner og dette er benyttet til 
nedbetaling av gjeld. I tillegg skal omsorgsboligene overføres til Ungbo. Dette er foreløpig 
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ikke gjort. 
Lånegjelda vil ved utgangen av 2019 ha blitt redusert med nesten 100 millioner og er pr. i dag 
stipulert til å være på ca. 362 millioner. 
Ungbo har søkt Kåfjord kommune om å få overtatt omsorgsboligene for 13 mill. kr. Om dette 
blir vedtatt av kommunestyret så vil lånegjelda ved utgangen av 2020 være på ca. 353 mill. 
kroner, og vil deretter synke til 298 mill. kr. ved utgangen av 2023 om de låneopptakene som 
ligger i økonomiplanen følges. 
  
  
  
  

1.3.7.2 Netto driftsresultat 
Netto driftsresultat sier noe om hva kommunen disponerer til nye tiltak, avsetninger, eller 
egenandel til investeringer etter at løpende driftsutgifter og kapitalutgifter er dekket. I prosent 
anbefales det at denne i snitt bør ligge på 1,75% av driftsinntektene. 
I fremlagte tall så er denne på 1,71 % som da er kun litt under måltallet på 1,75 %. I 
planperioden så varierer dette mellom 1,56 % og 2,35 %. 
Bortsatt fra et lite beløp på kr. 280 000 som egenandel til investeringer i budsjett for 2020 så 
er det ikke avsatt egenandeler til dette i planperioden. Imidlertid er det årlig avsatt kr. 819 000 
for å finansiere egenkapitalinnskudd i KLP som ikke kan dekkes ved lån. 

1.3.7.3 Fondsbeholdninger 
Kommunen hadde ved utgangen av 2018 avsatte fondsmidler på 26,5 mill. kr. Mesteparten av 
dette er bundne fond som kommunen ikke uten videre kan benytte. En del av fondene er 
gamle og om vi har anledning til å bruke disse er usikkert. Situasjonen har oppstått ved at det 
er søkt om tilskudd fra ulike hold. Når vi har fått utgifter knyttet til aktivitet som skulle 
dekkes av disse tilskuddene så har det blitt regnskapsført uten av fondene har blitt benyttet 
Vi har nå fokus på dette og skal kontakte tilskuddsgiverne for å avklare om vi kan benytte 
disse tilskuddene eller om de må tilbakebetales. 
Det fondet som vi har mest fokus på fra administrasjonens side er disposisjonsfondet. Dette 
har pr. i dag en regnskapsført saldo på 1,3 millioner. I tillegg så skal overskudd fra regnskap 
2018 på 2,4 millioner avsettes til dette fondet. Kommunestyret har vedtatt at 1/3 av inntektene 
fra salg av kraft skal avsettes til fondet. for 2020 vil det bety at fondet styrkes med 2 
millioner. 
Ved utgangen av 2020 skal vi da ha et disposisjonsfond på 7 millioner og i 2023 skal dette 
være på 12 millioner. Dette forutsetter da at vi klarer å holde budsjettrammene og at alle 
inntektene og andre forhold blir slik forutsatt i økonomiplanen. 

1.3.8 Øvrige faste inntektsposter 
Frie inntekter 
Frie inntekter er midler kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre 
føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. Disse inntektene skatt på formue og inntekt, 
eiendomsskatt, salg av kraft, og rammetilskudd. 
Når det gjelder statens beregninger av de frie inntektene til Kåfjord kommune så får vi en 
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vekst på 1,4 %. Kommunal prisvekst er anslått til 3,1 % i 2020. Det betyr at vi får en 
realnedgang på 1,7 % som tilsvarer 2,7 millioner. 
Skjønnstilskudd er den delen av inntektssystemet hvor fylkesmannen fordeler en del av 
midlene til kommunen utfra "skjønn". Slik dette fungerer så benyttes visst lite skjønn og 
heller faste kriterier til fordelingen. 
Vi har over de siste årene fått stadig mindre av disse pengene. Utviklingen har vært slik: 
2016 - 2,2 millioner 
2017 - 2,1 
2018 - 1,9 
2019 - 1,8 
2020 - 1,2 
Som dette viser så går vi snart under 1 million. Dette er det tatt hensyn til i økonomiplanen 
slik at skjønnstilskuddet er redusert til 1 million i 2021 og videre ned til 0,6 million i 2023. 
Eiendomsskatten har også blitt redusert de senere år og det er usikkert hva som skjer med 
disse inntektene framover. Dagens regjering har fokus på at denne skatten skal reduseres og 
denne prosessen har pågått noe år allerede. I 2015 hadde vi 6,8 millioner i inntekt fra dette. 
Dette ble redusert til 5,1 millioner i 2018. I budsjettet for 2020 er det forventet en inntekt på 
nesten 5,5 millioner. Årsaken til økningen er høyere takst på Guollasjåkka kraftstasjon samt at 
vi får inntekter fra den nye kraftlinja som går fra Balsfjord til Skaidi. 
Utbytte forutsette å innkomme med 2,5 millioner årlig i planperioden. Dette kan være i 
overkant og er kanskje ikke forsiktig budsjettering. 
Kraftinntekter - Kommunen disponerer 29,5 Gwh konsesjonskraft. Dette kan selges fritt og 
gir oss en inntekt som varierer med kraftprisene. Vi har på det meste være over 9 millioner 
(2010) i nettoinntekt men også så lagt nede som 1,8 million (2016). Kraftprisene har økte de 
siste par årene og for 2020 er det lagt inn en inntekt på 6,5 millioner. Dette er imidlertid 
redusert litt i perioden og er beregnet til 5,7 millioner i 2023. 
  
  
  

1.4 DRIFT budsjett 2020 - 2023 

1.4.1 Bevilgningsoversikt drift 

Bevilgningsoversikt drift - formannskap 29. november 2019 

Beskrivelse Regn. 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

 Kåfjord        

Rammetilskudd  -106 556 000 -110 473 000 -111 200 000 -110 700 000 -109 900 000 -109 700 000 

Inntekts- og formuesskatt  -51 110 000 -47 552 000 -50 950 000 -50 950 000 -50 950 000 -50 950 000 

Eiendomsskatt  -4 997 000 -4 350 000 -5 448 000 -5 221 000 -5 040 000 -4 869 000 

Andre generelle driftsinntekter  -16 203 000 -11 188 000 -10 186 000 -10 182 000 -10 178 000 -10 174 000 
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Beskrivelse Regn. 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

SUM GENERELLE 

DRIFTSINNTEKTER  

-178 867 000 -173 563 000 -177 784 000 -177 053 000 -176 068 000 -175 693 000 

Sum bevilgninger drift, netto  164 603 000 154 511 000 159 080 000 157 219 000 155 633 000 155 546 000 

Avskrivinger  13 987 000 0 0 0 0 0 

SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER  178 590 000 154 511 000 159 080 000 157 219 000 155 633 000 155 546 000 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT  -277 000 -19 052 000 -18 704 000 -19 834 000 -20 435 000 -20 147 000 

Renteinntekter  -1 536 000 -1 023 000 -900 000 -920 000 -940 000 -950 000 

Utbytter  -2 200 000 -2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 

Renteutgifter  4 071 000 7 719 000 8 036 000 8 404 000 8 220 000 7 739 000 

Avdrag på lån  9 064 000 10 772 000 10 635 000 11 985 000 12 879 000 12 963 000 

NETTO FINANSUTGIFTER  9 399 000 14 968 000 15 271 000 16 969 000 17 659 000 17 252 000 

Motpost avskrivinger  -13 987 000 0 0 0 0 0 

NETTO DRIFTSRESULTAT  -4 865 000 -4 084 000 -3 433 000 -2 866 000 -2 777 000 -2 896 000 

Overføring til investering  929 000 950 000 1 099 000 819 000 819 000 819 000 

Netto avsetninger til eller bruk 

av bundne fond  

1 103 000 44 000 388 000 388 000 388 000 388 000 

Netto avsetninger til eller bruk 

av disposisjonsfond  

0 3 090 000 1 947 000 1 659 000 1 570 000 1 689 000 

Dekning av tidligere års 

merforbruk  

439 000 0 0 0 0 0 

SUM DISPONERINGER ELLER 

DEKNING AV NETTO 

DRIFTSRESULTAT  

2 471 000 4 084 000 3 434 000 2 866 000 2 777 000 2 896 000 
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1.4.2 Økonomisk oversikt drift 

Økonomisk oversikt drift – formannskap 29. november 2019 

Beskrivelse Regn. 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

 Kåfjord        

Rammetilskudd  -106 556 000 -110 473 000 -111 200 000 -110 700 000 -109 900 000 -109 700 000 

Inntekts- og formuesskatt  -51 110 000 -47 552 000 -50 950 000 -50 950 000 -50 950 000 -50 950 000 

Eiendomsskatt  -4 997 000 -4 350 000 -5 448 000 -5 221 000 -5 040 000 -4 869 000 

Andre skatteinntekter  -2 217 000 -1 996 000 -1 996 000 -1 996 000 -1 996 000 -1 996 000 

Andre overføringer og tilskudd fra 

staten  

-13 987 000 -9 192 000 -8 190 000 -8 186 000 -8 182 000 -8 178 000 

Overføringer og tilskudd fra andre  -43 710 000 -43 158 000 -38 220 000 -38 274 000 -38 274 000 -38 274 000 

Brukerbetalinger  -6 096 000 -7 568 000 -7 292 000 -7 292 000 -7 292 000 -7 292 000 

Salgs- og leieinntekter  -20 296 000 -17 048 000 -22 405 000 -21 541 000 -21 275 000 -21 630 000 

SUM DRIFTSINNTEKTER  -248 970 000 -241 337 000 -245 701 000 -244 160 000 -242 909 000 -242 889 000 

Lønnsutgifter  146 858 000 141 376 000 136 635 000 133 596 000 132 142 000 132 071 000 

Sosiale utgifter  17 634 000 16 752 000 16 765 000 17 643 000 17 763 000 18 239 000 

Kjøp av varer og tjenester  50 971 000 49 001 000 53 594 000 52 253 000 51 735 000 51 598 000 

Overføringer og tilskudd til andre  19 243 000 15 156 000 20 003 000 20 834 000 20 834 000 20 834 000 

Avskrivninger  13 987 000 0 0 0 0 0 

SUM DRIFTSUTGIFTER  248 693 000 222 286 000 226 997 000 224 326 000 222 474 000 222 742 000 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT  -277 000 -19 052 000 -18 704 000 -19 834 000 -20 435 000 -20 147 000 

Renteinntekter  -1 536 000 -1 023 000 -900 000 -920 000 -940 000 -950 000 

Utbytter  -2 200 000 -2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 

Renteutgifter  4 071 000 7 719 000 8 036 000 8 404 000 8 220 000 7 739 000 

Avdrag på lån  9 064 000 10 772 000 10 635 000 11 985 000 12 879 000 12 963 000 

NETTO FINANSUTGIFTER  9 399 000 14 968 000 15 271 000 16 969 000 17 659 000 17 252 000 

Motpost avskrivninger  -13 987 000 0 0 0 0 0 

NETTO DRIFTSRESULTAT  -4 865 000 -4 084 000 -3 433 000 -2 866 000 -2 777 000 -2 896 000 
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Beskrivelse Regn. 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

Overføring til investering  929 000 950 000 1 099 000 819 000 819 000 819 000 

Netto avsetninger til eller bruk av 

bundne driftsfond  

1 103 000 44 000 388 000 388 000 388 000 388 000 

Netto avsetninger til eller bruk av 

disposisjonsfond  

0 3 090 000 1 947 000 1 659 000 1 570 000 1 689 000 

Dekning av tidligere års merforbruk  439 000 0 0 0 0 0 

SUM DISPONERINGER ELLER 

DEKNING AV NETTO 

DRIFTSRESULTAT  

2 471 000 4 084 000 3 434 000 2 866 000 2 777 000 2 896 000 

FREMFØRT TIL INNDEKNING I 

SENERE ÅR  

-2 393 000 0 0 0 0 0 

 

1.4.3 Netto utgift 2020 

Netto utgift 2020 – Formannskap 29. nov 2019 

Beskrivelse Regn. 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

 SENTRALADMINISTRASJONEN            20 308 000 22 740 000 25 841 000 

 OPPVEKST            41 777 000 39 010 000 40 694 000 

 OMSORG            73 634 000 66 723 000 69 920 000 

 UTVIKLING            8 496 000 9 820 000 10 353 000 

 DRIFT            23 580 000 21 788 000 22 608 000 

 RENTER OG AVDRAG            9 610 000 15 189 000 15 338 000 

 SKATTERRAMMETILSKUDD            -175 228 000 -173 430 000 -181 677 000 

 ÅRSOPPGJØRSDISP            -2 176 000 -1 841 000 -3 077 000 

 

1.4.4 Driftsrapport på ansvar 

Driftsrapport på ansvar – formannskap 29. november 2019 

 

Beskrivelse Regn. 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  100 KOMMUNESTYRE - 

FORMANNSKAP 

      

Inntekt  -30 000 0 0 0 0 0 
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Beskrivelse Regn. 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

Utgift  2 068 000 1 825 000 1 891 000 1 891 000 1 891 000 1 891 000 

Netto  2 038 000 1 825 000 1 891 000 1 891 000 1 891 000 1 891 000 

  103 BARNAS KOMMUNESTYRE       

Utgift  0 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

Netto  0 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

  104 ANDRE NEMNDER OG 

UTVALG 

      

Utgift  2 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Netto  2 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

  105 RÅDET FOR 

FUNKSJONSHEMMEDE 

      

Utgift  26 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 

Netto  26 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 

  106 ELDRERÅDET       

Utgift  39 000 26 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

Netto  39 000 26 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

  110 ANDRE POLITISKE FORMÅL       

Inntekt  -50 000 -47 000 -47 000 -47 000 -47 000 -47 000 

Utgift  424 000 476 000 476 000 476 000 476 000 476 000 

Netto  374 000 429 000 429 000 429 000 429 000 429 000 

  112 VALG       

Utgift  0 299 000 0 249 000 0 249 000 

Netto  0 299 000 0 249 000 0 249 000 

  116 STØTTE TIL POLITISKE PAR       

Utgift  45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 

Netto  45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 

  120 REVISJON       

Utgift  485 000 530 000 551 000 551 000 551 000 551 000 

Netto  485 000 530 000 551 000 551 000 551 000 551 000 

  124 KONTROLLUTVALG       
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Beskrivelse Regn. 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

Utgift  164 000 217 000 285 000 285 000 285 000 285 000 

Netto  164 000 217 000 285 000 285 000 285 000 285 000 

  130 RÅDMANNSKONTORET       

Inntekt  -91 000 -35 000 -35 000 -35 000 -35 000 -35 000 

Utgift  2 251 000 2 371 000 2 294 000 2 294 000 2 294 000 2 294 000 

Netto  2 160 000 2 336 000 2 259 000 2 259 000 2 259 000 2 259 000 

  132 IKS BARNEVERN NORD 

TROMS 

      

Utgift  136 000 0 0 0 0 0 

Netto  136 000 0 0 0 0 0 

  135 KOMMUNEKASSA       

Inntekt  -124 000 -137 000 -130 000 -130 000 -130 000 -130 000 

Utgift  1 889 000 2 099 000 1 779 000 1 779 000 1 779 000 1 779 000 

Netto  1 765 000 1 961 000 1 649 000 1 649 000 1 649 000 1 649 000 

  136  INTERKOMMUNAL TREKK-

KONTROLLØR 

      

Inntekt  0 -618 000 -618 000 -618 000 -618 000 -618 000 

Utgift  0 747 000 747 000 747 000 747 000 747 000 

Netto  0 129 000 129 000 129 000 129 000 129 000 

  138 LØNNPERSONAL       

Inntekt  -46 000 -35 000 -35 000 -35 000 -35 000 -35 000 

Utgift  1 624 000 2 002 000 2 028 000 2 028 000 2 028 000 2 028 000 

Netto  1 578 000 1 967 000 1 993 000 1 993 000 1 993 000 1 993 000 

  140 SERVICEKONTORET       

Inntekt  -39 000 -38 000 -87 000 -87 000 -87 000 -87 000 

Utgift  1 779 000 2 069 000 2 357 000 2 357 000 2 357 000 2 357 000 

Netto  1 740 000 2 031 000 2 270 000 2 270 000 2 270 000 2 270 000 

  148 MOBIL OMSORG       

Inntekt  -6 000 0 0 0 0 0 

Utgift  8 000 24 000 39 000 39 000 39 000 39 000 
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Beskrivelse Regn. 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

Netto  2 000 24 000 39 000 39 000 39 000 39 000 

  149 FELLESUTG DATASENTER - 

LISENSER SÆRSKILT 

      

Inntekt  -419 000 -1 379 000 -1 379 000 -1 379 000 -1 379 000 -1 379 000 

Utgift  737 000 2 014 000 2 014 000 2 014 000 2 014 000 2 014 000 

Netto  317 000 635 000 635 000 635 000 635 000 635 000 

  150 IT-TJENESTER       

Inntekt  -94 000 -75 000 -75 000 -75 000 -75 000 -75 000 

Utgift  2 363 000 2 583 000 2 576 000 2 576 000 2 576 000 2 576 000 

Netto  2 269 000 2 508 000 2 501 000 2 501 000 2 501 000 2 501 000 

  151 AGRESSO ØKONOMISYSTEM       

Utgift  471 000 461 000 517 000 517 000 517 000 517 000 

Netto  471 000 461 000 517 000 517 000 517 000 517 000 

  152 SAKARK IT       

Inntekt  -183 000 -293 000 -293 000 -293 000 -293 000 -293 000 

Utgift  278 000 440 000 440 000 440 000 440 000 440 000 

Netto  95 000 147 000 147 000 147 000 147 000 147 000 

  153 VELFERD, PROFIL, FAMILIA  

MM 

      

Inntekt  -570 000 -418 000 -418 000 -418 000 -418 000 -418 000 

Utgift  821 000 635 000 635 000 635 000 635 000 635 000 

Netto  251 000 217 000 217 000 217 000 217 000 217 000 

  155 FELLES UTGDATASENTER N       

Inntekt  -1 624 000 -2 020 000 -2 020 000 -2 020 000 -2 020 000 -2 020 000 

Utgift  2 101 000 2 769 000 2 769 000 2 769 000 2 769 000 2 769 000 

Netto  477 000 749 000 749 000 749 000 749 000 749 000 

  157 FEIDE       

Utgift  0 19 000 0 0 0 0 

Netto  0 19 000 0 0 0 0 

  159 DIVERSE FELLESUTGIFTER       
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Beskrivelse Regn. 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

Inntekt  -370 000 -309 000 -314 000 -314 000 -314 000 -314 000 

Utgift  2 251 000 2 056 000 2 015 000 2 015 000 2 015 000 2 015 000 

Netto  1 881 000 1 747 000 1 701 000 1 701 000 1 701 000 1 701 000 

  160 PERSONALPOLITISKE TILTA       

Inntekt  -89 000 -90 000 -90 000 -90 000 -90 000 -90 000 

Utgift  1 572 000 1 733 000 1 646 000 1 646 000 1 646 000 1 646 000 

Netto  1 483 000 1 643 000 1 556 000 1 556 000 1 556 000 1 556 000 

  164 LEDEROPPLÆRING       

Inntekt  -248 000 0 0 0 0 0 

Utgift  350 000 44 000 43 000 43 000 43 000 43 000 

Netto  102 000 44 000 43 000 43 000 43 000 43 000 

  175 BEREDSKAP       

Inntekt  -2 000 0 0 0 0 0 

Utgift  98 000 69 000 133 000 133 000 133 000 133 000 

Netto  96 000 69 000 133 000 133 000 133 000 133 000 

  176 GAMANNJUNNI       

Utgift  13 000 0 0 0 0 0 

Netto  13 000 0 0 0 0 0 

  180 TILSK KÅFJORD MENIGHET       

Utgift  2 301 000 2 375 000 2 492 000 2 492 000 2 492 000 2 492 000 

Netto  2 301 000 2 375 000 2 492 000 2 492 000 2 492 000 2 492 000 

  199 TILLEGGS- OG NYE BEVILG       

Utgift  0 250 000 3 510 000 3 027 000 2 764 000 2 692 000 

Netto  0 250 000 3 510 000 3 027 000 2 764 000 2 692 000 

  200 OPPVEKST-UTVALG OG KOMI       

Utgift  10 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 

Netto  10 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 

  203 OPPVEKSTADMINISTRASJON       

Inntekt  -67 000 -70 000 -70 000 -70 000 -70 000 -70 000 

Utgift  1 664 000 1 717 000 1 455 000 1 455 000 1 455 000 1 455 000 
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Beskrivelse Regn. 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

Netto  1 596 000 1 647 000 1 385 000 1 385 000 1 385 000 1 385 000 

  206 PEDAGOGISKE TILTAK       

Utgift  1 400 000 2 104 000 1 741 000 1 741 000 1 741 000 1 741 000 

Netto  1 400 000 2 104 000 1 741 000 1 741 000 1 741 000 1 741 000 

  207 GRUNNSKOLENS FELLESUTGI       

Inntekt  -5 000 0 0 0 0 0 

Utgift  1 161 000 1 776 000 1 055 000 1 055 000 1 055 000 1 055 000 

Netto  1 156 000 1 776 000 1 055 000 1 055 000 1 055 000 1 055 000 

  208 LOGOPEDTJENESTER       

Utgift  0 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Netto  0 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

  210 OLDERDALEN SKOLE       

Inntekt  -3 344 000 -3 104 000 -2 371 000 -2 371 000 -2 371 000 -2 371 000 

Utgift  13 178 000 11 997 000 11 168 000 11 168 000 11 168 000 11 168 000 

Netto  9 834 000 8 893 000 8 797 000 8 797 000 8 797 000 8 797 000 

  212 TROLLVIK SKOLE       

Inntekt  3 000 0 0 0 0 0 

Utgift  36 000 0 0 0 0 0 

Netto  39 000 0 0 0 0 0 

  214 MANNDALEN SKOLE       

Inntekt  -2 685 000 -3 085 000 -3 174 000 -3 174 000 -3 174 000 -3 174 000 

Utgift  12 476 000 12 099 000 11 854 000 11 854 000 11 854 000 11 854 000 

Netto  9 791 000 9 014 000 8 680 000 8 680 000 8 680 000 8 680 000 

  215 FJERNUNDERVISKNING 

SAMISK 

      

Inntekt  -406 000 -827 000 -552 000 -552 000 -552 000 -552 000 

Utgift  760 000 827 000 552 000 552 000 552 000 552 000 

Netto  354 000 0 0 0 0 0 

  216 TEGNSPRÅK       

Utgift  441 000 0 0 0 0 0 
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Beskrivelse Regn. 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

Netto  441 000 0 0 0 0 0 

  220 OLDERDALEN BARNEHAGE       

Inntekt  -2 232 000 -1 011 000 -823 000 -823 000 -823 000 -823 000 

Utgift  4 986 000 4 581 000 4 661 000 4 618 000 4 618 000 4 618 000 

Netto  2 755 000 3 570 000 3 839 000 3 796 000 3 796 000 3 796 000 

  221 BIRTAVARRE BARNEHAGE       

Inntekt  -937 000 -504 000 -864 000 -864 000 -864 000 -864 000 

Utgift  3 363 000 2 701 000 3 065 000 3 022 000 3 022 000 3 022 000 

Netto  2 426 000 2 196 000 2 201 000 2 158 000 2 158 000 2 158 000 

  222 FOSSEN BARNEHAGE       

Inntekt  -2 198 000 -1 643 000 -1 455 000 -1 455 000 -1 455 000 -1 455 000 

Utgift  7 339 000 6 748 000 6 039 000 5 996 000 5 996 000 5 996 000 

Netto  5 141 000 5 105 000 4 584 000 4 541 000 4 541 000 4 541 000 

  223 SAMISKE TILTAK-OLDERDB       

Inntekt  -130 000 -130 000 -130 000 -130 000 -130 000 -130 000 

Utgift  132 000 134 000 130 000 130 000 130 000 130 000 

Netto  2 000 4 000 0 0 0 0 

  224 SAMISKE TILTAK-BIRTAVAR       

Inntekt  -130 000 -130 000 -130 000 -130 000 -130 000 -130 000 

Utgift  132 000 134 000 130 000 130 000 130 000 130 000 

Netto  2 000 4 000 0 0 0 0 

  225 SAMISKE TILTAK-FOSSEN B       

Inntekt  -390 000 -260 000 -260 000 -260 000 -260 000 -260 000 

Utgift  394 000 268 000 260 000 260 000 260 000 260 000 

Netto  4 000 8 000 0 0 0 0 

  227 SFO - OLDERDALEN       

Inntekt  -627 000 -516 000 -377 000 -377 000 -377 000 -377 000 

Utgift  699 000 711 000 919 000 919 000 919 000 919 000 

Netto  73 000 195 000 542 000 542 000 542 000 542 000 

  228 SFO - TROLLVIK       
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Inntekt  1 000 0 0 0 0 0 

Netto  1 000 0 0 0 0 0 

  229 SFO - MANNDALEN       

Inntekt  -276 000 -335 000 -266 000 -266 000 -266 000 -266 000 

Utgift  819 000 523 000 1 430 000 1 430 000 1 430 000 1 430 000 

Netto  543 000 188 000 1 164 000 1 164 000 1 164 000 1 164 000 

  230 ADMINISTRASJON 

BARNEVERN 

      

Inntekt  -2 074 000 -2 170 000 0 0 0 0 

Utgift  2 369 000 2 352 000 1 723 000 1 723 000 1 723 000 1 723 000 

Netto  295 000 182 000 1 723 000 1 723 000 1 723 000 1 723 000 

  231 BARNEVERN I FAMILIEN       

Inntekt  0 -150 000 0 0 0 0 

Utgift  695 000 493 000 265 000 265 000 265 000 265 000 

Netto  695 000 343 000 265 000 265 000 265 000 265 000 

  232 BARNEVERN UTENFOR 

FAMILIEN 

      

Utgift  466 000 597 000 499 000 499 000 499 000 499 000 

Netto  466 000 597 000 499 000 499 000 499 000 499 000 

  234 AKUTTBEREDSKAP 

BARNEVERN 

      

Utgift  0 200 000 202 000 202 000 202 000 202 000 

Netto  0 200 000 202 000 202 000 202 000 202 000 

  235 VO-NORSK MED 

SAMFUNNSFA 

      

Inntekt  -1 438 000 -2 007 000 -297 000 -297 000 -297 000 -297 000 

Utgift  2 690 000 2 095 000 1 197 000 724 000 724 000 724 000 

Netto  1 252 000 88 000 901 000 427 000 427 000 427 000 

  237 GRUNNSKOLE FOR VOKSNE       

Inntekt  -30 000 0 0 0 0 0 

Utgift  642 000 103 000 113 000 113 000 113 000 113 000 
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Netto  612 000 103 000 113 000 113 000 113 000 113 000 

  240 KÅFJORD KULTURSKOLE       

Inntekt  -375 000 -412 000 -102 000 -102 000 -102 000 -102 000 

Utgift  2 194 000 2 148 000 1 683 000 1 683 000 1 683 000 1 683 000 

Netto  1 819 000 1 736 000 1 582 000 1 582 000 1 582 000 1 582 000 

  245 PRIVATSKOLEN       

Utgift  1 033 000 944 000 1 324 000 1 324 000 1 324 000 1 324 000 

Netto  1 033 000 944 000 1 324 000 1 324 000 1 324 000 1 324 000 

  250 DEN KULTURELLE 

SKOLESEKKEN 

      

Inntekt  -7 000 0 0 0 0 0 

Utgift  34 000 67 000 74 000 74 000 74 000 74 000 

Netto  28 000 67 000 74 000 74 000 74 000 74 000 

  264 INKLUDERENDE BARNEHAGE- 

OG SKOLEMILJØ 

      

Inntekt  -50 000 -824 000 0 0 0 0 

Utgift  50 000 848 000 0 0 0 0 

Netto  0 25 000 0 0 0 0 

  268 DESENTRALISERT 

KOMPETANSEUTVIKLING 

      

Inntekt  -868 000 0 -1 332 000 -1 332 000 -1 332 000 -1 332 000 

Utgift  868 000 0 1 336 000 1 336 000 1 336 000 1 336 000 

Netto  0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 

  269 PROSJ INKLUDERENDE 

BARNEHAGE OG SKOLEMILJØ  

      

Inntekt  -599 000 0 0 0 0 0 

Utgift  611 000 0 0 0 0 0 

Netto  11 000 0 0 0 0 0 

  299 TILLEGGS- OG NYE BEVILG       

Utgift  0 0 0 -745 000 -1 153 000 -1 262 000 

Netto  0 0 0 -745 000 -1 153 000 -1 262 000 
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  300 HOVEDUTVALG SKOLEHELSE       

Utgift  136 000 42 000 51 000 51 000 51 000 51 000 

Netto  136 000 42 000 51 000 51 000 51 000 51 000 

  303 HELSE- OG SOSIALADMINIS       

Inntekt  -129 000 -35 000 -35 000 -35 000 -35 000 -35 000 

Utgift  977 000 1 328 000 966 000 966 000 966 000 966 000 

Netto  848 000 1 293 000 931 000 931 000 931 000 931 000 

  304 KJØP AV TJENESTER       

Utgift  633 000 483 000 483 000 483 000 483 000 483 000 

Netto  633 000 483 000 483 000 483 000 483 000 483 000 

  308 FOREBYGGING UØNSKET 

SVANGERSKAP 

      

Inntekt  -12 000 0 0 0 0 0 

Utgift  12 000 0 0 0 0 0 

  315 HELSESØSTER       

Inntekt  -700 000 -215 000 -65 000 -65 000 -65 000 -65 000 

Utgift  2 095 000 2 320 000 2 110 000 2 110 000 2 110 000 2 110 000 

Netto  1 394 000 2 106 000 2 046 000 2 046 000 2 046 000 2 046 000 

  319 FYSIOTERAPI       

Inntekt  0 -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 

Utgift  866 000 779 000 779 000 779 000 779 000 779 000 

Netto  866 000 699 000 699 000 699 000 699 000 699 000 

  320 LEGETJENESTE       

Inntekt  -2 856 000 -2 743 000 -2 703 000 -2 703 000 -2 703 000 -2 703 000 

Utgift  8 041 000 8 608 000 8 907 000 8 907 000 8 907 000 8 907 000 

Netto  5 186 000 5 865 000 6 204 000 6 204 000 6 204 000 6 204 000 

  321 LEGEVAKTSENTRALEN       

Utgift  258 000 228 000 228 000 228 000 228 000 228 000 

Netto  258 000 228 000 228 000 228 000 228 000 228 000 
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  322 LEGEKONTOR ØREMERKEDE 

MIDLER 25 

      

Inntekt  -100 000 -53 000 -53 000 -53 000 -53 000 -53 000 

Utgift  100 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 

  324 PSYKOLOG       

Inntekt  0 -605 000 -195 000 -195 000 -195 000 -195 000 

Utgift  0 896 000 1 035 000 1 035 000 1 035 000 1 035 000 

Netto  0 291 000 840 000 840 000 840 000 840 000 

  325 NAV KOMMUNAL DEL       

Inntekt  -371 000 -74 000 -74 000 -74 000 -74 000 -74 000 

Utgift  2 288 000 2 098 000 2 048 000 2 048 000 2 048 000 2 048 000 

Netto  1 918 000 2 024 000 1 974 000 1 974 000 1 974 000 1 974 000 

  326 ØKONOMISK SOSIALHJELP       

Inntekt  -74 000 -120 000 -120 000 -120 000 -120 000 -120 000 

Utgift  1 661 000 1 581 000 1 739 000 1 739 000 1 739 000 1 739 000 

Netto  1 587 000 1 461 000 1 619 000 1 619 000 1 619 000 1 619 000 

  327 FLYKTNINGEBOSETTING OG 

INTEGRERING 

      

Inntekt  -8 279 000 -5 388 000 -4 688 000 -4 688 000 -4 688 000 -4 688 000 

Utgift  7 102 000 3 272 000 2 232 000 2 232 000 2 232 000 2 232 000 

Netto  -1 178 000 -2 116 000 -2 456 000 -2 456 000 -2 456 000 -2 456 000 

  328 NAV PRIOSJEKT - 

INKLUDERINGS- OG 

ARBEIDSSPESIALIST 

      

Inntekt  -266 000 0 -290 000 -290 000 -290 000 -290 000 

Utgift  266 000 282 000 320 000 320 000 320 000 320 000 

Netto  0 282 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

  330 EDRUSKAPSVERN OG 

RUSOMSORG 

      

Inntekt  -84 000 -78 000 -78 000 -78 000 -78 000 -78 000 

Utgift  985 000 1 656 000 72 000 72 000 72 000 72 000 
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Netto  901 000 1 577 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 

  331 PROSJEKT RUS-PSYKIATRI 

2015-2019 

      

Utgift  76 000 0 0 0 0 0 

Netto  76 000 0 0 0 0 0 

  332 PROSJEKT KOMMUNALT 

RUSARBEID - OASEN 

      

Inntekt  -374 000 -400 000 -400 000 -400 000 -400 000 -400 000 

Utgift  529 000 381 000 348 000 348 000 348 000 348 000 

Netto  155 000 -19 000 -52 000 -52 000 -52 000 -52 000 

  335 UNGDOMSKONTAKT       

Inntekt  -660 000 0 -660 000 -660 000 -660 000 -660 000 

Utgift  660 000 0 529 000 529 000 529 000 529 000 

Netto  0 0 -131 000 -131 000 -131 000 -131 000 

  336 MILJØARBEIDER ELDRE       

Inntekt  -330 000 0 0 0 0 0 

Utgift  330 000 0 338 000 338 000 338 000 338 000 

Netto  0 0 338 000 338 000 338 000 338 000 

  337 ERFARINGSKONSULENT       

Inntekt  -333 000 -303 000 -303 000 -303 000 -303 000 -303 000 

Utgift  333 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 

  338 SMÅJOBBSENTRAL       

Inntekt  -330 000 0 -330 000 -330 000 -330 000 -330 000 

Utgift  330 000 0 333 000 333 000 333 000 333 000 

Netto  0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 

  343 SYKEHJEMMET - VASKERI       

Utgift  537 000 0 0 0 0 0 

Netto  537 000 0 0 0 0 0 

  344 SYKEHJEMMET - KJØKKEN       

Inntekt  -964 000 -745 000 -745 000 -745 000 -745 000 -745 000 
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Utgift  3 340 000 3 007 000 3 034 000 3 034 000 3 034 000 3 034 000 

Netto  2 376 000 2 261 000 2 289 000 2 289 000 2 289 000 2 289 000 

  345 SYKEHJEMMET       

Inntekt  -5 172 000 -8 315 000 -4 915 000 -4 915 000 -4 915 000 -4 915 000 

Utgift  25 567 000 26 811 000 24 920 000 24 590 000 24 590 000 24 590 000 

Netto  20 395 000 18 496 000 20 005 000 19 675 000 19 675 000 19 675 000 

  346 KOMPETANSELØFTET 2015       

Inntekt  -370 000 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 

Utgift  370 000 164 000 164 000 164 000 164 000 164 000 

Netto  0 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 

  347 HJEMMESYKEPLEIEN       

Inntekt  -428 000 -1 035 000 -1 441 000 -1 495 000 -1 495 000 -1 495 000 

Utgift  18 262 000 17 439 000 19 304 000 19 304 000 19 304 000 19 304 000 

Netto  17 833 000 16 404 000 17 863 000 17 809 000 17 809 000 17 809 000 

  348 PROSJEKT DIABETES 2       

Inntekt  -41 000 0 0 0 0 0 

Utgift  44 000 0 0 0 0 0 

Netto  3 000 0 0 0 0 0 

  349 HJEMMEHJELP       

Inntekt  -158 000 -171 000 -171 000 -171 000 -171 000 -171 000 

Utgift  916 000 1 049 000 1 029 000 1 029 000 1 029 000 1 029 000 

Netto  758 000 877 000 857 000 857 000 857 000 857 000 

  355 PU TJENESTEN       

Inntekt  -4 930 000 -2 941 000 -2 120 000 -2 120 000 -2 120 000 -2 120 000 

Utgift  20 930 000 14 810 000 14 702 000 13 484 000 13 484 000 13 484 000 

Netto  16 000 000 11 869 000 12 582 000 11 364 000 11 364 000 11 364 000 

  370 HJEMMETJENESTE PSYKIATRI       

Inntekt  -49 000 0 0 0 0 0 

Utgift  1 302 000 993 000 0 0 0 0 

Netto  1 254 000 993 000 0 0 0 0 
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  371 AKTIV OMSORG       

Inntekt  -48 000 -125 000 -125 000 -125 000 -125 000 -125 000 

Utgift  1 747 000 2 017 000 3 933 000 3 920 000 3 920 000 3 920 000 

Netto  1 698 000 1 892 000 3 808 000 3 795 000 3 795 000 3 795 000 

  380 SPASERSTOKKEN       

Inntekt  -20 000 0 0 0 0 0 

Utgift  20 000 0 0 0 0 0 

  385 TILSKUDDSORDNINGER       

Inntekt  -79 000 0 0 0 0 0 

Utgift  79 000 0 0 0 0 0 

  399 TILLEGGS- OG NYE BEVILG       

Inntekt  0 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 

Utgift  0 200 000 200 000 -114 000 -822 000 -1 009 000 

Netto  0 -300 000 -300 000 -614 000 -1 322 000 -1 509 000 

  403 ADMINISTRASJON UTV AVD       

Inntekt  -127 000 -70 000 -70 000 -70 000 -70 000 -70 000 

Utgift  805 000 983 000 982 000 982 000 982 000 982 000 

Netto  678 000 913 000 912 000 912 000 912 000 912 000 

  404 FELLESUTGIFTER I  

UTVIKLINGS AVD 

      

Utgift  84 000 360 000 341 000 341 000 341 000 341 000 

Netto  84 000 360 000 341 000 341 000 341 000 341 000 

  405 

KART,OPPMÅLING,BYGGESAK 

      

Inntekt  -336 000 -411 000 -390 000 -390 000 -390 000 -390 000 

Utgift  1 711 000 1 901 000 1 937 000 1 937 000 1 937 000 1 937 000 

Netto  1 375 000 1 491 000 1 547 000 1 547 000 1 547 000 1 547 000 

  406 AREALPLANKOMMUNEPLAN       

Inntekt  -81 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 

Utgift  516 000 619 000 789 000 789 000 789 000 789 000 
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Netto  436 000 606 000 777 000 777 000 777 000 777 000 

  410 NÆRINGSKONTORET       

Inntekt  -755 000 -854 000 -808 000 -808 000 -808 000 -808 000 

Utgift  755 000 854 000 808 000 808 000 808 000 808 000 

  411 REISELIV       

Utgift  16 000 0 0 0 0 0 

Netto  16 000 0 0 0 0 0 

  412 PROSJEKT FRA ISHAVET TIL 

HALTI 

      

Inntekt  -10 000 0 0 0 0 0 

Utgift  15 000 0 0 0 0 0 

Netto  5 000 0 0 0 0 0 

  413 PROSJEKT - 

INNFALLSPORTAL REISA 

NASJONALPARK 

      

Inntekt  -24 000 0 0 0 0 0 

Utgift  24 000 0 0 0 0 0 

  414 PROSJEKT 

SMÅSAMFUNNSSATSING 

      

Inntekt  -12 000 0 0 0 0 0 

Netto  -12 000 0 0 0 0 0 

  415 UTLÅN AV NÆRINGSFOND       

Inntekt  -251 000 -326 000 -468 000 -468 000 -468 000 -468 000 

Utgift  251 000 326 000 468 000 468 000 468 000 468 000 

  416 TILSKUDD AV NÆRINGSFOND       

Inntekt  -579 000 -574 000 -474 000 -474 000 -474 000 -474 000 

Utgift  579 000 574 000 474 000 474 000 474 000 474 000 

  417 KOMMUNALT UTVIKLINGSFON       

Inntekt  -323 000 -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000 

Utgift  323 000 1 139 000 1 139 000 1 139 000 1 139 000 1 139 000 

Netto  0 -61 000 -61 000 -61 000 -61 000 -61 000 
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  418 ANDRE TILSKUDD TIL NÆRI       

Inntekt  -250 000 -613 000 -613 000 -613 000 -613 000 -613 000 

Utgift  730 000 613 000 613 000 613 000 613 000 613 000 

Netto  480 000 0 0 0 0 0 

  419 TILRETTELEGGING FOR NÆR       

Utgift  10 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

Netto  10 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

  420 PROSJEKT SKROTNISSE       

Inntekt  -21 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 

Utgift  21 000 51 000 38 000 38 000 38 000 38 000 

Netto  0 36 000 23 000 23 000 23 000 23 000 

  423 LOKALMATPROSJEKT       

Utgift  6 000 0 0 0 0 0 

Netto  6 000 0 0 0 0 0 

  424 ÅRØYHOLMEN       

Utgift  0 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Netto  0 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

  430 LANDBRUKSKONTORET       

Inntekt  -566 000 -560 000 -560 000 -560 000 -560 000 -560 000 

Utgift  1 662 000 1 561 000 1 613 000 1 613 000 1 613 000 1 613 000 

Netto  1 097 000 1 001 000 1 053 000 1 053 000 1 053 000 1 053 000 

  431 LANDBRUKSVIKAR       

Utgift  335 000 182 000 120 000 120 000 120 000 120 000 

Netto  335 000 182 000 120 000 120 000 120 000 120 000 

  432 DISTRIKTSVETERINÆR       

Utgift  0 251 000 251 000 251 000 251 000 251 000 

Netto  0 251 000 251 000 251 000 251 000 251 000 

  434 PROSJEKT FORNORSKNING       

Inntekt  -50 000 0 0 0 0 0 

Utgift  49 000 0 0 0 0 0 
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Netto  -1 000 0 0 0 0 0 

  435 SAMISKE SPRÅKTILTAK - 

UTVIKLINGSDEL 

      

Inntekt  -1 140 000 -811 000 -811 000 -811 000 -811 000 -811 000 

Utgift  1 145 000 811 000 811 000 811 000 811 000 811 000 

Netto  5 000 0 0 0 0 0 

  436 SAMISKE SPRÅKTILTAK       

Inntekt  -2 116 000 -1 675 000 -1 957 000 -1 957 000 -1 957 000 -1 957 000 

Utgift  2 136 000 1 675 000 1 957 000 1 957 000 1 957 000 1 957 000 

Netto  20 000 0 0 0 0 0 

  437 SAMISK SPRÅKSENTER       

Inntekt  -2 399 000 -2 891 000 -2 765 000 -2 765 000 -2 765 000 -2 765 000 

Utgift  2 458 000 2 891 000 2 765 000 2 765 000 2 765 000 2 765 000 

Netto  59 000 0 0 0 0 0 

  442 SPRÅKPROSJEKT - MADJI       

Inntekt  -144 000 0 0 0 0 0 

Utgift  151 000 0 0 0 0 0 

Netto  7 000 0 0 0 0 0 

  445 BIBLIOTEK       

Inntekt  -40 000 0 0 0 0 0 

Utgift  961 000 1 143 000 1 139 000 1 139 000 1 139 000 1 139 000 

Netto  921 000 1 143 000 1 139 000 1 139 000 1 139 000 1 139 000 

  446 BOKBUSS       

Inntekt  -1 113 000 -1 121 000 -1 070 000 -1 070 000 -1 070 000 -1 070 000 

Utgift  1 086 000 1 337 000 1 363 000 1 363 000 1 363 000 1 363 000 

Netto  -27 000 216 000 293 000 293 000 293 000 293 000 

  450 KULTURADMINISTRASJON       

Inntekt  3 000 0 0 0 0 0 

Utgift  354 000 711 000 785 000 785 000 785 000 785 000 

Netto  358 000 711 000 785 000 785 000 785 000 785 000 
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  451 KULTURVERN OG MUSEER       

Utgift  819 000 919 000 919 000 919 000 919 000 919 000 

Netto  819 000 919 000 919 000 919 000 919 000 919 000 

  452 SANG,MUSIKK,TEATER OG A       

Utgift  22 000 20 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

Netto  22 000 20 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

  453 IDRETTS-OG FRILUFTSAKTI       

Utgift  307 000 310 000 389 000 389 000 389 000 389 000 

Netto  307 000 310 000 389 000 389 000 389 000 389 000 

  454 FYSAK-PROSJEKTET       

Utgift  24 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Netto  24 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

  455 BARNE- OG UNGDOMSARBEID       

Utgift  65 000 140 000 132 000 132 000 132 000 132 000 

Netto  65 000 140 000 132 000 132 000 132 000 132 000 

  456 FRITIDSKLUBBER       

Inntekt  -2 000 0 0 0 0 0 

Utgift  562 000 798 000 816 000 816 000 816 000 816 000 

Netto  560 000 798 000 816 000 816 000 816 000 816 000 

  457 SAMFUNNSHUS       

Utgift  252 000 177 000 160 000 160 000 160 000 160 000 

Netto  252 000 177 000 160 000 160 000 160 000 160 000 

  458 ANDRE TILSKUDD       

Utgift  111 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

Netto  111 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

  459 SPESIELLE ARRANGEMENTER       

Utgift  0 25 000 23 000 23 000 23 000 23 000 

Netto  0 25 000 23 000 23 000 23 000 23 000 

  460 NÆRMILJØSENTRALEN       

Utgift  481 000 485 000 491 000 491 000 491 000 491 000 
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Netto  481 000 485 000 491 000 491 000 491 000 491 000 

  471 HENGEBRU KÅFJORDDALEN       

Utgift  3 000 0 3 000 3 000 3 000 3 000 

Netto  3 000 0 3 000 3 000 3 000 3 000 

  475 PROFILERING - OMDØMME       

Utgift  0 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 

Netto  0 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 

  499 TILLEGGS- OG NYE BEVILG       

Utgift  0 -85 000 20 000 -172 000 -278 000 -305 000 

Netto  0 -85 000 20 000 -172 000 -278 000 -305 000 

  600 HOVEDUTVALGANDRE POLU       

Utgift  133 000 105 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Netto  133 000 105 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

  602 TEKN ADMINISTRASJON       

Inntekt  -2 000 0 0 0 0 0 

Utgift  505 000 319 000 470 000 470 000 470 000 470 000 

Netto  504 000 319 000 470 000 470 000 470 000 470 000 

  603 FELLESKAP TEKN       

Inntekt  -56 000 -85 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 

Utgift  1 700 000 1 980 000 1 950 000 1 950 000 1 950 000 1 950 000 

Netto  1 644 000 1 895 000 1 930 000 1 930 000 1 930 000 1 930 000 

  604 MILJØADMINISTRASJON       

Utgift  51 000 41 000 158 000 158 000 158 000 158 000 

Netto  51 000 41 000 158 000 158 000 158 000 158 000 

  605 MOTORFERDSEL I UTMARK       

Utgift  58 000 77 000 80 000 80 000 80 000 80 000 

Netto  58 000 77 000 80 000 80 000 80 000 80 000 

  606 FISKE,JAKT,VILTSTELL,FR       

Inntekt  -20 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 

Utgift  36 000 40 000 74 000 74 000 74 000 74 000 
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Netto  16 000 30 000 63 000 63 000 63 000 63 000 

  608 INTERKOMMUNALT 

SKADEFELLINGSLAG 

      

Utgift  15 000 0 0 0 0 0 

Netto  15 000 0 0 0 0 0 

  609 KONTROLL SCOOTERLØYPE 

OLDERDALEN 

      

Inntekt  -8 000 0 0 0 0 0 

Utgift  61 000 63 000 68 000 68 000 68 000 68 000 

Netto  53 000 63 000 68 000 68 000 68 000 68 000 

  610 VANNFORSYNING 

PRODUKSJO 

      

Inntekt  -4 288 000 -3 921 000 -3 946 000 -3 946 000 -3 946 000 -3 946 000 

Utgift  4 464 000 3 921 000 3 946 000 3 946 000 3 946 000 3 946 000 

Netto  176 000 0 0 0 0 0 

  615 AVLØP  AVLØPSRENSING       

Inntekt  -2 609 000 -2 711 000 -2 755 000 -2 755 000 -2 755 000 -2 755 000 

Utgift  2 742 000 2 711 000 2 755 000 2 755 000 2 755 000 2 755 000 

Netto  132 000 0 0 0 0 0 

  620 BRANNVERN       

Inntekt  -117 000 0 0 0 0 0 

Utgift  3 057 000 2 776 000 2 676 000 2 676 000 2 676 000 2 676 000 

Netto  2 939 000 2 776 000 2 676 000 2 676 000 2 676 000 2 676 000 

  621 FEIERVESEN       

Inntekt  -481 000 -469 000 -446 000 -446 000 -446 000 -446 000 

Utgift  481 000 469 000 446 000 446 000 446 000 446 000 

  622 NATURKATASTROFER - 

ENDETIDSUTGIFTER 

      

Inntekt  -3 000 -150 000 -250 000 -250 000 -250 000 -250 000 

Utgift  487 000 435 000 438 000 438 000 438 000 438 000 

Netto  483 000 285 000 188 000 188 000 188 000 188 000 
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  630 UTBYGGINGSOMRÅDER       

Inntekt  -328 000 -41 000 -266 000 -266 000 -266 000 -266 000 

Utgift  10 000 0 0 0 0 0 

Netto  -318 000 -41 000 -266 000 -266 000 -266 000 -266 000 

  631 BOLIGFELT INKL FESTETO       

Inntekt  -80 000 -99 000 -99 000 -99 000 -99 000 -99 000 

Netto  -80 000 -99 000 -99 000 -99 000 -99 000 -99 000 

  640 KOMMUNALE VEGER       

Inntekt  -24 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 

Utgift  3 417 000 3 818 000 3 882 000 3 882 000 3 882 000 3 882 000 

Netto  3 393 000 3 806 000 3 870 000 3 870 000 3 870 000 3 870 000 

  641 VEGLYS       

Inntekt  0 -250 000 -250 000 -250 000 -250 000 -250 000 

Utgift  895 000 812 000 806 000 806 000 806 000 806 000 

Netto  895 000 562 000 556 000 556 000 556 000 556 000 

  642 KRATT - SKOGRYDDING       

Inntekt  -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

Utgift  114 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 

Netto  64 000 86 000 86 000 86 000 86 000 86 000 

  643 TRAFIKKSIKKERHET       

Inntekt  0 -35 000 -35 000 -35 000 -35 000 -35 000 

Utgift  0 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 

Netto  0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

  644 OPPRUSTING 

GUOLASJVEGEN 

      

Inntekt  -95 000 -85 000 -85 000 -85 000 -85 000 -85 000 

Utgift  334 000 225 000 224 000 224 000 224 000 224 000 

Netto  238 000 140 000 139 000 139 000 139 000 139 000 

  650 ISBRYTERTJENESTE       

Inntekt  -320 000 -320 000 -320 000 -320 000 -320 000 -320 000 
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Utgift  1 128 000 1 233 000 1 225 000 1 225 000 1 225 000 1 225 000 

Netto  808 000 913 000 905 000 905 000 905 000 905 000 

  652 DJUPVIK FISKERIHAVN - 

SMÅBÅTHAVN 

      

Inntekt  -111 000 -154 000 -139 000 -139 000 -139 000 -139 000 

Utgift  73 000 70 000 82 000 82 000 82 000 82 000 

Netto  -37 000 -84 000 -57 000 -57 000 -57 000 -57 000 

  653 LØKVOLL FISKERIHAVN - 

SMÅBÅTHAVN 

      

Inntekt  -69 000 -87 000 -87 000 -87 000 -87 000 -87 000 

Utgift  85 000 60 000 75 000 75 000 75 000 75 000 

Netto  16 000 -27 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 

  654 KAIER       

Inntekt  -741 000 -1 000 000 -650 000 -650 000 -650 000 -650 000 

Utgift  214 000 290 000 276 000 276 000 276 000 276 000 

Netto  -527 000 -710 000 -374 000 -374 000 -374 000 -374 000 

  660 KÅFJORD RÅDHUS       

Inntekt  -247 000 -283 000 -283 000 -283 000 -283 000 -283 000 

Utgift  1 955 000 1 758 000 1 888 000 1 888 000 1 888 000 1 888 000 

Netto  1 708 000 1 475 000 1 605 000 1 605 000 1 605 000 1 605 000 

  662 OLDERDALEN SKOLE       

Inntekt  -187 000 -257 000 0 0 0 0 

Utgift  2 942 000 3 081 000 3 205 000 3 205 000 3 205 000 3 205 000 

Netto  2 755 000 2 824 000 3 205 000 3 205 000 3 205 000 3 205 000 

  663 TROLLVIK SKOLE       

Inntekt  0 -525 000 0 0 0 0 

Utgift  81 000 91 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Netto  81 000 -434 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

  664 MANNDALEN SKOLE       

Inntekt  -30 000 0 0 0 0 0 

244



Budsjett 2020 Økonomiplan 2021 - 2023 45(107)

Beskrivelse Regn. 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

Utgift  2 065 000 2 167 000 2 171 000 2 171 000 2 171 000 2 171 000 

Netto  2 036 000 2 167 000 2 171 000 2 171 000 2 171 000 2 171 000 

  665 BÅTHUSET       

Utgift  19 000 0 0 0 0 0 

Netto  19 000 0 0 0 0 0 

  666 OLDERDALEN BARNEHAGE       

Utgift  526 000 574 000 648 000 648 000 648 000 648 000 

Netto  526 000 574 000 648 000 648 000 648 000 648 000 

  667 BIRTAVARRE BARNEHAGE       

Inntekt  -168 000 -10 000 0 0 0 0 

Utgift  761 000 607 000 666 000 666 000 666 000 666 000 

Netto  592 000 597 000 666 000 666 000 666 000 666 000 

  668 FOSSEN BARNEHAGE       

Inntekt  -28 000 -10 000 0 0 0 0 

Utgift  713 000 577 000 656 000 656 000 656 000 656 000 

Netto  685 000 567 000 656 000 656 000 656 000 656 000 

  669 SAMISK BARNEHAGE 

MANNDALEN 

      

Inntekt  -28 000 -10 000 0 0 0 0 

Utgift  590 000 574 000 573 000 573 000 573 000 573 000 

Netto  563 000 564 000 573 000 573 000 573 000 573 000 

  670 KÅFJORD HELSESENTER       

Inntekt  -501 000 -809 000 -1 270 000 -1 270 000 -1 270 000 -1 270 000 

Utgift  5 214 000 5 244 000 1 109 000 1 109 000 1 109 000 1 109 000 

Netto  4 713 000 4 435 000 -161 000 -161 000 -161 000 -161 000 

  673 KÅFJORD HELSETUN       

Inntekt  0 0 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 

Utgift  0 0 5 100 000 5 100 000 5 100 000 5 100 000 

Netto  0 0 4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000 

  674 SANDENG BOLIGER       
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Inntekt  -141 000 -137 000 -137 000 -137 000 -137 000 -137 000 

Utgift  67 000 81 000 94 000 94 000 94 000 94 000 

Netto  -74 000 -56 000 -43 000 -43 000 -43 000 -43 000 

  675 KIRKEGÅRDER       

Inntekt  -8 000 0 0 0 0 0 

Utgift  481 000 416 000 416 000 416 000 416 000 416 000 

Netto  473 000 416 000 416 000 416 000 416 000 416 000 

  676 IDRETTSHALL OLDERDALEN       

Inntekt  -63 000 -110 000 -25 000 -25 000 -25 000 -25 000 

Utgift  925 000 886 000 815 000 815 000 815 000 815 000 

Netto  862 000 776 000 790 000 790 000 790 000 790 000 

  677 BIBLIOTEK MANNDALEN       

Utgift  4 000 0 0 0 0 0 

Netto  4 000 0 0 0 0 0 

  678 PARKER       

Utgift  223 000 197 000 229 000 229 000 229 000 229 000 

Netto  223 000 197 000 229 000 229 000 229 000 229 000 

  679 FOTBALLBANER       

Utgift  0 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Netto  0 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

  680 KOMMUNALE BOLIGER       

Utgift  78 000 0 0 0 0 0 

Netto  78 000 0 0 0 0 0 

  681 RYA       

Utgift  5 000 0 0 0 0 0 

Netto  5 000 0 0 0 0 0 

  698 KALKULATORISKE 

AVSKRIVNINGER 

      

Utgift  -2 327 000 -2 327 000 -2 327 000 -2 327 000 -2 327 000 -2 327 000 

Netto  -2 327 000 -2 327 000 -2 327 000 -2 327 000 -2 327 000 -2 327 000 
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  699 TILLEGGS- OG NYE BEVILG       

Utgift  0 -175 000 -1 318 000 -1 219 000 -1 457 000 -1 519 000 

Netto  0 -175 000 -1 318 000 -1 219 000 -1 457 000 -1 519 000 

  700 RENTER BRUKT I DRIFT       

Inntekt  -1 391 000 -840 000 -880 000 -900 000 -920 000 -930 000 

Utgift  4 138 000 7 757 000 8 083 000 8 451 000 8 267 000 7 786 000 

Netto  2 746 000 6 917 000 7 203 000 7 551 000 7 347 000 6 856 000 

  705 RENTER TIL AVSETNING       

Inntekt  -132 000 -163 000 0 0 0 0 

Utgift  132 000 163 000 0 0 0 0 

  710 AKSJEUTBYTTE       

Inntekt  -2 200 000 -2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 

Netto  -2 200 000 -2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 

  720 AVDRAG PÅ INNLÅN       

Utgift  9 064 000 10 772 000 10 635 000 11 985 000 12 879 000 12 963 000 

Netto  9 064 000 10 772 000 10 635 000 11 985 000 12 879 000 12 963 000 

  800 SKATT PÅ FORMUE OG INNT       

Inntekt  -51 110 000 -47 552 000 -50 950 000 -50 950 000 -50 950 000 -50 950 000 

Netto  -51 110 000 -47 552 000 -50 950 000 -50 950 000 -50 950 000 -50 950 000 

  810 EIENDOMSSKATT       

Inntekt  -5 165 000 -4 350 000 -5 448 000 -5 221 000 -5 040 000 -4 869 000 

Utgift  28 000 0 0 0 0 0 

Netto  -5 138 000 -4 350 000 -5 448 000 -5 221 000 -5 040 000 -4 869 000 

  820 SALG AV KONSESJONSKRAFT       

Inntekt  -10 662 000 -6 456 000 -12 988 000 -12 124 000 -11 858 000 -12 213 000 

Utgift  6 842 000 1 996 000 6 488 000 6 488 000 6 488 000 6 488 000 

Netto  -3 820 000 -4 460 000 -6 500 000 -5 636 000 -5 370 000 -5 725 000 

  850 STATLIGE RAMMETILSKUDD       

Inntekt  -106 556 000 -110 473 000 -111 200 000 -110 700 000 -109 900 000 -109 700 000 

Netto  -106 556 000 -110 473 000 -111 200 000 -110 700 000 -109 900 000 -109 700 000 
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  855 MVA KOMPENSASJON       

Inntekt  -5 866 000 -6 200 000 -7 452 000 -7 452 000 -7 452 000 -7 452 000 

Netto  -5 866 000 -6 200 000 -7 452 000 -7 452 000 -7 452 000 -7 452 000 

  860 GENERELLE STATSTILSKUDD       

Inntekt  -2 738 000 -395 000 -127 000 -123 000 -119 000 -115 000 

Netto  -2 738 000 -395 000 -127 000 -123 000 -119 000 -115 000 

  920 KLP-EKSTRAPREMIEPREMIE       

Utgift  -5 984 000 -5 934 000 -6 266 000 -5 388 000 -5 268 000 -4 792 000 

Netto  -5 984 000 -5 934 000 -6 266 000 -5 388 000 -5 268 000 -4 792 000 

  930 DEKN UNDERSKBRUK OVERS       

Utgift  439 000 0 0 0 0 0 

Netto  439 000 0 0 0 0 0 

  940 GRANTITAP       

Inntekt  -1 000 0 0 0 0 0 

Netto  -1 000 0 0 0 0 0 

  950 TAP PÅ GAMLE FORDRINGER       

Utgift  48 000 0 90 000 90 000 90 000 90 000 

Netto  48 000 0 90 000 90 000 90 000 90 000 

  970 DISPOSISJONSFOND       

Utgift  0 3 143 000 2 000 000 1 712 000 1 623 000 1 742 000 

Netto  0 3 143 000 2 000 000 1 712 000 1 623 000 1 742 000 

  986 AVSKRIVNINGER       

Inntekt  -13 987 000 0 0 0 0 0 

Utgift  13 987 000 0 0 0 0 0 

  990 OVERF TIL KAPITALREGNS       

Utgift  929 000 950 000 1 099 000 819 000 819 000 819 000 

Netto  929 000 950 000 1 099 000 819 000 819 000 819 000 

  999 REGNSKAPSMESSIG 

RESULTA 

      

Utgift  2 393 000 0 0 0 0 0 
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Netto  2 393 000 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

1.5 INVESTERING budsjett 2020 - 2023 

1.5.1 Økonomisk oversikt investering 

Økonomisk oversikt investering – formannskap 29. nov 2019 

 

Beskrivelse Regn. 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

 Kåfjord        

Salg av driftsmidler og fast eiendom  -4 635 000 0 0 0 0 0 

Overføringer med krav til motytelse  -1 043 000 0 0 0 0 0 

Kompensasjon for merverdiavgift  -35 313 000 -3 263 000 -3 616 000 -1 680 000 -400 000 0 

Statlige overføringer  -15 013 000 0 0 0 0 0 

Andre overføringer  -173 000 0 0 -2 007 000 0 0 

SUM INNTEKTER (L)  -56 176 000 -3 263 000 -3 616 000 -3 687 000 -400 000 0 

Lønnsutgifter  1 119 000 0 0 0 0 0 

Sosiale utgifter  218 000 0 0 0 0 0 

Kjøp av varer og tj som inngår i 

kommunal tj.prod.  

142 831 000 15 435 000 20 030 000 17 148 000 2 000 000 0 

Kjøp av varer og tj som erstatter 

kommunal tj.prod  

10 000 0 0 0 0 0 

Overføringer  56 150 000 1 800 000 0 0 0 0 

Renteutg, provisjoner og andre 

finansutg  

2 565 000 0 0 0 0 0 

SUM UTGIFTER (M)  202 893 000 17 235 000 20 030 000 17 148 000 2 000 000 0 

Avdragsutgifter  2 517 000 0 0 0 0 0 

Utlån  9 038 000 10 000 000 0 0 0 0 
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Kjøp av aksjer og andeler  929 000 950 000 819 000 819 000 819 000 819 000 

Avsetning til ubundne investeringsfond  3 915 000 0 0 0 0 0 

SUM 

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)  

16 398 000 10 950 000 819 000 819 000 819 000 819 000 

FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)  163 115 000 24 922 000 17 233 000 14 280 000 2 419 000 819 000 

Bruk av lån  -159 670 000 -19 960 000 -14 711 000 -13 461 000 -1 600 000 0 

Mottatte avdrag på utlån  -1 711 000 0 0 0 0 0 

Overføringer fra driftsregnskapet  -929 000 -950 000 -1 099 000 -819 000 -819 000 -819 000 

Bruk av ubundne investeringsfond  0 -4 012 000 -1 423 000 0 0 0 

Bruk av bundne investeringsfond  -806 000 0 0 0 0 0 

SUM FINANSIERING (R)  -163 115 000 -24 922 000 -17 233 000 -14 280 000 -2 419 000 -819 000 

 

 

 

1.5.2 Investeringsrapport detaljert 

Investeringsrapport detaljert - f.skapet 29. nov 2019 

 

- 
Beskrivelse Regn. 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

- 

- 
  100 KOMMUNESTYRE - 

FORMANNSKAP 

      

0.02002 EDB-UTSTYR 0 0 700 000 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING 0 0 -140 000 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 0 -560 000 0 0 0 

- 

- 
  1090 AKSJEKJØP - 

EGENKAPINNSKUDD KLP 

      

0.05291 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 929 000 950 000 819 000 819 000 819 000 819 000 

0.09700 
OVERF. FRA 

DRIFTSREGNSKAP 

-929 000 -950 000 -819 000 -819 000 -819 000 -819 000 

- 
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- 
  1150 PAPIRLØS KOMMUNE       

0.02000 INVENTAR OG UTSTYR 0 100 000 0 0 0 0 

0.02002 EDB-UTSTYR 0 200 000 0 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING 0 -60 000 0 0 0 0 

0.09481 BRUK AV KAPITALFOND 0 -240 000 0 0 0 0 

- 

- 
  1152 BIL TIL 

ADMINISTRASJON OG 

BARNEVERN 

      

0.02107 KJØP AV BILER 0 300 000 0 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING 0 -60 000 0 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 -240 000 0 0 0 0 

- 

- 
  2070 IT - LØFT I SKOLER OG 

BARNEHAGER 

      

0.02002 EDB-UTSTYR 0 155 000 300 000 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING 0 -31 000 -60 000 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 -124 000 -240 000 0 0 0 

- 

- 
  3472 BILER TIL 

HJEMMETJENESTEN 

      

0.02101 KJØP AV KJØRETØY 1 272 000 1 200 000 1 000 000 0 0 0 

0.02701 KONSULENTTJ. INVESTERING 16 000 0 0 0 0 0 

0.04290 MOMS 267 000 0 0 0 0 0 

0.06600 SALG AV KJØRETØY -136 000 0 0 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING -267 000 -240 000 -200 000 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN -1 153 000 0 -800 000 0 0 0 

0.09481 BRUK AV KAPITALFOND 0 -960 000 0 0 0 0 

- 

- 
  3478 VELFERDSTEKNOLOGI       

0.02000 INVENTAR OG UTSTYR 0 400 000 2 500 000 0 0 0 
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0.07290 MOMSKOMP INVESTERING 0 -80 000 -500 000 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 0 -577 000 0 0 0 

0.09481 BRUK AV KAPITALFOND 0 -320 000 -1 423 000 0 0 0 

- 

- 
  3850 STARTLÅN       

0.05100 AVDRAG PÅ LÅN 2 517 000 0 0 0 0 0 

0.05200 UTLÅN FORMIDLINGSLÅN 9 038 000 10 000 000 0 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN -9 038 000 -10 000 000 0 0 0 0 

0.09200 
MOTTATTE AVDRAG 

STARTLÅN 

-1 143 000 0 0 0 0 0 

0.09201 EKSTRAORDINÆRE AVDRAG -13 000 0 0 0 0 0 

0.09203 
INNBETALT 

EKSTRAORDINÆRT AVDRAG 

-555 000 0 0 0 0 0 

0.09580 
BRUK AV BUNDNE 

INVESTERINGSFOND 

-806 000 0 0 0 0 0 

- 

- 
  3477 VANNKJØLEMASKIN       

0.02000 INVENTAR OG UTSTYR 0 0 250 000 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING 0 0 -50 000 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 0 -200 000 0 0 0 

- 

- 
  4100 OPPMÅLINGSUTSTYR       

0.02000 INVENTAR OG UTSTYR 0 0 340 000 0 0 0 

0.07280 MOMSKOMP INVESTERING 0 0 -68 000 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 0 -272 000 0 0 0 

- 

- 
  4200 STEDSUTVIKLING - 

OLDERDALEN 

      

0.02350 NYBYGG/NYANLEGG 0 2 500 000 2 500 000 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING 0 -500 000 -500 000 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 -2 000 000 -1 720 000 0 0 0 
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- 
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0.09700 
OVERF. FRA 

DRIFTSREGNSKAP 

0 0 -280 000 0 0 0 

- 

- 
  4260 STEDSUTVIKLING 

MANNDALEN 

      

0.01600 SKYSS OG KOST 1 000 0 0 0 0 0 

0.02350 NYBYGG/NYANLEGG 0 600 000 0 0 0 0 

0.02700 
ADVOKATUTGIFTER/JURIDISK 

BISTAND 

2 000 0 0 0 0 0 

0.02701 KONSULENTTJ. INVESTERING 0 0 500 000 0 0 0 

0.04290 MOMS 1 000 0 0 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING -1 000 -120 000 -100 000 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 -480 000 -400 000 0 0 0 

- 
Netto  3 000 0 0 0 0 0 

- 

- 
  4261 REGULERING - FOSSEN       

0.02701 KONSULENTTJ. INVESTERING 81 000 0 0 0 0 0 

0.04290 MOMS 19 000 0 0 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING -19 000 0 0 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN -81 000 0 0 0 0 0 

- 

- 
  4529 DAGSTURHYTTE       

0.02500 
MATERIALER 

NYBYGG/VEDLIKEHOLD 

0 0 100 000 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING 0 0 -20 000 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 0 -80 000 0 0 0 

- 

- 
  4535 BALLBINGER       

0.02351 REHAB. BYGG/ANLEGG 0 0 0 680 000 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING 0 0 0 -136 000 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 0 0 -544 000 0 0 
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- 

- 
  4536 IDRETTSPARK 

OLDERDALEN 

      

0.02500 
MATERIALER 

NYBYGG/VEDLIKEHOLD 

0 0 100 000 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING 0 0 -20 000 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 0 -80 000 0 0 0 

- 

- 
  6711 VEI SOLENG       

0.01401 TRYKKING/ANNONSERING 6 000 0 0 0 0 0 

0.02701 KONSULENTTJ. INVESTERING 71 000 0 0 0 0 0 

0.04290 MOMS 18 000 0 0 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING -18 000 0 0 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN -65 000 0 0 0 0 0 

- 
Netto  12 000 0 0 0 0 0 

- 

- 
  6002 KJØP AV 2 BILER TIL 

DRIFTSAVDELINGA 

      

0.02100 KJØP AV VAREBIL 0 0 800 000 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING 0 0 -160 000 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 0 -640 000 0 0 0 

- 

- 
  6003 KJØP AV BRANNBIL       

0.02101 KJØP AV KJØRETØY 0 0 350 000 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING 0 0 -70 000 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 0 -280 000 0 0 0 

- 

- 
  6200 NUMEDALEN 

VANNVERK 

      

0.02701 KONSULENTTJ. INVESTERING 70 000 0 0 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN -70 000 0 0 0 0 0 
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- 

- 
  6202 BRANN - 

OPPGRADERING AV 

GARASJE OG LAGER 

      

0.02001 UTSTYR BRANNVERN 0 0 300 000 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING 0 0 -60 000 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 0 -240 000 0 0 0 

- 

- 
  6209 VANNKUMMER       

0.02209 
MASKIN TIL SNØRYDDING 

M.M 

0 120 000 0 0 0 0 

0.02350 NYBYGG/NYANLEGG 150 000 150 000 300 000 300 000 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN -150 000 -270 000 -300 000 -300 000 0 0 

- 

- 
  6210 NY BIL TIL 

VANNFORSYNING 

      

0.02100 KJØP AV VAREBIL 421 000 0 0 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN -400 000 0 0 0 0 0 

- 
Netto  21 000 0 0 0 0 0 

- 

- 
  6212 SANERING 

VANNLEDNING ODINS VEG 

      

0.02500 
MATERIALER 

NYBYGG/VEDLIKEHOLD 

0 0 150 000 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 0 -150 000 0 0 0 

- 

- 
  6225 VANNTILTAK 

ØVERMYRA 

      

0.02351 REHAB. BYGG/ANLEGG 0 0 0 4 600 000 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 0 0 -4 600 000 0 0 

- 
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- 
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- 
  6228 HØYDEBASSENG 

LØKVOLL 

      

0.02701 KONSULENTTJ. INVESTERING 0 0 200 000 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 0 -200 000 0 0 0 

- 

- 
  6371 KUMSKIFT AVLØP       

0.02350 NYBYGG/NYANLEGG 0 150 000 150 000 150 000 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 -150 000 -150 000 -150 000 0 0 

- 

- 
  6374 AVLØP GRENEVEIEN       

0.02500 
MATERIALER 

NYBYGG/VEDLIKEHOLD 

0 0 0 500 000 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 0 0 -500 000 0 0 

- 

- 
  6375 FJERNOVERVÅKING 

AVLØP LØKVOLL 

      

0.02350 NYBYGG/NYANLEGG 73 000 0 0 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN -73 000 0 0 0 0 0 

- 

- 
  6376 FJERNOVERVÅKING 

AVLØP BIRTAVARRE 

      

0.02350 NYBYGG/NYANLEGG 48 000 0 0 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN -48 000 0 0 0 0 0 

- 

- 
  6377 OPPGRADERING 

OVERVANN OG AVLØP 

SENTRUMSVEIEN MD 

      

0.00400 OVERTID 21 000 0 0 0 0 0 

0.01401 TRYKKING/ANNONSERING 1 000 0 0 0 0 0 

0.01600 SKYSS OG KOST 2 000 0 0 0 0 0 

0.02350 NYBYGG/NYANLEGG 3 752 000 0 0 0 0 0 
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0.02700 
ADVOKATUTGIFTER/JURIDISK 

BISTAND 

9 000 0 0 0 0 0 

0.04290 MOMS 302 000 0 0 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING -302 000 0 0 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN -3 555 000 0 0 0 0 0 

- 
Netto  230 000 0 0 0 0 0 

- 

- 
  6378 PUMPESTASJON 

MANNDALEN - LØKVOLL 

      

0.02350 NYBYGG/NYANLEGG 0 500 000 0 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 -500 000 0 0 0 0 

- 

- 
  6379 HOVEDPLAN AVLØP       

0.02701 KONSULENTTJ. INVESTERING 0 0 0 200 000 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 0 0 -200 000 0 0 

- 

- 
  6380 VA - ANTENNE 

OPPMÅLINGSUTSTYR 

      

0.02000 INVENTAR OG UTSTYR 0 0 150 000 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 0 -150 000 0 0 0 

- 

- 
  6420 BAKKEMOVEIEN INKL 

GANG OG SYKKELVEI 

      

0.02500 
MATERIALER 

NYBYGG/VEDLIKEHOLD 

0 0 1 000 000 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 0 -1 000 000 0 0 0 

- 

- 
  6471 ASFALTERING 

PLASSER OG VEIER 

      

0.04290 MOMS 21 000 0 0 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING -21 000 0 0 0 0 0 

- 
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- 
  6500 KAIER - 

SMÅBÅTANLEGG 

      

0.02352 KAIBYGGING 216 000 0 0 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN -216 000 0 0 0 0 0 

- 

- 
  6501 OPPRUSTNING 

OLDERDALEN KAI 

      

0.02351 REHAB. BYGG/ANLEGG 0 0 0 5 018 000 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING 0 0 0 -1 004 000 0 0 

0.08300 
TILSKUDD FRA 

FYLKESKOMMUNEN 

0 0 0 -2 007 000 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 0 0 -2 007 000 0 0 

- 

- 
  6502 FLYTEKAI 

OLDERDALEN 

      

0.02350 NYBYGG/NYANLEGG 0 200 000 0 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING 0 -40 000 0 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 -160 000 0 0 0 0 

- 

- 
  6531 SMÅBÅTHAVN - MOLO 

MANNDALEN 

      

0.02701 KONSULENTTJ. INVESTERING 25 000 0 0 0 0 0 

0.04290 MOMS 1 000 0 0 0 0 0 

0.05480 
AVSETN. TIL UBUNDNE 

INVESTERINGSFOND 

1 016 000 0 0 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING -1 000 0 0 0 0 0 

0.07300 REFUSJON FRA FYLKET -1 043 000 0 0 0 0 0 

- 
Netto  -2 000 0 0 0 0 0 

- 

- 
  6570 HAVN - MOLO  -  

SKARDALEN 

      

0.02701 KONSULENTTJ. INVESTERING 81 000 0 0 0 0 0 
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0.02706 
KONSULENTBISTAND 

PROSJEKTERING 

-6 000 0 0 0 0 0 

0.04290 MOMS -2 000 0 0 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING -1 000 0 0 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN -72 000 0 0 0 0 0 

- 

- 
  6571 INDUSTRIOMRÅDE 

SKARDALEN 

      

0.02350 NYBYGG/NYANLEGG 0 1 400 000 400 000 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING 0 -280 000 -80 000 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 0 -320 000 0 0 0 

0.09481 BRUK AV KAPITALFOND 0 -1 120 000 0 0 0 0 

- 

- 
  6604 RÅDHUSET - 

OMBYGGING KANTINA 

      

0.02000 INVENTAR OG UTSTYR 167 000 0 0 0 0 0 

0.02003 VERKTØY 2 000 0 0 0 0 0 

0.02350 NYBYGG/NYANLEGG 3 000 0 0 0 0 0 

0.02351 REHAB. BYGG/ANLEGG 104 000 0 0 0 0 0 

0.02500 
MATERIALER 

NYBYGG/VEDLIKEHOLD 

64 000 0 0 0 0 0 

0.03703 
AVFALLSSERVICE 

RENOVASJON 

10 000 0 0 0 0 0 

0.04290 MOMS 88 000 0 0 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING -88 000 0 0 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN -350 000 0 0 0 0 0 

- 

- 
  6633 OLDERDALEN SKOLE - 

BRANNSIKRING 1 ETASJE 

      

0.02351 REHAB. BYGG/ANLEGG 0 200 000 0 200 000 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING 0 -40 000 0 -40 000 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 0 0 -160 000 0 0 
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0.09481 BRUK AV KAPITALFOND 0 -160 000 0 0 0 0 

- 

- 
  6634 OLDERDALEN SKOLE - 

VENTILASJONSANLEGG A-

FLØY 

      

0.02351 REHAB. BYGG/ANLEGG 0 500 000 0 500 000 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING 0 -100 000 0 -100 000 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 -400 000 0 -400 000 0 0 

- 

- 
  6636 OLDERDALEN SKOLE - 

OMBYGGING VARMESTYRING 

A-FLØY 

      

0.02350 NYBYGG/NYANLEGG 0 360 000 360 000 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING 0 -72 000 -72 000 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 -288 000 -288 000 0 0 0 

- 

- 
  6637 OLDERDALEN SKOLE - 

SKOLEKJØKKEN 

      

0.02351 REHAB. BYGG/ANLEGG 0 500 000 0 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING 0 -100 000 0 0 0 0 

0.09481 BRUK AV KAPITALFOND 0 -400 000 0 0 0 0 

- 

- 
  6680 RIEBANGARDI       

0.02350 NYBYGG/NYANLEGG 0 150 000 0 0 0 0 

0.02706 
KONSULENTBISTAND 

PROSJEKTERING 

0 150 000 0 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING 0 -60 000 0 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 -240 000 0 0 0 0 

- 

- 
  6681 PARKERING 

RIEBANGARDI 
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- 
Beskrivelse Regn. 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

0.02500 
MATERIALER 

NYBYGG/VEDLIKEHOLD 

0 0 800 000 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING 0 0 -160 000 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 0 -640 000 0 0 0 

- 

- 
  6710 NYTT HELSESENTER       

0.00100 FAST LØNN INVESTERING 6 000 0 0 0 0 0 

0.00108 
FUNKSJONSTILLEGG 

INVESTERING 

40 000 0 0 0 0 0 

0.00300 EKSTRAHJELP INVESTERING 34 000 0 0 0 0 0 

0.00301 LØNN PROSJEKTLEDELSE 585 000 0 0 0 0 0 

0.00400 OVERTID 2 000 0 0 0 0 0 

0.00507 EKSTRA BILGODTGJØRELSE 1 000 0 0 0 0 0 

0.00532 
SKATTEPLIKTIG 

BILGODTGJØRELSE 

1 000 0 0 0 0 0 

0.00900 PENSJON 131 000 0 0 0 0 0 

0.01153 
BEVERTNING/REPRESENTASJ

ON 

2 000 0 0 0 0 0 

0.01164 
MAT/MATSERVERING M/MVA 

KOMP 

20 000 0 0 0 0 0 

0.01202 ARBEIDSTØY 2 000 0 0 0 0 0 

0.01219 HOTELL/OVERNATTING 4 000 0 0 0 0 0 

0.01229 HOTELLOPPHOLD 4 000 0 0 0 0 0 

0.01231 
KJØP AV FORESTILLINGER - 

KONSERTER 

11 000 0 0 0 0 0 

0.01301 PORTO 1 000 0 0 0 0 0 

0.01401 TRYKKING/ANNONSERING 2 000 0 0 0 0 0 

0.01402 REPRESENTASJON 10 000 0 0 0 0 0 

0.01600 SKYSS OG KOST 9 000 0 0 0 0 0 

0.01701 DRIVSTOFF OG REKVISITA 2 000 0 0 0 0 0 

0.01707 UTL.FLY,BUSS,TAXI MV 10 000 0 0 0 0 0 

0.01800 STRØM 151 000 0 0 0 0 0 
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- 
Beskrivelse Regn. 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

0.01952 BYGGESAKSGEBYR 2 000 0 0 0 0 0 

0.02000 INVENTAR OG UTSTYR 19 000 0 0 0 0 0 

0.02002 EDB-UTSTYR 327 000 0 0 0 0 0 

0.02010 INNKJØP AV KUNST 250 000 0 0 0 0 0 

0.02209 
MASKIN TIL SNØRYDDING 

M.M 

0 300 000 0 0 0 0 

0.02350 NYBYGG/NYANLEGG 132 908 000 0 0 0 0 0 

0.02701 KONSULENTTJ. INVESTERING 1 889 000 0 0 0 0 0 

0.04290 MOMS 33 808 000 0 0 0 0 0 

0.05008 BYGGELÅNSRENTER 2 565 000 0 0 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING -33 808 000 -60 000 0 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN -138 988 000 0 0 0 0 0 

0.09481 BRUK AV KAPITALFOND 0 -240 000 0 0 0 0 

- 

- 
  6740 SALG AV MARIELUND       

0.06701 SALG AV BYGG OG ANLEGG -1 400 000 0 0 0 0 0 

- 
Netto  -1 400 000 0 0 0 0 0 

- 

- 
  6763 BASSENG 

OLDERDALEN 

      

0.02351 REHAB. BYGG/ANLEGG 0 1 000 000 2 000 000 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING 0 -200 000 -400 000 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 -800 000 -1 600 000 0 0 0 

- 

- 
  6769 IDRETTSHALL       

0.02000 INVENTAR OG UTSTYR 34 000 0 0 0 0 0 

0.02350 NYBYGG/NYANLEGG 77 000 0 0 0 0 0 

0.04290 MOMS 51 000 0 0 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING -51 000 0 0 0 0 0 

0.08301 
SPILLEMIDLER FRA 

FYLKESKOMMUNEN 

2 000 0 0 0 0 0 
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- 
Beskrivelse Regn. 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

0.08902 TILSKUDD FRA PRIVATE -175 000 0 0 0 0 0 

- 
Netto  -62 000 0 0 0 0 0 

- 

- 
  6900 SALG AV TOMTER - 

EIENDOM - BOLIGOMRÅDER 

      

0.06700 TOMTESALG -179 000 0 0 0 0 0 

- 
Netto  -179 000 0 0 0 0 0 

- 

- 
  6901 BOLIGFELT LØKVOLL       

0.02350 NYBYGG/NYANLEGG 0 0 1 000 000 3 000 000 0 0 

0.02700 
ADVOKATUTGIFTER/JURIDISK 

BISTAND 

21 000 0 0 0 0 0 

0.02801 GRUNNKJØP 0 500 000 0 0 0 0 

0.07280 MOMSKOMP INVESTERING 0 -100 000 0 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING 0 0 -200 000 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 -400 000 -800 000 -3 000 000 0 0 

- 
Netto  21 000 0 0 0 0 0 

- 

- 
  6902 BJØRKHOLT 

BOLIGFELT 

      

0.02700 
ADVOKATUTGIFTER/JURIDISK 

BISTAND 

45 000 0 0 0 0 0 

0.02800 TOMTEKJØP 305 000 0 0 0 0 0 

0.04290 MOMS 2 000 0 0 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING -2 000 0 0 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN -313 000 0 0 0 0 0 

- 
Netto  37 000 0 0 0 0 0 

- 

- 
  6903 BOLIGFELT       

0.02801 GRUNNKJØP 0 300 000 0 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING 0 -60 000 0 0 0 0 
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- 
Beskrivelse Regn. 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

0.09481 BRUK AV KAPITALFOND 0 -240 000 0 0 0 0 

- 

- 
  6904 SALG AV BYGNINGER       

0.02705 KONSULENTER 92 000 0 0 0 0 0 

0.04290 MOMS 5 000 0 0 0 0 0 

0.05480 
AVSETN. TIL UBUNDNE 

INVESTERINGSFOND 

2 899 000 0 0 0 0 0 

0.06701 SALG AV BYGG OG ANLEGG -2 920 000 0 0 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING -5 000 0 0 0 0 0 

- 
Netto  71 000 0 0 0 0 0 

- 

- 
  6905 OVERVANN BOLIGFELT 

OLDERDALEN 

      

0.02500 
MATERIALER 

NYBYGG/VEDLIKEHOLD 

0 0 280 000 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING 0 0 -56 000 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 0 -224 000 0 0 0 

- 

- 
  6911 ANDEL FLYTTING 

BOLIGER - STORHAUGEN 

      

0.04709 DIV. TILSKUDD TIL ANDRE 17 931 000 0 0 0 0 0 

0.08100 STATSTILSKUDD -15 013 000 0 0 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN -2 918 000 0 0 0 0 0 

- 

- 
  6951 RASSIKRING 

ANLEGGSBIDRAG 

SAMUELSBERG 

      

0.00301 LØNN PROSJEKTLEDELSE 237 000 0 0 0 0 0 

0.00900 PENSJON 50 000 0 0 0 0 0 

0.01600 SKYSS OG KOST 1 000 0 0 0 0 0 

0.04000 NVE-ANDEL SKREDSIKRING 150 000 1 800 000 0 0 0 0 

0.04290 MOMS 38 000 0 0 0 0 0 
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- 
Beskrivelse Regn. 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING -38 000 -360 000 0 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 -1 360 000 0 0 0 0 

0.09481 BRUK AV KAPITALFOND 0 -80 000 0 0 0 0 

- 
Netto  438 000 0 0 0 0 0 

- 

- 
  6961 KJERRINGDALSVEIEN       

0.02350 NYBYGG/NYANLEGG 0 2 000 000 2 000 000 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING 0 -400 000 -400 000 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 -1 600 000 -1 600 000 0 0 0 

- 

- 
  6963 VEILYS LED       

0.02350 NYBYGG/NYANLEGG 0 500 000 500 000 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING 0 -100 000 -100 000 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 -400 000 -400 000 0 0 0 

- 

- 
  6964 VEILYS MÅLTE 

ANLEGG 

      

0.02350 NYBYGG/NYANLEGG 0 500 000 0 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING 0 -100 000 0 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 -148 000 0 0 0 0 

0.09481 BRUK AV KAPITALFOND 0 -252 000 0 0 0 0 

- 

- 
  6965 RASSIKRING 

ANLEGGSBIDRAG 

OLDERDALEN 

      

0.00301 LØNN PROSJEKTLEDELSE 178 000 0 0 0 0 0 

0.00900 PENSJON 37 000 0 0 0 0 0 

0.02701 KONSULENTTJ. INVESTERING 16 000 0 0 0 0 0 

0.04000 NVE-ANDEL SKREDSIKRING 2 759 000 0 0 0 0 0 

0.04290 MOMS 694 000 0 0 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING -694 000 0 0 0 0 0 
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- 
Beskrivelse Regn. 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

0.09100 BRUK AV LÅN -2 181 000 0 0 0 0 0 

- 
Netto  810 000 0 0 0 0 0 

- 

- 
  6966 RÅTEKONTROLL 

VEILYSSTOLPER 

      

0.02351 REHAB. BYGG/ANLEGG 0 500 000 500 000 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING 0 -100 000 -100 000 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 -400 000 -400 000 0 0 0 

- 

- 
  6967 OPPGRADERING 

KOMMUNALE VEIER 

      

0.02350 NYBYGG/NYANLEGG 0 0 0 2 000 000 2 000 000 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING 0 0 0 -400 000 -400 000 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 0 0 -1 600 000 -1 600 000 0 

- 

- 
  6970 SKILTING       

0.02350 NYBYGG/NYANLEGG 0 0 500 000 0 0 0 

0.07290 MOMSKOMP INVESTERING 0 0 -100 000 0 0 0 

0.09100 BRUK AV LÅN 0 0 -400 000 0 0 0 

- 

 

1.5.3 Kommentarer til investeringene 
Olderdalen skole: 

 Nytt varmeanlegg, helhetlig styring av varmen i bygget. Kr 360’ 
Anbud ute nå. Tilbudsfrist 10 desember. Effektivisering av strømforbruket. Gjennomføres 
2020. 

 Montering ventilasjonsanlegg. 500’ 
Kan utsettes til 2021. Ses og utføres i sammenheng brannsikring, da det er arbeids- og 
kostnadsbesparende. 

 Brannsikring 1 etg. 
Kan utsettes til 2021 og ses i sammenheng med montering ventilasjonsanlegg. 
Generelt skoler 
Kabling kommunale skoler og bygg. Trådløst nett: kr 700’ 
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Må gjennomføres for å ha signaler på skolebygninger og rådhus. Gjennomføres 2020. 
Kaier 
Natokai må utbedres, da det er korrosjon på stål i bæring. Kan utsettes med oppstart 2021. Må 
søkes delfinansiert med eksterne aktører. Prioritert lokalt og vurdert som viktig i 
havneprosjektet i Nord-Troms. 
Sentrum Olderdalen 
Arbeidet påbegynt i 2019. Vært utsatt oppstart over nærmere 10 år. Jobber med 
sentrumsområdet, havneområdet, Mølleholmen, universell stil mot elva. Kr 2 500’. Bør 
sluttføres i 2020 og få helhetlig løsninger på plass. Grendelag og øvrige lag og foreninger er 
medspillere i arbeidet. 
Sentrum Løkvoll 
Arbeid i samarbeid med NVE og Statens vegvesen, som følge av beslag av sentrumsarealer og 
havneområdet under bygging av nordnestunellen. Kommunen har gjenstående oppgaver med 
møblering utemøbler, arealer for møteplasser i parkområdet. Må ses i sammenheng med 
vegvesenets avslutningsplan som gjennomføres 1. halvår 2020, og i samarbeid med 
sentrumsforeninga. Kr 500’ 
Ballbinger 
Oppgradering av dekket i bingene. Etter god bruk gjennom 10-12 år er det behov for fornying 
av dekket i disse. Bør starte opp i 2020, på de mest brukte bingene, der slitasjen er størst. 680’ 
Boligfelt Løkvoll 
Arbeid med oppkjøp av grunn, og tilrettelegging for boligfelt på Løkvoll. Politisk har signaler 
vært å la Løkvoll # utgå, og heller vurdere alternativt område. Startsum for 2020 bør være på 
opp mot 1 000’, og senere realisering i 2021/22, når kostander ved opparbeidelse er 
prosjektert og kjent. 
Biler 
Behov for varebil til vaktmestertjenesten i Manndalen, da dagens bil etter siste EU-kontroll 
vil få store utlegg. Bilen er 96 modell. Bør prioriteres. 350’ 
Varebil med flere seter til vaktmestertjenesten i Olderdalen og for fellesbruk. 450 tusen. 
Dagens kjøretøy er i dårlig stand og ikke egnet for arbeidskjøretøy, og er fra 94. Bør 
prioriteres. 
Biler til hjemmetjenesten 
Kjøp av 3 nye biler 
Oppmålingsutstyr oppmålertjenesten 
I henhold til fsak 59/19, med tillegg 30 tusen for økt funksjonalitet. Vedtatt. 340 tusen. 
Brann 

 Utrykningsbil. 
Dagens kjøretøy er ikke egnet og sikker. Mulig avskiltes. Kr 350’ 

 Redningsutstyr 
Ref sak 35/19 i UMDU. Redningsutstyr og røykdykkerutstyr. 300’ 
Skardalen 
Prosjektet har fått utsettelse fra fylkeskommunen til høst 2020. Må gjennomføres regulering 
med mer i år dersom prosjektet skal kunne realiseres. 400’ 
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Kunstgressbane Olderdalen 
Er utsatt fra tidligere år. Utredning og prosjektering. 100’. Bør inngå i dialog med idretten om 
tiltaket. Både 7er og 11 bane har vært diskutert. Mål og økt bolyst og trivsel. 
Velferdsteknologi helse. 
Vil bruke 300 tusen i 2019 på feltet. I 2020 vil det være behov for 1 500’ og 1 000’ i 2021 for 
realisering av ny teknologi. Mål er å ha sikker og trygg digital tilsyn. Antatt 
personellbesparende tiltak. 
Vannkjølemaskin 
Til helse og storkjøkken, for å kunne produsere økt mengde og kjøle ned på kortest mulig tid 
for lagring. Effektivitetstiltak. 
Veilys LED 
Sluttføring av prosjekt med å bygge om all veilys langs kommunale veier til LED. Energi og 
effektiviseringstiltak. 
Overvann boligfelt Olderdalen 
Sikringstiltak for regulert felt i Olderdalen. 54 meter. Øke fra Ø300 til Ø800. Estimert 280’ 
som bør prioriteres. 
Dagsturhytte 
Egenandel hytte, samt tiltak logistikk og inventar for denne. Egen sak til kommunestyret. 100’ 
Trivselstiltak. Bolyst. Folkehelse. 
Basseng Olderdalen 
Egenandel 1 000’ og mellomfinansiering spillemidler 1 000’ (som det ikke er garantert). Flere 
saker i kommunestyret. Konkurransegrunnlaget og utlysning desember 2019. Barn og unge, 
opplæring. 
Sanering Fossen og gamle bibliotek i Manndalen. 
Usikkerhet rundt rivekostander. Må ta høyde for usikkerhet. Her er ikke gjennomført 
miljøkartlegging eller anbudsprosess. Antatt 2 000’ Kan utsettes til 2021/22 
Veg 

 Trollvikveien 
Tilpasning til busser ved krysset Trollvikveien x E6 (behov meldt fra Torghatten). 250’ 
(Usikker på prioritet). 

 Autovern 
Autovern vei ved Manndalselva. 200 meter. Gjerding i dag. 500’. Kan utsettes til 2021. 

 Øverveien 
Forsterking og asfaltering da veien har både skader, dårlig asfalt og telehiv. 1 500’. Tidligere 
prioritert av drift, men utsatt av kommunestyret. 

 Stasjonsveien 
Forsterking og asfaltering da veien har både skader, dårlig asfalt og telehiv. 700’ 

 Skilting kommunale veinavn 
Skilting av vegadresser. Sikkerhet og iverksetting av tiltak. Bør sette av midler til alt av 
kommunale veier i 2020, slik at dette blir prioritert. Minimum 500’ (og bør ha buffer på 300’), 
men må vurderes. Ikke kostnads eller arbeidsinnsatsberegnet. 
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 Parkering ved Riebangardi 
Opparbeide ny og større parkering for barnehage og senter for nordlige folk. Er i dag trangt, 
og venter å bli enda dårligere plass for ansatte, foreldre og besøkende. 800’ 

 Råtekontroll 
Råtekontroll av veilysstolper. Utsatt fra 2018-vedtaket. Usikker mht prioritet og kapasitet. 
500’ 
Vann 

 Numedalen vannverk 
Tilsyn høst 2019 som har gitt pålegg. Plan for løsning skal foreligge februar 2020. Vi må 
igangsette arbeid i løpet av 2020, men kan trolig sluttføre jobb i 2021/22. Ca 2 000’ bør 
avsettes for 2020. Øvrige midler som ytterligere vil konkretiseres etter anbud kan avsettes de 
påfølgende år (10 000’) 

 Kummer vann 
Ordinær investering, da kumskifte gjøres som kontinuerlig utbedringsarbeid for 
servicevennlig drift/pluggkjøring. 300’ 

 Sanering vannledning Odins veg. 
Prosjektering i henhold til hovedplan vann. Fjerning av eternittrør. 

 Kartlegging trykksoner vannverk 
Trykksoner kartlegges i Manndalen, Indre Kåfjord, Olderdalen og Ytre Kåfjord. Driftskvalitet 
og kompetanse. 200’ 

 Høydebasseng Løkvoll 
Utbygging av nytt boligfelt vil kreve økt vannmengde/trykk. Er nødvendig å få prosjektert i 
2020 dersom økt vannbehov som følge av økt forbruk. 200’ 

 Forlenge vannledning bak Vannet 
Store driftsproblemer for å levere tilstrekkelig vann til alle de 5 husstander som er på strekket. 
Vannledning kun 40mm. Ikke tilstrekkelig i hht hovedplan for vann. 1 200’ 
Avløp 

 Hovedplan avløp 
Tidligere flyttet. Kan med fordel flyttes ytterligere ett år. Vil bli et viktig verktøy for drift og 
prioriteringer når det er på plass. 200’ Overføres 2021. 

 Kummer avløp 
Oppgradering til plast/stakekummer. For bedre arbeidsforhold. 150’ 

 Overbygg pumpestasjon 
Bygg til pumpestasjon på Løkvoll som ble etablert i 2019. Driftstiltak. Arbeidsforhold. 220’ 

 Antenne til oppmålerutstyr 
For å kunne få på plass et kart over vann og avløpsledninger og å kartfeste kummer med 
videre, slik at driftspunkt er kartlagt. Vi gi oversikt, effektivitet ved senere drift og at nye 
punkter måles inn direkte av uteseksjonen. 150’ 
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2 SENTRALADMINISTRASJONEN 

2.1 Tjenesteområdet 
  
  

Organisasjon 

Sektoren omfatter kommunens øverste ledelse og sentraliserte stabs- og støtteenheter. Inn 
under sektorene er også ordfører og politiske organer, - kommunestyret, formannskap, 
administrasjonsutvalg og kontrollutvalg. 
Hovedoppgaven er å ivareta den overordnede ledelsen og virksomhetsstyringen av kommunen 
som helhet. På daglig basis gi råd og støtte til etatsledere samt deres underliggende enheter. 
Sektoren har daglig oppfølgingsansvar for kommunens arkivtjeneste og postmottak. 
Sentralbord, publikumsmottak og informasjonstjenester lagt til tjenesteområdet. Følgende 
administrative ansvar inngår: 
· Rådmannskontoret, rådmannen og økonomisjefen 
· Service-/IT, herunder sekretariat for politisk virksomhet, gjennomføring valg, arkiv, post, 
informasjons- og publikumsmottak. 
· Kommunekassen, inkludert skatteoppkreving 
· Lønn / personal kontoret, inkludert koordinering av partssamarbeid på HTV /HVO-nivå. 
De ulike ansvarene har en rekke saksbehandlingsoppgaver, bla innfor administrasjon, 
forvaltning mv. Servicekontoret håndterer i tillegg saker i forhold til alkohollov og -forskrift, 
serveringsloven, tobakksskadeloven og Sentraladministrasjonen har ansvar for flere av 
interkommunale samarbeidstiltak, -politisk gjennom Nord Troms regionråd og administrativt 
gjennom rådmannsutvalget. 
Økonomistyringen ved sektoren har de siste årene vært under kontroll. Det har ikke vært 
regnskapsmessig merforbruk. Inn under den administrative virksomhetsstyringen inngår også 
den administrative ledelsen av de ulike etatene. I rapporteringen til nasjonale statistikker, eks. 
KOSTRA, er disse stillingene kodet som administrasjon og styring (funksjon 120 
administrasjon). 
Bemanningsmessig har tjenesteområdet vært stabil de siste årene. Sykefraværet har vært jevnt 
over lavt, omkring 2 %) og dermed godt innenfor resultatkrav.. 
Sentraladministrasjonen har 14 ansatte fordelt på 13 årsverk. Vedrørende likestilling er 
antallet kvinner og menn tilnærmet lik. 

Driftsrapport hovedpost: Formannskapet 29. november 2019 

 

Beskrivelse Regn. 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

 SENTRALADMINISTRASJONEN     

Lønn og sosiale utg  11 017 000 12 851 000 14 558 000 

Kjøp inngår i tj prod  6 352 000 8 108 000 8 004 000 

Kjøp erstatter tj prod  3 143 000 2 784 000 3 962 000 

270



Budsjett 2020 Økonomiplan 2021 - 2023 71(107)

Beskrivelse Regn. 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

Overføringer fra komm  3 779 000 4 492 000 4 858 000 

Finansutgifter  4 000 0 0 

Salgsinntekter  -127 000 -130 000 -127 000 

Refusjoner  -3 380 000 -4 828 000 -4 878 000 

Overføringer til komm  -248 000 -257 000 -257 000 

Finansinntekter  -232 000 -279 000 -279 000 

Sum  20 308 000 22 740 000 25 841 000 

 

Budsjett 2020 er innenfor budsjettramme gitt i økonomiplan 2019 - 2022. 

2.2 Interkommunalt samarbeid 
Nord-Troms rådmannsutvalg, (RU) er en formell del av Nord Troms Regionråd og har fast 6 
møter pr år. En hovedoppgave for RU er å ivareta og utvikle samarbeid om 
tjenesteproduksjon kommunene i mellom. En hovedhensikt med samarbeidet er å redusere 
kostnader og / eller sikre kompetanse og kvalitet i tjenestene. Det er gjort avtale om overhead-
kostnader for slike samarbeidstiltak. Rådmannsutvalget har vedtatt handlingsplan for 2019 
som omfatter følgende strategier: 
1. Utvikle fellestjenester, (IT og digitalisering, sak-/arkiv, HR, internkontroll, kompetanse) 
2. Samarbeid om undervisning, oppvekst og bibliotektjenester 
3. Samarbeid om helse- og omsorgstilbud 
4. Samarbeid om tekniske tjenester, miljø og energi 
5. Samarbeid om plan- og beredskap 
I 2020 vil særlig videreutviklingen av samarbeidet om digitalisering, kompetanse og 
rekruttering, felles barnevern og samarbeidet innen brannberedskapen ha stor 
oppmerksomhet. 
Interkommunalt samarbeid reguleres etter bestemmelsene i (ny) kommunelovens kap. 19 og 
20 og i henhold til overgangsreglene etter § 31-2. De endringstiltak må iverksettes innen 4 år 
etter at ny kommunelov trådte i kraft, (2023) 

2.3 Utfordringer 
Administrasjonen skal ivareta og støtte opp om virksomhetsstyringen av hele kommunen, i 
tillegg til å levere fellestjenester og understøtte utviklingen på tvers av hele kommunen.. Mål, 
tiltak og innsatser innenfor området til sentraladministrasjonen er i stor grad 
kommuneovergripende og virker på tvers av de ulike fagområdene. Motsatt er det slik at 
situasjonen i de enkelte sektorene påvirker i stor grad virksomheten i administrasjonen. 
Nedenfor omtales sentraladministrasjonens utfordringer vurdert opp mot målsettingene. 
ØKONOMI 
Sentraladministrasjonen har over flere år levert regnskapsresultat innenfor tildelt budsjett. 
Kommunens økonomiske situasjon fremover i økonomiplanperioden vil være anstrengt bla 
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den høye lånegjelden. Renter og avdrag vil belaste kommunens driftsbudsjett. I planperioden 
forventes derfor en strammere driftsramme. Dette må sektoren møte gjennom en grundig 
gjennomgang av både inntekter og utgifter. Endrings- og tilpasningsbehov må identifiseres og 
tiltak iverksettes. I forbindelse med dette vil tiltak som handler om effektivisering stå sentralt. 
Kåfjord kommune som helhet har en økonomisk utfordrende situasjon og som vanligvis har 
levert tjenestene innenfor de til enhver tid tildelte rammer må drive tjenesten "billigst" mulig 
og likevel opprettholde høy kvalitet. 
TJENESTEPRODUKSJONEN 
Ekstern og intern informasjon: Sektoren har en viktig rolle i forhold til service og 
kommunikasjon overfor publikum og oppfølgning av andre eksterne henvendelser. Høy 
servicegrad, herunder god og tidlig informasjon er viktig for at vi skal kunne oppnå god tillit 
og godt omdømme både internt og eksternt. 
Kommunelovens § 4 pålegger kommunen en aktiv informasjonsplikt overfor sine innbyggere 
med hensyn til å formidle informasjon om kommunens egen virksomhet. Kommunes eget 
nettsted, (hjemmesiden) er i forhold til denne plikten et viktig verktøy. 
Forbrukerrådets kommunetest 2019 ga kommunen dårlig score, nr 355 av 422 i Norge, og 
viser store mangler i forhold til det å finne aktuell informasjon. Det vil derfor væren en viktig 
utfordring å få til vår hjemmeside til å fremstå som oversiktlig, brukervennlig og med innhold 
som tilfredsstiller de krav gitt i kommunelovens kap. 4. 
Digital kommune: Som et ledd i arbeidet med å effektivisere offentlig sektor pålegger 
Regjering og Storting kommunene økt digitalisering. Flest mulig, innbyggere, brukere av 
tilbud, næringsliv mv, skal ha lett tilgang til informasjon og i størst mulig grad betjene seg 
selv. Kåfjord kommune må i samarbeid med øvrige kommuner i regionen, utvikle og/eller ta i 
bruk digitale løsninger for innbyggere, brukere, næringsliv og andre samarbeidspartnere. 
Internt er ikke alle muligheter tatt i bruk som er tilgjengelig gjennom de ulike 
systemer/programvare. Endrings- og utviklingsarbeidet må ta utgangspunkt i dagens 
situasjon(status) og det behovet kommunen ønsker å løse. For å få til dette må strategier for 
digitalisering med tilhørende handlingsplan utvikles. Dette vil styrke gjennomføring og bidra 
til å oppnå gevinster.  
 
ARBEIDSGIVERROLLEN 
Medbestemmelse og forankring: Dialog og medvirkning er en viktig forutsetning for 
samarbeid og samhandling internt i kommunen. Dette skal synliggjøres med fortsatt satsing på 
leder- og medarbeiderutvikling, partsamarbeid og medbestemmelsesordning. Kontinuitet og 
systematisk oppfølgning av årlige medarbeiderundersøkelse, 10-faktor, vil være et viktig 
verktøy i dette arbeidet. Resultatene fra gjennomførte medarbeiderundersøkelser skal være et 
viktig bidrag til forbedringsarbeid. 
Internkontroll, kvalitetsforbedringer og styrket personvern: Virksomheten skal drives i 
samsvar med lov og regelverk og med betryggende kontroll, jfr. kommuneloven. Kravene til 
god forvaltning er strenge, - eks arkiv, regnskap, offentlighet, myndighetsutøvelse, 
rettsikkerhet, personvern, lovpålagte frister, mm. Kåfjord kommune abonnerer på 
kvalitetssystemet Compilo men har pr nå ikke lyktes å ta i bruk dette verktøyet på en 
tilfredsstillende måte. Behovet for systematisk arbeid med å få til god praksis på egenkontroll 
og kvalitetsforbedringer skal synliggjøres. Utviklingsarbeid for bedre intern opplæring er 
viktig tiltak og videreutvikling av medarbeidernes ferdigheter i bruk av administrative 
systemer/programvare. Opplæringstiltak regelverk og god praksis for internkontroll og 
informasjonssikkerhet vil ha stor oppmerksomhet i året som komme. 
Viktig bidrag for å fremme kvalitet, effektivitet og godt arbeidsmiljø er å utvikle en klar og 
tydelig organisasjon hvor sentrale kjennetegn tydelig ledelse, formaliserte kommunikasjons- 
og beslutningslinjer, klart definerte oppgaver og delegert ansvar og myndighet. Viktige tiltak i 
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arbeidet med organisasjonsklarhet er et godt og oppdatert delegasjonsreglement, klare 
arbeidsavtaler, klart definerte stillingsinstrukser og fortsatt fokus på leder- og 
medarbeiderutvikling. 
Rekruttering og kompetanseutvikling: viktig nøkkelfaktor for nivået på tjenestekvalitet. 
Behov for å tiltrekke seg kvalifiserte medarbeidere. 
  
  
  

2.4 Målsettinger i budsjett - og planperioden 
  

Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi 

Sektorens 
arbeidsmål: Handlinger, tiltak Resultat, indikator 

Holde budsjett Gjennomføre månedlige oppfølgning og vurderinger av 
regnskapsresultat. Ingen avvik 

 Sørge for videre rapportering til politisk organ i hht til vedtak Ingen avvik 

God og sikker 
økonomistyring 

Behandle fakturaflyt innen forfall. Resultat innarbeides i 
månedsrapport. Ingen avvik 

 Gjennomføre opplæringstiltak og øvrig oppfølgning av attestant 
og anviser, - redusere omposteringer, feilrettinger mv. 

Årsregnskap levert 
innen frist. 

Hovedmål 2.2: Kommunens rolle som effektiv tjeneste- og velfersprodusent som ivaretar lovpålagte krav 

God tillit og godt 
omdømme 

Overholde lovpålagte frister for saksbehandling og 
forvaltningsmelding Ingen avvik 

 
Sørge for at kommunens hjemmeside, Kåfjord.no, fungerer som 
en god kanal for service, informasjon og dialog med innbyggerne 
og egne ansatte om egen virksomhet 

Forbedret resultat 
forbrukertest, nr 
190 eller bedre?? 

Digital kommune 

I samarbeid med Nord Troms-kommuner utvikle strategier og 
tiltak for brukervennlige og sikre digitale elementer som 
oppmuntrer innbyggere og bedrifter til selvhjelp, mestring og 
involvering. 

Plan for strategi og 
handling/tiltak innen 
2019. 

 

I samarbeid med Nord Troms-kommuner utvikle strategier og 
tiltak for brukervennlige og sikre digitale elementer som 
oppmuntrer og legger til rette for at oppgaveløsningene i 
tjenesteproduksjonen effektivt støttes av digitale elementer. 

Plan for strategi og 
handling/tiltak innen 
2019 

Hovedmål 2.3: Kommunen skal være en god arbeidsgiver med godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere 

Mestring, trivsel og 
nærvær 

Gjennomføre medarbeiderundersøkelsen, 10-faktor innen 1. 
kvartal 2019 

Ingen avvik på 
gjennomføring 

 Innen 2 kvartal 2019 evaluere resultat 10-faktor og i samarbeid 
med ansatte iverksette endrings-/utviklingstiltak 

Ingen avvik på 
gjennomføring.Syk
efravær mindre enn 
7 % 

Åpen og trygg 
arbeidsplass 

Vårt forbedringsarbeid med systematisk og risikobasert system 
for internkontroll og informasjonssikkerhet skal fortsette i 2019. 
Dette dokumenteres elektronisk i Compilo. 

Lovkrav, koml § 25-
1, skal innen 2. 
kvartal være 
oppfylt. 

Tydelig 
organisasjon 

Revidere gjeldende delegasjonsreglement og stillingsbeskrivelser 
for ledere og nøkkelstillinger  

 Utvikle stillingsbeskrivelser for ledere og andre nøkkelstillinger I løpet av 
budsjettåret 

Hovedmål 2.4: Sikre ønsket og bærekraftig samfunnsutvikling 
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Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi 

Samfunnsmessig 
engasjement   

  

2.5 Behovsvurderinger 
Digitalisering 
I forbindelse med løpende tjenesteproduksjon oppleves ofte driftsforstyrrelser. Lokal IT har 
etter en grundig gjennomgang avdekket et behov for levert et behovsdokument for utskifting 
og nyanskaffelser av aksesspunkter, svitsj, trådløse sendere og kabling. Samlet kostnad for 
dette omkring kr. 500.000,-, Lønnsutgifter til egne mannskaper eller innleid arbeidskraft er 
ikke medregnet. 
Kommunen har ikke frie midler til disposisjon  slik at det er nødvendig å lånefinansiere 
tiltaket. For budsjettåret 2020 bør skolene og barnehagene prioriteres. Samlet kostnad for 
disse et omkring 250.000 i anskaffelse samt utgifter til innmontering. 
Pågangen i henvendelser fra tjenestestedene til stabsfunksjonene, eks regnskap, lønn, personal 
pga service er stor og mangfoldig. Brukerne har tilgang til systemene men gjør ikke bruk av 
disse mulighetene. Årsaken til dette kan være mangel på god opplæring. 
Det er derfor behov for at Sentraladministrasjonen vil derfor legge opp til opplæring slik at 
brukerne i større grad betjener seg selv. Det er videre behov for at ledere og nøkkelpersonell 
slutter opp om opplæringstiltakene. Tiltakene vil ikke kreve ekstra bevilgninger 
Internkontroll og informasjonssikkerhet: 
Internkontroll og kvalitetsarbeidet er forankret hos kommunens administrative ledelse og 
inngår som del av virksomhetsstyringen. Det er igangsatt et utviklingsarbeid som krever 
forankring og innsats som er gjennomgående i hele organisasjonen. 
Utviklingsarbeidet vil ha prioritet i kommende budsjettår. Det legges opp til at 
utviklingsarbeidet utføres innenfor tildelte rammer. 
Arbeidet koordineres av sentraladministrasjonen. 
Sak- / arkiv. 
Kåfjord kommune har ikke godkjent arkivplan. Planen skal godkjennes av kommunestyret 
selv. Arbeidet er omfattende og påbegynt ved flere anledninger men stoppet opp pga 
manglende kontinuitet og kapasitet. Kommunen er på "overtid" og vi må få planen med 
henhørende reglementer og rutinebeskrivelser på plass innen første halvår 2020. 
Ytterlig er omfattende arkivmateriale ikke lagret på riktig sted noe som bla vanskeliggjør 
gjenfinning. Fjernarkivet på Rådhuset har mye arkivmateriale, som skal sendes til vår depot i 
Arkiv Troms i Tromsø. I den forbindelse er et krav om at dette gjennomgås, katalogiseres og 
ordnes i arkivbokser. 
Arbeidsoppgaven er svært omfattende, for å gjennomføre dette kreves kontinuitet og 
ressursinnsats tilsvarende innsats på heltid  i første halvår 2020. I hovedsak er det arkivleder 
som må stå for praktisk utførelse og gjennomføring av oppgavene knyttet til tiltaket. 
Det er planlagt anskaff nytt saks- og arkivsystem i løpet av 2020. Ved innføring av nytt saks- 
og arkivsystem må ephorte 5 ha et "skarpt skille". Det betyr at alt av saksmapper og 
dokumenter må avsluttes, og ha et gyldig format for arkivering.  I tillegg må servicekontorets 
ansatte og alle saksbehandlere i kommunen læres opp i dette nye systemet. Arbeidet vil 
koordineres og gjennomføres av arkivleder og øvrige ansatte ved servicekontoret. 
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3 OPPVEKST 

3.1 Tjenesteområdet 
  
  

Organisasjon 

Oppvekstetaten består av to barne- og ungdomsskoler, tre barnehager, voksenopplæring, 
kulturskole og barnevern. Kommunen drifter egen PP-tjeneste i samarbeid med 
nabokommunen og tilbyr fjernundervisning i samisk til en rekke andre kommuner. Fra 
1.9.2019 er det opprettet en prøveordning med at flyktningetjenesten ligger under oppvekst. 
Sektor for oppvekst i Kåfjord har et spesielt ansvar for å bidra til gode oppvekstsvilkår for 
barn og unge. Tidlig og godt koordinert innsats er viktig for å sikre barnet en god start i livet 
og for at vedkommende skal få den oppfølgingen den/de trenger for å få en god plattform for 
voksen alder. Kåfjord kommune har i sin Strategiske Oppvekstplan mot 2025 (Kåfjordsekken) 
satt seg som mål å ivareta artikkel 3 og artikkel 29 i FNs barnekonvensjon. Oppvekstsektoren 
har også en klar rolle i forhold til kommunens samiske målsettinger. 

Driftsrapport hovedpost – Formannskapet 29. nov 

 

Beskrivelse Regn. 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

 OPPVEKST     

Lønn og sosiale utg  50 410 000 47 355 000 42 918 000 

Kjøp inngår i tj prod  5 230 000 5 109 000 4 719 000 

Kjøp erstatter tj prod  3 468 000 3 152 000 4 791 000 

Overføringer fra komm  646 000 571 000 468 000 

Finansutgifter  888 000 0 0 

Salgsinntekter  -2 610 000 -2 926 000 -2 719 000 

Refusjoner  -15 037 000 -13 481 000 -9 411 000 

Overføringer til komm  -217 000 -70 000 -70 000 

Finansinntekter  -1 001 000 -700 000 0 

Sum  41 777 000 39 010 000 40 694 000 

 

3.2 Skolene 
Skolene og PPT følger opplæringsloven med forskrifter som blant annet læreplanverket K06 
samisk. I læreplanverket angis fag- og timefordeling som fastslår hvilke fag det skal 
undervises i og i hvilket omfang. Kåfjord kommune tilbyr opplæring på samisk og opplæring 
i samisk og kvensk/finsk og får øremerkede statstilskudd/overføringer fra Fylkesmannen til 
dette. Fra august 2020 iverksettes nytt læreplanverk i skolene. Det legges videre føringer 
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gjennom statlige utredninger, rundskriv og stortingsmeldinger. I tillegg legges en rekke 
kommunale føringer til grunn, som strategisk oppvekstplan, trivselsplan og vedtekter for SFO. 
Skolene skal ha fokus på god tilpasset opplæring og inkluderende læringsmiljø. 
Pr 1. oktober 2019 var det 152 elever i Kåfjordskolene. I tillegg går omtrent 50 elever ved den 
private skolen i Kåfjorddalen. Det samlede elevtallet for de tre skolene har sunket med omlag 
30 elever siden skoleåret 2013/14(231 elever). Alle prognoser viser at det fortsatt vil være 
nedgang i elevtall i årene som kommer. Begge skolene har skolefritidsordning(SFO). med 
tilsammen 23 elever. Det tilbys leksehjelp knyttet til skolefritidsordningen. 
Skolene og barnehagene har vært med i den nasjonale satsingen Inkluderende barnehage- og 
skolemiljø. Satsingen har hatt som mål å være med på å skape et trygt psykososialt skolemiljø 
for våre elever. Satsingen har styrket barnehagers, skolers og eiers kompetanse i å fremme 
trygge miljøer og forebygge, avdekke og håndtere mobbing. Satsingen startet i januar 2018 og 
varer til desember 2019. Fra høsten 2019 har skolene startet forberedelsene fram mot 
Fagfornyelsen, det nye læreplanverket, som er gjeldende fra skolestart 2020. Skolene deltar i 
oppfølgingsordningen og får støtte i utviklingsarbeid fra Veilederkorps fram til desember 
2021. 
Voksenopplæringa gir norskopplæring med samfunnskunnskap for innvandrere og flyktninger 
som en del av introduksjonsprogrammet. Kåfjord kommune har få elever som får grunnskole 
for voksne etter Opplæringslovens §4-1 og denne tjenesten kjøpes fra nabokommunen. Etter 
at asylmottaket ble lagt ned og Kåfjord kommune ikke lengre skal være bosettingskommune 
for nye flyktninger har elevtallet og inntektene sunket dramatisk. Det er pr 1. november 2019 
var det 8 elevplasser fordelt på 3 nivådifferensierte undervisningsgrupper. Det er svært 
usikkert hvor mange elever som deltar fra høsten 2020. 
  

3.3 Barnehagene i Kåfjord 
Tjenesten er styrt av Barnehageloven med forskrifter, herunder Rammeplan for barnehagens 
innhold og oppgaver. De tre barnehagene i Kåfjord har felles årsplan etter samisk års hjul, 
med lokale aktivitetsplaner. Barnehagene får midler fra sametinget for å styrke samisk i alle 
barnehagene. Kåfjord kommune har en kompetanseplan for barnehagene og barnehagene har 
laget lokale utviklingsplaner knyttet til dette. Satsingsområde er Livsmestring og helse og 
Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Fra 2020 skal barnehagene også få kompetanseheving 
på digitale ferdigheter gjennom Rekom-ordningen. Barnehagene styrkes på det samiske 
området gjennom midler fra sametinget. Barnehagene bruker MyKid i kommunikasjon med 
foresatte. 
Barnehagene bemannes etter norm. En voksen per tre barn under tre år og minimum én 
voksen per seks barn over tre år. En pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én 
pedagogisk leder per 14 barn over tre år. 
Birtavarre barnehage har pr desember 2019 barn til 18 plasser. Det er 21 ledige plasser i 
barnehagen. 
Olderdalen barnehage har to avdelinger med tilsammen 32 plasser. Her er ingen ledige plasser 
pr i dag. 
Goržži Mánáidgárdi/Fossen barnehage er en tre-avdelings barnehage fordelt på to bygg. Det 
er i juni 2019 vedtatt at Goržži Mánáidgárdi/Fossen barnehage skal være en samlokalisert 
samisk barnehage. Det er pr i dag tilsammen 33 plasser i Goržži Mánáidgárdi/Fossen 
barnehage. Det er 12 ledige plasser. På sikt vil Fossen barnehage bli en mindre barnehage enn 
Olderdalen barnehage. 
Barnetallet er synkende i Kåfjord. På sikt vil det være under 75 barn i barnehagealder. I følge 
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SSB-tall går bare 71,4% av barn i alderen 1-2 år i barnehage i Kåfjord. Dette er lavere enn 
kommuner vi sammenligner oss med. 

 
Barnehagene har ett hovedopptak per barnehageår og eventuelle ledige plasser utover året 
fylles opp fortløpende. Kåfjord kommune har full barnehagedekning pr. 1.10.2018. 
Barnehagesatsene i barnehagene for 2019 er 2700,-.  Nasjonal makspris for 2020 er satt til 
3135,-. 
  

3.4 PPT 
PPT er kommunens rådgivende og sakkyndige instans som omhandler barn og unge med 
behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Kåfjord kommune har hatt en høy 
andel elever som mottar spesialundervisning og har fått tilbakemelding fra kommunerevisjon 
at det er behov for å styrke den tilpassede opplæringen. Fylkesmannen var høsten 2018 på 
tilsyn på området spesialundervisning. Her konkluderte fylkesmannen blant annet med at PPT 
og skolene måtte bli flinkere til å synliggjøre barns medvirkning i saksutredning. Tilsynene er 
nyttige i forbedringsarbeidet, men de fører også til ressurskrevende endringer. For å styrke 
arbeidet med tilpasset opplæring og spesialundervisning, er det opprettet ressursteam og 
spesialpedagogisk koordinator ved begge skolene. PPT har periodevis hatt 
kapasitetsproblemer og for å imøtekomme lovkrav og det ble vedtatt å opprette en ny stilling i 
tjenesten i 2019. 
Pr i dag er det 400% stilling spesialpedagog, 50% stilling logoped og 50% stilling som leder. 
Det er 50% merkantilt personale. 
  

3.5 Barneverntjenesten 
Barneverntjenesten i Kåfjord kommune har 3,5 årsverk. Barneverntjenestens arbeid er hjemlet 
i lov om barneverntjenester. Barneverntjenestens målgruppe er barn og unge under 18 år og 
deres familier. Barnevernet har videre et lovpålagt ansvar for ettervern og oppfølging av 
ungdom mellom 18 og 23 år dersom ungdommen samtykker til dette. Barneverntjenesten har 
strenge lovpålagte krav blant annet knyttet til tidsfrister. Pr 1.11.19 har barneverntjenesten i 
Kåfjord en fristoverskridelse for 2019. 
Barneverntjenesten i Kåfjord kommune har 3,5 årsverk. Ansatte i barneverntjenesten har 
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deltatt i tjenestestøtteprogram gjennom Bufdir, dette er nå avsluttet. Barneverntjenesten deltar 
i flere tverrfaglige nettverk/samarbeid. Fra oktober 2019 har det blitt jobbet konkret frem mot 
vertskommunesamarbeid med barneverntjenesten i Nordreisa kommune. Planlagt oppstart for 
samarbeidet er 1.1.20. 
Fra 1.1.19 har barneverntjenesten i Kåfjord kommune hatt akuttberedskap utenom ordinær 
kontortid og fra 16.2.19 har dette vært i et vertskommunesamarbeid med Skjervøy, Nordreisa 
og Kvænangen. Tjenesten deltar også i læringsnettverk med Skjervøy, Karlsøy, Nordreisa og 
Kvænangen barneverntjenester, Fylkesmannen i Troms og Finnmark har bevilget midler til 
dette. 
Pr. 1. november 2019: 
Antall meldinger: 18 meldinger i fjor, 27 hittil i 2019. Barneverntjenesten i Kåfjord har også 
hatt settekommunesaker på to barn der man på oppdrag fra Fylkesmannen gikk inn for å 
evaluere tiltak som hadde vært i barnas hjemkommune. Antall meldinger inkluderer henlagte 
meldinger, enkelte av disse er henlagt på grunn av at det allerede er en aktiv undersøkelse 
rundt det aktuelle barnet. Bufdir har i et tolkningsbrev uttalt at tjenestene i rapporteringer skal 
telle med alle meldinger, også melding i aktiv undersøkelse. Disse ble tidligere tatt som 
informasjon i aktiv sak. 
Undersøkelser: 14 i fjor, 16 hittil i 2019. Barneverntjenesten har per 28.10.19 11 aktive 
undersøkelser, syv av disse har frist i starten av januar. Barn med hjelpetiltak var14 i fjor, 5 
per dags dato. 
  
  

3.6 Kulturskolen 
Kulturskolen er et tilbud for barn, unge og voksne i Kåfjord kommune. 
Elevavgift fastsettes av kommunestyret. Elevavgift faktureres med halve årsbeløpet for 
høstsemester og halve årsbeløpet for vårsemester. I tillegg til elevavgift kommer kjøp av noter 
evt. leie av instrument. For skoleåret 2018/19 er satsene: 750 pr halvår/450 pr halvår ved 
søskenmoderasjon (priser fra 2016). 
Det er for tiden 2,2 årsverk fordelt på ulike prosentvise stillinger. Rektorstillingen er 30% og 
kombineres med instrumentopplæring i 20%. Rektor ved kulturskolen har ansvar for drift, 
budsjett, personale og innhold i kulturskolen. 
Kulturskolen har per dags dato 64 elever, hvorav 29 elever på musikkundervisning, 24 elever 
på visuelle fag og 8 elever på teater. I tillegg gis tilbud til Gledessprederne og i alle 
barnehagene. Dette er et lavere antall deltakere enn i 2018. Høsten 2019 har det vært gitt 
tilbud om Kvensk språkdusj i alle barnehagene. Kulturskolen bidrar med 20% stilling dirigent 
til Kåfjordkoret. 

3.7 Interkommunalt samarbeid 
Oppvekstetaten deltar i en rekke interkommunale samarbeid: 
Barnehageeier-nettverk sammen med Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa, Lyngen og Storfjord. 
Herunder skoleutvikling og interkommunalt samarbeid om tilsynsmyndighet. 

 PP-tjeneste sammen med Nordreisa kommune 
 Skoleeiernettverk sammen med Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa, Lyngen og 

Storfjord. Herunder skoleutvikling. 
 Interkommunalt barnehagetilsyn sammen med Lyngen og Storfjord 
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 Deltakelse i nasjonal satsing på Inkluderende barnehage- og skolemiljø sammen med 
Lyngen og Storfjord (avsluttes des 2019) 

 Dekomp region Nord-Troms (desentralisert kompetanseheving for skoler) med 
Nordreisa, Lyngen, Skjervøy, Storfjord og Kvænangen. 

 Akuttberedskap med Nordreisa og Skjervøy 
 Interkommunalt barnevern med Nordreisa fra 01.01.2020 

3.8 Utfordringer 
Læringsresultater og læringsmiljø 
Læringsresultatene varierer og det kan være store variasjoner både mellom skolene og innad 
på skolene. Vi vet at et lavt antall elever statistisk sett kan gi store svingninger i resultater, 
men det er likevel grunn til å ha fokus på å utvikle god kvalitet i all undervisning, og da særlig 
begynneropplæring og tidlig innsats. Vi har for mange elever som skårer på mestringsnivå 1 
på nasjonale prøver og det er et særlig behov for å sette fokus på begynneropplæringen. 
Med bakgrunn i skoleresultater de fire siste årene (før 2018) er Kåfjord kommune plukket ut 
til å delta i oppfølgingsordningen. Skolene får støtte fra veilederkorps i utviklingsarbeidet 
fram til desember 2021. Skolene er plukket ut med bakgrunn i resultater på elevundersøkelser, 
nasjonale prøver og grunnskolepoeng. Det har vært gjennomført ståstedsanalyse og ekstern 
skolevurdering på begge skolene våren 2019 og med bakgrunn i disse har skolene laget egne 
utviklingsplaner. Høsten 2019 har skolene hatt særlig fokus på Inkluderende læringsmiljø, 
overordnet del av læreplan. Fra høsten 2020 iverksettes nye læreplaner og forarbeidet til dette 
krever at skolene bruker 4-8 timer pr måned våren 2020. Dette er ressurskrevende og det betyr 
at arbeid med utviklingsplaner og fagfornyelsen må prioriteres. 
Spesialundervisning: 
Andelen elever som mottar spesialundervisning er fortsatt for høy, særlig blant de eldste 
elevene og særlig blant guttene. Det er behov for styrking av tidlig innsats og fokus på 
tilpasset opplæring. Det er viktig at skolene greier å opprettholde ressursteam og 
spespedkoordinatorer ved skolene. Kåfjord kommune har også ansvar for spesialundervisning 
i den private skolen. 
PPT har hatt for lang saksbehandlingstid over tid og har ikke hatt kapasitet til å følge opp 
systematisk arbeid med læringsresultater og læringsmiljø ved skolene. PPT har fått en ekstra 
stilling som nå skal bidra til å korte ned ventetid, mens det ikke er kapasitet til å følge opp 
læringsmiljøsaker i like stor grad som ønsket. PPT bør også i større grad delta i skolenes 
utviklingsarbeid (Dekomp/Rekomp). Det vil være derfor være svært uheldig å få kutt på 
stillinger i PPT. 
Samisk: 
Det har vært et stabilt antall elever som har valgt å få opplæringen på samisk. Pr 1.10.19 var 
det 80 samiskelever, av disse har 3 barn samisk som førstespråk. Det er fire elever som får 
undervisning i kvensk. Kommunen har fått midler fra sametinget og har laget en helhetlig 
språkplan for barnehager og skoler. I Fossen barnehage skal alle ansatte etterhvert snakke 
samisk, noe som er et stort og ressurskrevende løft for barnehagen. Det er søkt deltakelse i 
Samós-prosjekt. 
Digitalisering: 
Det stilles stadig nye krav til å henge med i digitalisering, noe som er krevende både på 
systemnivå, men også i forhold til kvalitet og sikkerhet. Det er fortsatt behov for regelmessig 
oppdatering og fornying av skolens datapark og det er lagt inn et forslag om å kjøpe nye pc-er 
til 8. klasse hvert år. I tillegg er det behov for å supplere og fornye skolenes digitale tavler 
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med 4 tavler årlig. Skolene ønsker seg mer ressurser til pedagogisk oppfølging av IT, slik at vi 
er rustet til Fagfornyelsen. Barnehagene skal gjennom interkommunalt samarbeid/Rekomp få 
støtte til økt kompetanse innenfor digitale ferdigheter. Dette betyr økte behov knyttet til 
utstyr. 
Innføringstilbud/særskilt språkopplæring: 
Det er 7 elever som mottar særskilt språkopplæring etter §2-8 eller deltar i innføringstilbud. I 
denne gruppa er det som i alle andre grupper elever med hjelpebehov i tillegg til utfordringer 
med språk. Tilbudet om innføringsklasse avsluttes når elever har fått tilstrekkelig 
norskkunnskaper til å delta i ordinær klasse og senest utgangen av inneværende skoleår. 
Kommunen har ansvar for særskilt språkopplæring ved den private skolen også. 
Tilskuddordningene fra Fylkesmannen eller IMDI gjelder ikke for familiegjenforeninger, noe 
som gjør at skolene ikke kan søke refusjoner for økte kostnader. Inntektene kommer som 
overføringer til kommunen fra staten ett år etterpå. Det betyr at oppvekst ikke får tilført ekstra 
midler. 
Kompetanse: 
Fra høsten 2025 blir det innført nye og høyere kompetansekrav for tilsetting i skolene. Dette 
innebærer både høyere kompetanse, men også høyere lønnskostnader i årene som kommer. 
Selv om andelen lærere med godkjent utdanning er høyere for dette skoleåret enn tidligere er 
det fortsatt behov for flere lærere med 30 og 60 studiepoeng i fagene. Etter en analyse av årets 
GSI-tall kan det se ut som det er størst behov for å rekruttere/utdanne lærere med høy 
kompetanse i engelsk og norsk 1.-7. klasse. Vi mangler også kompetanse i 
spesialundervisning. Alle lærere på ungdomstrinnet har kompetanse i fagene norsk, 
matematikk, samisk og engelsk så det er naturlig å prioritere barnetrinnet framover. 
Svømming: 
Svømmeundervisningen foregår i behandlings-basseng i Birtavarre. Lærere og elever i barnas 
kommunestyre melder fra om at opplæringsmål for elevene er vanskelig å oppnå på grunn av 
at bassenget er lite og har for høy temperatur. Det går mye undervisningstid til busstransport. 
Det er vedtatt at bassenget i Olderdalen skal åpnes, men oppvekst er ikke orientert om når. 
Ressurser: 
Det legges opp til store løft innenfor oppvekstsektoren. Kutt i stillinger ved skolene vil gi 
reduserte muligheter for tilpasninger og man vil måtte redusere på delingstimer og slå flere 
klassetrinn sammen. Skolene er fra før fådelt og det er allerede krevende å sikre at alle 
kompetansemål oppnås. pr 1. oktober var det 6 lærere mindre i 2019 enn 2018, mens det gis 
139 timer mindre til undervisning pr år, noe som utgjør 3,7 timer mindre. 
Barnehage: 
Fra 1. august 2018 ble det vedtatt ny bemannings- og pedagognorm for barnehagene. Det skal 
være minst en voksen per seks barn over 3 år og en voksen per tre barn under 3 år. Det skal 
være en pedagogisk leder pr sju barn under tre år og en pedagogisk leder pr 14 barn over tre 
år. Pedagogene har kortere arbeidstid sammen med barna på grunn av planleggingstid. Dette 
har gjort det krevende for barnehagene å sette sammen vaktliste samtidig som de har fått 
beskjed om å bemanne i henhold til norm. 
Det har vært vanskelig å rekruttere barnehagelærere. Pr 1. oktober var 3 på dispensasjon. 
Særlig vanskelig er det å rekruttere samisktalende barnehagelærere. Kommunen har også 
behov for å rekruttere spesialpedagoger. Det bør satses på at flere ansatte i barnehagene skal 
kunne delta i barnehagelærerutdanning og det lyses ut stipend for de som vil ta samisk lærer- 
og barnehagelærerutdanning. 
Høyt sykefravær har vært en utfordring innenfor barnehagesektoren. En nedgang i 
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sykefraværet vil ha betydning for både kvalitet og kostnadsnivå. Det har vært fokus på å få 
ned sykefraværet via IA-arbeid, nærværsmøter og tett oppfølging på individnivå. 
Det er vedtatt at Fossen barnehage skal være samisk barnehage. Dette betyr store løft knyttet 
til samiskkompetanse. Vi står foran en omfattende prosess for å samlokalisere alle barn i 
samme barnehagebygg. Denne prosessen kan bli krevende ressursmessig, både knyttet til 
språk og bygg. 
Barnevern 
Med få ansatte er barneverntjenesten sårbar. Det er vedtatt at Kåfjord kommune skal inngå i et 
interkommunalt samarbeid fra 1. januar 2020. Det er avgjort at Nordreisa kommune skal være 
vertskommune. Prosessen med samkjøring ble forsinket i forhold til opprinnelig plan og var i 
gang først i september 2019. Dette kan medføre forsinkelse i oppstart av samarbeidet. 
Voksenopplæring 
Få elever og lavere inntekter har gjort det krevende å komme i balanse. Kommunen må 
foreløpig opprettholde et tilbud. Manglende inntekter gjør at introduksjonsprogrammet stadig 
får en større andel fra oppvekstbudsjettet. 

3.9 Målsettinger i budsjett - og planperioden 
  
Barnehager 
Det er fastsatt politiske, overordnede sektormål nasjonalt: 

 Alle har et godt og inkluderende leke- og læringsmiljø 
 Barn som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensial 
 De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse 
 Alle har god tilgang til relevante tilbud av høy kvalitet 

Barnehagene i Kåfjord skal ha gode utviklingsplaner som har fokus på barnehagemiljø 
gjennom 

 Videreføre arbeid med godt og inkluderende barnehagemiljø  
 Økt foreldreinvolvering 
 Økt fokus på to-språklighet (samisk og norsk) 
 Større fokus på overgang mellom barnehage og skole 
 Økt satsing på digital kompetanse gjennom Rekomp 
 Økt andel samisktalende ansatte i barnehagene 

Skoler 
Det er fastsatt politiske, overordnede sektormål nasjonalt: 

 Alle har et godt og inkluderende læringsmiljø 
 Barn og unge som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt 

potensial 
 De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse 
 Alle lykkes i opplæringen og utdanningen 

Skolene i Kåfjord skal ha gode utviklingsplaner og det ler laget konkrete mål for skolene. Det 
skal være særlig fokus på forbedrede resultater på følgende områder: 
Læringsmiljø/elevundersøkelsen 

 Færre elever som opplever seg mobbet (nasjonalt nivå 7%) 
 Flere elever som opplever god læringskultur (skåre over 3,8 på begge trinn) 
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 Elevene er mer fornøyd med vurdering for læring (skåre over 3,9 på 7. trinn og 3,3 på 
10. trinn) 

 Flere elever som opplever motivasjon (skåre over 4,0 på begge trinn)  
 Elever opplever god relasjon og støtte fra læreren (Skåre 4,3 på 7.trinn og 4,0 på 10. 

trinn) 
 Elevenes opplevelse av medvirkning øker (Skåre 3,7 på 7. trinn og 3,4 på 10.trinn) 

Skole - hjemsamarbeid: 

 Større grad av involvering av foreldre og brukerorganer 
Læringsresultat: 

 Læringsresultat: 
 Andelen elever på mestringsnivå 1 er under 23% i nasjonale prøver for 5. og under 

10% for 8. trinn.  
 Grunnskolepoeng etter 10.klasse er over 41. 
 Alle elever starter i videregående skole 
 Økt andel elever som velger opplæring i og på samisk (flere enn 75 elever, hvorav 3 

har samisk 1) 
 Større andel elever som har tilfredsstillende utbytte av opplæringen og mindre 

spesialundervisning (færre enn 15% av elevene og 16% av totalt antall timer gitt til 
undervisning i skolene) 

 Kortere saksbehandlingstid i PPT 
 Tidlig innsats - større fokus på begynneropplæringen 

Oppvekst generelt: 

 Flere barnehagelærere, flere lærere på videreutdanning, riktig kompetanse på riktig 
sted 

 Økt fokus på å høre barnets stemme  
 Fokus på tverrfaglig samarbeid 
 God internkontroll på alle ledernivåer 
 Jobbe for et lavere sykefravær og gode arbeidsmiljøer 
 Følge kommunens lederplattform 
 Økt digitalisering 
 Fokus på omdømme 
 Holde budsjetter 

3.10 Behovsvurderinger 
  
I budsjettet for 2020 er det lagt opp til at barnehagene er bemannet over norm og skolene har 
fått sin ramme ut fra ressursbehov i elevgruppa. Det har vært krevende for barnehager og 
skoler å holde budsjettene i 2019 og i 2020 vil det være behov for å se på ytterligere 
organisatoriske grep i skoler og barnehager. 
I ekstern vurdering av barnehagene i Kåfjord våren 2019 anbefales økt ressurstilgang i 
barnehagene. Barnehagene har signalisert at det er behov for økte ressurser til veiledning av 
assistenter og gjennomføring av praktiske gjøremål. Olderdalen barnehage bemannes med 5 
barn pr. voksen, mens Birtavarre og Fossen bemannes med 3 barn pr voksen. 
Bemanningsnorm tidligere har vært 6 barn pr voksen. Birtavarre barnehage er en liten 
barnehage og er bemannet for at det skal kunne være ansatte og å holde god kvalitet gjennom 
hele åpningstiden. Fossen barnehage er innvilget god bemanning for at barnehagen på tross av 
høyt sykefravær og omstilling/samlokalisering skal sikres forsvarlig drift. Det er også 
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innvilget økte ressurser til materiell for å tilrettelegge gode lekemiljøer i barnehagene. 
Barnehagesatsen økes med 200,- pr måned til 2900,- fra 1.4.2020. 
Det bevilges 100 000,- pr skole til skolelunsj våren 2019. Utvalg for oppvekst og omsorg 
ønsker en grundig evaluering av skolelunsj til kommunestyret i juni 2020. 
Voksenopplæringen vedtas lagt ned fra 01.01.2021. Dette med bakgrunn i lavt elevtall. Fra 
2021 er leiet lokale sagt opp. 
I 2020 skal kulturskolen utredes med tanke på kulturskolens lokalisering, bemanning og 
administrasjonstid. Utvalg for oppvekst og omsorg har bedt om at det ses på muligheter for å 
bruke kommunens eksisterende bygningsmasse som kommunen eier. 
Oppvekstkontoret reduseres med 300 000,-. 
Det skal lages en kompetanseplan for skolene våren 2020. 
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4 OMSORG 

4.1 Tjenesteområdet 
  
  

Organisasjon 

Helse og omsorgsenheten i Kåfjord kommune omfatter Hjemmetjenesten (hjemmesykepleie, 
hjemmehjelp, rus/psykiatri, hjelpemiddelsentral, møteplass/dagsenter), Sykehjem, PU, 
Helsestasjon, Legetjeneste og Nav (kommunal del) samt flyktningetjenesten. I 2019 omfatter 
enheten 85,45 årsverk. 
 
 
Nasjonale føringer 
Helse og omsorg er styrt av mange nasjonale føringer som er gitt i lovverk, forskrifter, 
utredninger, veiledere og rundskriv. Lokale reglement og forskrifter er også viktige her. 

 Demensplan 2020 «Et mer demens vennligsamfunn» 
 Forordning 2016/679 «Personvernforordningen» (EU) 
 Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet 2015 – 2020 
 Prop. 15 S (2016 – 2020) «Opptrappingsplan for rusfeltet» 
 Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017 – 2022) «Mestre hele livet» 
 St.mld 19 (2014 – 2015) «Folkehelsemeldingen» 
 St.mld 25 (2005 – 2006) «Mestring, muligheter og mening» 
 St.mld 26 (2014-2015) «Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet» 
 St.mld 39 (2006 – 2007) «Frivillighet for alle» 
 St.mld 47 (2008 – 2009) «Samhandlingsreformen» 
 St.mld. 11 (2015 – 2016) «Nasjonal helse- og sykehusplan» 
 St.mld. 29 (2012 – 2013) «Morgendagens omsorg» 
 St.mld.15 (2017–2018) Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre 
 Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017–2019) 
 «Omsorg 2020» - regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020 
 IS-2620 Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten 
 IS-2076 Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne «Sammen om 

mestring» 
 Andre relevante planer, rundskriv og veiledere 

Satsningsområder 
Kompetanseutvikling og rekruttering 
Spesielt innen pleie- og omsorgstjenesten er gjennomsnittsalderen høy. Dette har vært et 
gjennomgående tema i forskjellige sammenhenger i mange år. I nær fremtid vil svært mange 
av våre ansatte gå over til å bli pensjonister. I 2016 ble det utarbeidet en rapport om tilstanden 
i regi av NT studiesenter og Universitetet i Tromsø. Dette arbeidet ble videreført i 
«Helseløftet Nord-Troms» som peker på konkrete tiltak for kompetanseutvikling og 
rekruttering. Helseløftet ble vedtatt politisk i alle kommunene i Nord-Troms sommeren 2016 
og er en satsning som skal evalueres i 2019. Selv om vi har opplevd en positiv utvikling som 
kan tilskrives "Helseløftet i Nord Troms viser resultatmålingene at vi fortsatt har behov for å 
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styrke fagutdanningen. Innen pleie- og omsorg i Norge har gjennomsnittlig 74,5 % av ansatte 
fagutdanning. I de beste kommunene er snittet 83,8 % fagutdannet. Resultatet for Kåfjord er 
70 %. 
Nytt helsesenter 
Det nye Kåfjord helsetun på 32 enkeltrom med 8 heldøgns bemannede omsorgsboliger ble 
innflyttet 4. juni 2019 og offisielt åpnet 29. august samme år. Det nye helsetunet er bygget for 
fremtiden og vil gi innbyggere, brukere og ansatte muligheten til å være med på en positiv 
utvikling i mange år fremover. 
Velferdsteknologi 
Kåfjord kommune er med på en felles Nord-Troms-satsning på velferdsteknologi og dette har 
resultert i prosjektmidler, både regionalt og nasjonalt. Det er ansatt egen prosjektleder som 
gjennom en egen styringsgruppe koordinerer aktiviteten. I tillegg har hver kommune egen 
prosjektgruppe med leder. Hovedmålet er å innhente kunnskap og kartlegge muligheter for 
økt bruk av digitale verktøy og velferdsteknologi i helse og omsorgstjenesten, og dernest 
legge opp en strategi for tjenesteinnovasjon og implementering innen helse og 
omsorgssektoren i kommunene i Nord-Troms (implementering av velferdsteknologi i Nord-
Troms). I tillegg er det utarbeidet plan for kompetanseutvikling innenfor faget for 15 ansatte 
fra hver kommune. Kåfjord kommune har allerede gått over fra analoge til digitale 
trygghetsalarmer der det kan påkobles flere alarmer og tjenester. I tillegg er det allerede gjort 
vedtak om medisindispensere for utplassering hos brukere der dette er ønskelig fra 
brukersiden, og er både forsvarlig og hensiktsmessig. I tillegg har vi allerede under utprøving 
epilepsialarm og har brukt fallalarm en tid. Implementering av Mobil Profil er foretatt. I 2019 
vil Kåfjord kommune sammen med øvrige 5 kommuner i Nord-Troms gjennomføre 
anskaffelse av plattform for velferdsteknologi som på sikt skal kunne ivareta alle 
overvåkings- og alarmsystemer og i tillegg være integrert mot brukersystemene vi har. 
Habilitering-rehabilitering 
Et målrettet arbeid på habilitering/rehabilitering og opptrening bidrar til at mennesker i alle 
aldre fungerer optimalt i hverdagen dersom de har utfordringer knyttet til utførelse av daglige 
gjøremål, dette på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse. Tjenesten 
tilrettelegger for aktivitet og deltagelse i brukers hjem, fritid, skole/barnehage og på 
institusjoner. 
Sentrale oppgaver er hjelpemiddelformidling og boligveiledning/tilrettelegging for å øke 
menneskers mulighet til å bo lengst mulig hjemme, delta i samfunnet og være mest mulig 
selvstendig i eget liv. 
Pr. i dag har kommunen 30 % stilling på hjelpemidler, disse hører inn under hjemmebasert 
omsorg. Det er ansatt en ergoterapeut som jobber i 10 %, en hjelpepleier med lang erfaring i 
20 % stilling. Fysioterapi er en viktig tjeneste i forhold til habilitering-rehabilitering og 
opptrening. Kommunen har ikke egen fysioterapeut, men er avhengig av å få disse tjenestene 
av private tjenesteytere. Dette utgjør en begrensning i forhold til det behovet man har i dag og 
ser i fremtiden. Innenfor ergoterapi og hjelpemidler skaffer kommunen hjelpemidler til 
brukere ved behov, og drar også ut på kartleggingsbesøk i hjemmet ved behov. Når man har 
pasienter på rehabilitering på Sonjatun, er ergoterapeuter der også med på å kartlegge 
hjemmet før utskrivning. Kåfjord kommune ser nødvendigheten av å ha egne hele stillinger 
innenfor både fysioterapi og ergoterapi da behovet er økende, både i forhold til habilitering-
rehabilitering og opptrening for at brukere kan ha lengre botid i hjemmet. 
Samisk språk og kultur 
Når det gjelder samisk har innbyggerne i Kåfjord, som er språkforvaltningskommune, rett til å 
bli møtt og hørt på samisk språk når de ønsker dette. Man skal også støtte opp om samisk 
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kultur. Dette gjelder innenfor alle tjenesteområder inkludert helse og omsorg. Dette har 
medført at ansatte har blitt og blir kurset i samisk når det er anledning og når dette er ønsket. I 
de fleste tilfellene blir permisjon innvilget når ansatte ønsker å ta kurs i samisk. Utfordringen 
har vært når bemanningssituasjonen har vært presset og det ikke har vært mulig å innvilge 
permisjon uten at dette har gått ut over tjenesten. Det har ikke vært tilbakemeldinger eller blitt 
meldt avvik på at innbyggere ikke har blitt møtt på samisk når de har ønsket dette. Det er 
nylig blitt utarbeidet en 3-årig aktivitetsplan for Samisk språk og kultur som også omfatter 
helse. Denne vil man forholde seg til og følge i planperioden. 
Samarbeid med frivillige, lag og foreninger 
Samarbeid med frivillige, lag og foreninger har stått sterkt i Kåfjord i alle år. Idrettslag og 
jeger- og fiskeforeninger har bidratt i stor grad til folkehelsa i kommunen gjennom satsing og 
tilrettelegging for idrett og friluftsliv for innbyggerne. Videre har samarbeidet med Røde kors 
og pensjonistforeningene vært helt nødvendig for at eldre og uføre har hatt tilbud om 
aktiviteter, sammenkomster og dagtilbud. Det vil også i fremtiden være viktig at Kåfjord 
kommune støtter opp slik at innbyggere fortsatt kan ha slike muligheter og tilbud. 

Driftsrapport hovedpost: Formannskap 29. nov 2019 

 

Beskrivelse Regn. 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

 OMSORG     

Lønn og sosiale utg  79 649 000 73 808 000 72 341 000 

Kjøp inngår i tj prod  12 578 000 9 768 000 10 444 000 

Kjøp erstatter tj prod  3 665 000 3 191 000 2 967 000 

Overføringer fra komm  3 001 000 3 961 000 4 338 000 

Finansutgifter  1 899 000 71 000 71 000 

Salgsinntekter  -5 902 000 -6 811 000 -6 270 000 

Refusjoner  -14 018 000 -12 217 000 -9 863 000 

Overføringer til komm  -6 909 000 -4 975 000 -4 035 000 

Finansinntekter  -330 000 -73 000 -73 000 

Sum  73 634 000 66 723 000 69 920 000 

 

Som det fremgår av totaloversikten er Helse og omsorg over ti mill. over budsjett for 2020. 
Årsaken til dette er ikke bemanningsøkning, men i hovedsak svikt på inntektssiden. Dette 
innebærer at driften må justeres ned. Forslag til dette er i eget notat på budsjettkommentarer. 

4.2 Interkommunalt samarbeid 
Innenfor helse og omsorg har man et utstrakt interkommunalt samarbeid gjennom 
Studiesentret i Nord-Troms på utdanning og utviklingsprosjekter. Videreutdanning innenfor 
Helse og omsorg og Kompetanseløftet er gode eksempler på dette. I tillegg er det samarbeid 
om jordmortjeneste, ledernettverk for Helse og omsorgsledere, samhandlingsnettverk på rus 
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og psykisk helse, samarbeidprosjekt om vellferdsteknologi etc. For å kunne møte fremtidens 
utfordringer innenfor helse og omsorg vil man i enda større grad enn i dag være avhengig av 
interkommunalt samarbeid. 

4.3 Utfordringer 
Helse og omsorg er en svært sammensatt tjeneste som til dels er preget av uforutsigbarhet 
bl.a. fordi innbyggernes helse er uforutsigbar. Vi vet at helsetilstanden varierer med den 
enkeltes situasjon og vaner/uvaner og aktivitetsnivå. Ansatte som har arbeidet i tjenesten i 
mange år har sett at presset på tjenesten varierer med årstider, og dette støttes også opp av 
forskningsresultater. Mange tjenester innenfor helse og omsorg og derfor vanskelig å 
budsjettere. Imidlertid har man etter hvert fått en del redskaper for å kunne se sannsynlige 
fremtidstrekk. Statistisk Sentralbyrå har utarbeidet mange framskrivninger for å kunne 
forberede fremtiden, og en av disse er på befolkningsutvikling, og som viser klare trekk som 
kommunene må forholde seg til. Det blir flere eldre i fremtiden og flere av disse vil trenge 
helsetjenester. Samtidig blir det også flere friske eldre. Dette må kåfjord kommune forberede 
seg på. 
Helse og omsorgstjenesten må forholde seg til en rekke nasjonale føringer som gir pålagte 
oppgaver og/eller gir retning og veivalg. Disse føringene er i stor grad tjenesteovergripende 
og noen berører andre tjenesteområder for eksempel oppvekst. Tiltak som følge av disse 
styringsdokumenter bør derfor konkretiseres i planer, vedtak og kanskje også i resultatmål. 
Samarbeid mellom ansvarene om ressurs-/kompetanse vurderes som viktig for å kunne løse 
utfordringene i fremtiden. Utviklingen av helse, omsorgs og velferdstjenester påvirkes også av 
innbyggernes behov, etterspørsel etter tjenester, kommunale mål, økonomiske rammer, behov 
for personell samt arbeids- og boligmarkedet. 
Samfunnsutviklingen utfordrer kommunen på å sikre en bærekraftig helse- og 
omsorgstjeneste. Samhandlingsreformen ga kommunene et tydelig ansvar og forpliktet 
kommunen gjennom avtaler. Gjennom disse avtalene forplikter kommunen å planlegge, 
gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at tjenestenes innhold og omfang er i 
samsvar med fastsatte krav. 
I 2018 ble psykisk helsetjenester faset inn og det er nå et krav til kommunal KAD plass også 
for denne gruppen. I Kåfjord kommune sitt nye helsetun har man lagt til rette for dette 
behovet ved etablering av 2 fleksible enkeltrom med egen inngang som kan skjermes når dette 
er et behov. 
Det er etablert et titalls samarbeidsavtaler med UNN om samhandling. Avtalene forplikter 
kommunen blant annet til å ha nok plasser til utskrivningsklare pasienter samt ett lærings- og 
mestringstilbud. Kommunen har til nå ikke hatt problemer med å ta imot alle pasienter som 
meldes utskrivningsklar fra sykehus, selv på kort varsel. 
De kommunale omsorgstjenestene forvaltes etter BEON prinsippet (beste effektive 
omsorgsnivå), og tjenestene deles inn i en omsorgstrapp. Hensikten med dette er å gi tjenester 
på lavest effektive omsorgsnivå. Dette innebærer at tjenestene gis på riktig nivå etter 
brukerens behov og at en skal kunne fylle på med tjenester ettersom behovet øker. Desto 
færre trinn det er i trappa, vil en raskere måtte tilby omfattende og kostbare tjenester til 
brukere som hadde klart seg med tjenester på et lavere nivå. Ved å styrke de nederste trinnene 
i trappen, vil en forsinke bruk av mer kostbare tjenester lengre opp i omsorgstrappen. Det har 
derfor de siste årene vært lagt vekt på å følge de nasjonale føringene om forebygging og 
støttende tjenester som hverdagsrehabilitering, dagsenterplasser, og kreft/demenssykepleie. 
Kåfjord har også utarbeidet og vedtatt «Kriterier for tildeling av Helse og Omsorgstjenester» 
og «Forskrift for tildeling av langtidsplass på sykehjem og heldøgns bemannede 
omsorgsboliger». 
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SSB sin framskrivning av utviklingen av antall brukere av hjemmetjenester og sykehjem frem 
til 2040 viser at antall brukere innenfor helse vil øke med omlag 25 personer frem til 2025, og 
ca. 50 personer i 2040. Økningen er størst i gruppen eldre over 80 år. 
SSB har også beregnet hvor mange flere ansatte i helse- og omsorgsenheten dette vil medføre. 
I 2025 viser prognoser en økning på 14 flere årsverk, og i 2040 har vi 31 flere årsverk enn vi 
har i dag. 
For at kommunen skal kunne klare dette uten at kostnadene kommer helt ut av kontroll vil det 
være nødvendig med økt satsing på forebygging, rehabilitering, habilitering, opptrening og 
utstrakt bruk av trygghetsskapende teknologi (velferdsteknologi). 

4.4 Målsettinger i budsjett - og planperioden 
  

Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi 

Sektorens arbeidsmål: Handlinger, tiltak Resultat, indikator 

Holde budsjett Gjennomføre månedlige 
oppfølgning og vurderinger av 
regnskapsresultat. 

Ingen avvik 

 Sørge for videre rapportering til 
politisk organ i hht til vedtak 

Ingen avvik 

God og sikker økonomistyring Behandle fakturaflyt innen forfall. 
Resultat innarbeides i 
månedsrapport. 

Ingen avvik 

Hovedmål 2.2: Kommunens rolle som effektiv tjeneste- og velfersprodusent som ivaretar lovpålagte krav 

God tillit og godt omdømme Sikre riktig saksbehandling, 
tildeling og oppfølging av helse og 
omsorgstjenester i henhold til 
"Kriterier for helse-og 
omsorgstjenester i Kåfjord 
kommune" 

Antall klager som får medhold 
under 5% 

 Sørge for at kommunens 
hjemmeside, Kåfjord.no, fungerer 
som en god kanal for service, 
informasjon og dialog med 
innbyggerne og egne ansatte om 
egen virksomhet 

Forbedret resultat forbrukertest, nr 
190 eller bedre. 

Skape trygghet for innbyggerne Innføre trygghetsskapende 
teknologi til hjemmeboende og 
beboere på institusjon 

Alle rom på institusjon der det er 
beboere. For hjemmeboende er 
det mål om minst 10 brukere som 
har teknologi ut over 
trygghetsalarm 

Hovedmål 2.3: Kommunen skal være en god arbeidsgiver med godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere 

Mestring, trivsel og nærvær Gjennomføre 
medarbeiderundersøkelsen, 10-
faktor innen 1. kvartal 2020 

Ingen avvik på gjennomføring 

 Innen 2 kvartal 2020 evaluere 
resultat 10-faktor og i samarbeid 
med ansatte iverksette endrings-
/utviklingstiltak 

Ingen avvik på gjennomføring. 
Sykefravær mindre enn 7 % 

Åpen og trygg arbeidsplass Vårt forbedringsarbeid med 
systematisk og risikobasert system 
for internkontroll og 
informasjonssikkerhet skal 
fortsette i 2020. Dette 
dokumenteres elektronisk i 
Compilo. 

Lovkrav, koml § 25-1, skal innen 2. 
kvartal være oppfylt. 
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Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi 

Kompetent organisasjon Øke andelen fagutdannet 
helsepersonell 

Resultatmål er minst 
gjennomsnittsnivå i landets 
kommuner 

Et godt arbeidsmiljø med tydelige 
ledere 

Gjennomføre personalmøter og 
gjennomføre endrings- og 
oppfølgingstiltak 

Få personalsaker 

  
  
  
  

4.5 Behovsvurderinger 
HELSE OG OMSORGSADMINISTRASJON 
Har ansatt helse- og omsorgssjef i 100% stilling. Det er ikke foreslått endringer på denne 
budsjettposten. 
315 HELSESØSTERTJENESTEN 
Helsestasjonen befinner seg på Kåfjord Helsesenter i Birtavarre. Åpningstid: 08.00.15.30 
mandag til fredag og betjenes av ledende helsesøster i tillegg til helsesøster på fulltid samt 
sekretær i 50% stilling. 
Oppgaver: Barnekontroller med helsesøster, lege og fysioterapi. Vaksinasjoner ifølge 
Barnevaksinasjonsprogrammet. Syn- og hørselsundersøkelse. Skolehelsetjeneste, 
reisevaksinering og oppfølging av asylanter inngår i tjenesten. Kåfjord kommune inngår i et 
felles jordmor-samarbeid i Nord-Troms med utgangspunkt fra Sonjatun. Jordmor har 
kontordag ved Kåfjord Helsestasjon hver onsdag. Det foreslåes ingen endringer av denne 
tjenesten 
320 LEGETJENESTEN 
Legene betjener kommunens innbyggere med allmennlegetjeneste og legevakttjeneste. 
Legetjenesten er tillagt oppgaver innen samfunnsmedisin. Åpningstid/tilgjengelighet: Ordinær 
kontortid. Kl. 08.00-15.30 med telefontid kl. 08.30-10.00 og 13.30-15.00. Legetjenesten 
består av en Kommunelege I og to kommuneleger II på fulltid. I tillegg er kontoret bemannet 
med turnusleger (LIS) og legestudenter i perioder. I tillegg består tjenesten av ledende 
helsesekretær samt 2 legesekretærer på fulltid. 
Legevakt: Kommunen har egen legevakttjeneste som kan kontaktes utenom ordinær 
arbeidstid via felles legevaktsentral på tlf. 116117. 
Det er ikke foreslått endring på personressurser i budsjettet. Det er beregnet inn en økning av 
vakttillegg på grunn av krav til bakvakt. 
324. PSYKOLOG 
Kommunepsykologen har som hovedoppgave å arbeide med psykisk helse hos barn og unge 
opp til 23 år og deres familier. Psykologen kan kontaktes direkte og en behøver ikke 
henvisning. Tilbudet er gratis. 
Kommunepsykologens arbeidsområde 
Kommunepsykologen har et individ- og folkehelserettet fokus. På individnivå kan en få 
helsehjelp dersom en opplever psykiske plager og vansker, er i ferd med å utvikle psykiske 
lidelser eller står i tunge livssituasjoner. En vil kunne bli tilbudt kartlegging, rådgivning og 
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kortvarig behandling. Psykologen kan gi hjelp både individuelt, i familien eller sammen med 
andre viktige medspillere. I tilfelle alvorlige psykiske lidelser som er i behov for spesialisert 
behandling, vil kommunepsykologen kunne være behjelpelig med en henvisning til 
eksempelvis barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). 
Folkehelserettet arbeid vil blant annet innebære kurs og undervisning og deltakelse i 
kommunens planarbeid. 
Tverrfaglig samarbeid 
Kommunepsykologen har et mål om å jobbe tverrfaglig. Dette vil blant annet innebære at det i 
situasjoner hvor det sees hensiktsmessig blir etterspurt samtykke om å etablere samarbeid 
med for eksempel fastlege, helsesykepleier, barnevern, skole og barnehage. 
Kåfjord har 100% stilling som kommunepsykolog i 2020. 
325 NAV- KOMMUNAL DEL 
Nav-kontoret skal ivareta kommunens oppgaver etter lov om sosiale tjenester i NAV. 
Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte bidra til sosial og økonomisk 
trygghet og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. 
Loven omfatter generell forebyggende virksomhet og informasjon til innbyggerne, samt gi 
individuelle tjenester som opplysning, råd, veiledning, økonomisk stønad, midlertidig 
botilbud, individuell plan og kvalifiseringsprogram. Tjenestene er i stor grad behovsbaserte 
rettigheter, og det legges også vekt på ivaretakelse av barn og unges behov. Hjelp til selvhjelp 
er et grunnleggende prinsipp for tjenestene, samt at sosialhjelp ikke er ment å være en 
langvarig løsning. Arbeids- og velferdsetaten og kommunen kan avtale at også andre av 
kommunens tjenester skal inngå i NAV-kontoret. Kommunens gjeldsrådgivning er en del av 
NAV Kåfjord sine kommunale tjenester, samt forvaltning av Husbankens virkemidler og 
bostøtte. Den kommunale delen av NAV har 4 ansatte fordelt på 2,8 årsverk. 
327 FLYKTNINGEBOSETTING OG INTEGRERING 
Flyktningetjenesten i Kåfjord er ansvarlig for kommunens introduksjonsprogram for 
flyktninger, i henhold til introduksjonsloven. Tjenesten er organisert under NAV, og har 
kontor på rådhuset. Flyktningetjenesten bistår flyktninger som har fått oppholdstillatelse i 
Norge og som bosettes i kommunen. Tjenestens hovedoppgave er å koordinere mottak, 
bosetting og integrering av innvandrere med flyktningebakgrunn. Det legges særlig vekt på 
råd og veiledning av bosatte innvandrere i de første årene i Kåfjord kommune. 
Flyktningetjenesten har vært samarbeid med voksenopplæringen. Det er voksenopplæringen 
som har ansvar for språk- og samfunnsfagopplæringen for flyktninger på 
introduksjonsprogram. Språkpraksis og arbeid er også en del av introduksjonsprogram, og 
flyktningetjenestens oppgave er å kartlegge kompetanse, mulige arbeidsplasser og oppfølging 
under praksis. Målsettingen er å styrke flykningenes mulighet for arbeid, utdanning og 
samfunnsliv, samt dere økonomiske selvstendighet. 
Tjenesten er overført en ansatt i 60% stilling på voksenopplæringa. 
343 VASKERI 
Vaskeriet behandler tøy for pasienter på sykehjemmet- de både vasker, stryker, syr mv. I 
tillegg foretas vask av sengetøy, gardiner og duker for sykehjemmet. 
De vasker også uniformene til ansatte på sykehjemmet og ansatte i hjemmetjenesten pga. 
endring i forskrift om arbeidstøy for ansatte i hjemmebasert omsorg. Vaskeriet har en ansatt i 
80% stilling. Fra 2020 bør det avklares hva som skal skje med vaskeriet. 
344 KJØKKEN 
Er som et produksjonskjøkken som produserer mat både til pasienter på sykehjemmet og til 
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hjemmeboende i hht. behovsvurdering. Kjøkkensjefen og leder for sykehjemmet har fokus på 
ernæringsrik mat, og tilpasser måltidene basert på ernæringskartlegging av pasienter og 
brukere. 
Kjøkkenet har inkludert leder 2,2 ansatte på fulltid. Det foreligger ikke forslag om reduksjon 
av stillingsressurser i 2020. 
345 SYKEHJEMMET 
Defineres som institusjonsbasert omsorg og tilbyr heldøgnstilbud til pasienter som ikke selv 
er i stand til å bo hjemme, selv med hjemmesykepleie. Sykehjemmet har langtidsplasser som i 
all hovedsak avsluttes med døden. I tillegg har de korttidsplasser som innebærer 
avlastningsplasser, rehabiliteringsopphold, øyeblikkelig hjelp og korttidsplass ved livets slutt. 
Administrasjonen på sykehjemmet består av en leder og en konsulent som har ansvar for 
rapporteringer (IPLOS, Kostra etc.) og fakturering av egenbetaling mm. 
Sykehjemmet bruker i tillegg 1,2 årsverk for medisinutlegg, legevisitt, fagutvikling samt 
utarbeidelse/vedlikehold av personalturnuser og oppfølging timelister. 
I dag er det 3 delt turnus med arbeid hver 3. eller hver 4. helg evt. hinkehelg. Det arbeides i 
dag med 7 personer på formiddag, 7 på ettermiddag og 3 på natt. På sykehjemmet er det i dag 
ansatt 8,7 årsverk sykepleiere/spesialsykepleiere, 13,9 årsverk hjelpepleiere og 2,2 årsverk 
assistenter, til sammen 26,6 årsverk. Det ble i 2017 bestemt at gjennomsnittlig antall pasienter 
pr. døgn på sykehjemmet skulle være 26. Fra 1. januar frem til 22. oktober 2018 er det 
beregnet at sykehjemmet i gjennomsnitt har hatt 25,5 pasienter liggende pr. døgn. Ut ifra dette 
blir pleiefaktoren1,1 med en bemanning på 26,6 i pleie. Med en pleiefaktor på 0,9 med samme 
antall i snitt pr. døgn kan bemanningen reduseres med nesten 2,9 årsverk, til 23,7 ansatte i 
pleie. I 2019 ble det besluttet å slå sammen ledelsen ved sykehjemmet og i PU og i større grad 
samkjøre driften mellom de to virksomhetene. 
Det er for tiden 3 lærlinger ved sykehjemmet. 
Det bør vurderes om det er mulig å endre turnusbemanning på sykehjemmet. 
347 HJEMMESYKEPLEIEN 
Hjemmesykepleien yter bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende brukere etter vedtak i fht. 
saksbehandling og kartlegging. Det er utarbeidet tildelingskriterier for de ulike tjenestene. En 
funksjonell hjemmesykepleie forebygger innleggelse i institusjon. Tjenesten har felles 
oppmøtested i Birtavarre. 
Hjemmetjenesten har en leder på fulltid og en konsulent (saksbehandler) som arbeider på 
heltid. i tillegg er det avsatt ressurser til 50% fagutvikling. 
Hjemmesykepleien har i dag 2 delt turnus dag/ettermiddag med arbeid hver 3. helg. 
Arbeidstid 7 dager pr. uke på dag mellom 08.00-15.30 og ettermiddag: 15.00-22.30. 
Hjemmesykepleien har 16,42 årsverk fordelt på 7,71 årsverk spesialsykepleiere og 
sykepleiere, øvrige ansatte er 0,9 stilling miljøarbeider, 5,23 årsverk 
hjelpepleiere/helsefagarbeidere og 1,44 årsverk assistent. I tillegg er det 3 lærlinger ved 
hjemmetjenesten. 
Det foreligger forslag om endring av stillingsressurser i 2020. 
349 HJEMMEHJELP 
Hjemmehjelpstjenesten utfører praktisk bistand i hjemmet og omfatter husvask, koppvask og 
klesvask. Hjemmehjelpstjenesten er en brukerbetalt tjeneste. Ansatte arbeider dagtid 08.00-
15.00/ 4 dager pr. uke med 1,78 årsverk fordelt på 4 ansatte. 
Det foreslås ingen endringer i denne tjenesten i 2020. 
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371 - AKTIV OMSORG- DAGSENTER/MØTEPLASSEN/AKTIVITETSSENTER 
Rusomsorgen gir behandling og pleie til personer med rusavhengighet. Rusomsorgen ønsker 
også å kunne drive med rusforebygging og ettervern etter avrusningsopphold for å unngå 
tilbakefall etter hjemkomst. 
Møteplassen og aktivitetssenteret er hjertet for psykiatri, rus, dagtilbud for demente 
hjemmeboende, eldre og funksjonshemmede. Møteplassen er en sosial arena og et treffpunkt 
for våre brukere underlagt hjemmebasert omsorg. Dagtilbudet ønskes videreutviklet. Det 
innføres brukerbetaling for dagtilbudet. I samarbeid med frivillighetssentralen arrangeres 
eldretreff ca. annenhver uke. Pr. dato er det et stort forbruk innenfor støttekontakt-tjenesten 
med 1:1 tjeneste. Dette ønskes omgjort til miljøtjeneste med fast ansatte miljøarbeidere for å 
øke kvaliteten på tjenesten samt redusere kostnadene. Det arbeides dagtid: 08.00-15.00/ 4 
dager pr. uke. 
Psykiatritjenesten glir inn i det daglige arbeidet i hjemmesykepleien, og psykiatriteamet har et 
tett samarbeide med rusomsorgen. Pr. dato er det et stort forbruk innenfor støttekontakt-
tjenesten med 1:1 tjeneste. til budsjettet i 2019 var det planlagt å omgjøre til  miljøtjeneste 
med fast ansatte miljøarbeidere for å øke kvaliteten på tjenesten samt redusere kostnadene. 
Dette har man ikke klart. Det arbeides i 2 delt turnus hver 3. helg, 7 dager pr. uke med 08.00-
15.30 på dagtid og 15.00-22.30 på ettermiddag (samme turnus som hjemmesykepleien). 
Tjenesten er bemannet med 5,5 årsverk fordelt på 9 personer hvorav 1 årsverk 
spesialsykepleier (psykiatri), en vernepleier i 80% og 1,6 årsverk 
aktivitør/fagarbeider/miljøarbeider/støttekontakt. 
Det foreligger forslag om endring av stillingsressurser for 2020. 
355 PU- TJENESTEN 
PU-tjenesten yter bistand, pleie og omsorg til personer med psykisk og fysisk 
funksjonshemming. Tjenesten er lokalisert med avlastningsboliger og leiligheter i Birtavarre, 
samt leiligheter i Olderdalen. Begge plasser er det døgnbemanning. Det gis dagtilbud på 
Kåfjord Vekst og møteplassen. 
PU har 3 delt turnus med arbeid hver 3./4. og 6.helg. Arbeidstid dag er 07.00-15.00/ Aften: 
15.00-22.30/ Natt: 22.30-07.45. PU-boligene er bemannet 24 timer/7 dager pr. uke og ved PU 
har de etablert langvakter dag/aften og langvakt natt på inntil 12,5 timer. 
PU har felles leder med sykehjemmet. I tillegg har tjenesten 4,7 årsverk vernepleiere , 2 
årsverk miljøterapeuter i full stilling samt 6 årsverk hjelpepleier/fagarbeider og 3,4 årsverk 
assistenter. 
Det foreligger forslag om reduksjon av stillingsressurser i 2020. 
Sammendrag tiltak budsjett 2020 
Kapitalbudsjett 
          Velferdsteknologi Kåfjord:  

 Her ble det lagt inn ca. 1,8 mill inn i investeringsbudsjettet for Kåfjord Helsetun. I 
tillegg ble det i kapitalbudsjettet lagt inn 1. mill. På grunn av forsinkelser i anbudet 
(pga klage på første anbud) er hele prosessen forsinket. Det beregnes at om lag 0,3 
mill vil påløpe i 2019, og 2,5 mill vil påløpe i 2020. Da det er satt av betydelig sum til 
dette, forventes det at det vil gi økonomisk utbytte i form av reduserte driftsutgifter. 

Tjenestebiler: 

 Tjenestebiler Helse og omsorg. Her ble det vedtatt at alle biler som var nedslitt skulle 
skiftes ut i løpet av en tre-årsperiode. De fleste av disse var innkjøpt/leaset i 2011. 
Frem til nå har man skiftet ut hhv. 5 biler i 2018, 3 biler i 2019 og det gjenstår 3 biler 
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som bør skiftes ut. Dette vil utgjøre ca. kr. 1 mill. 
           Kjøler til hovedkjøkken 

 Det er beregnet en innsparing på årlige driftskostnader på kr. 640 000 ved omlegging 
av produksjonen. Dette betinger innkjøp av vannkjølemaskin til kr. 250 000. 

Driftsbudsjett (dette er reduksjoner i forhold til budsjett-tall lagt inn i Arena): 

Ansvar Tiltak Inntekt(tall i 1000) Reduksjon (tall i 1000) 

NAV Reduksjon del av stilling  0 

345 Sykehjem Endre turnus fra 7-7-3 til 
6-6-3 og bemanne opp 
når nødvendig (full effekt 
er reduksjon på 2,7 
årsverk, stipulerer 1,7 
årsverk i reduksjon). 
Forutsetter et 
gjennomsnitt på 24 
plasser pr. døgn over 
året.9 måneders virkning. 

 1 000 

345 sykehjem Kutt 1 stilling adm  650 

343 Kjøkken Kutt 1 stilling med 
omlegging produksjon. 
Krever investering på kr 
250 000 
(vannkjølemaskin) 

 0 

355 PU Hvilende nattevakt, 
reduksjon lønn 
eksisterende ansatte 12 
mndr. Virkning 2020 

 1280 

355 PU Bemanningsreduksjon til 
13 ansatte etter 1/2 år. 
Forutsetter 
samlokalisering av 
brukere i Birtavarre til 
omsorgsbolig på 
Helsetunet og bruk av 
velferdsteknologi. 6mnd 
virkning 

 1218 

371 Aktiv omsorg 20 % støttekontakt 
(naturlig avgang) 

 107 

371 Aktiv omsorg 50% stilling  268 

349 Hjemmesykepleie Inntekt 40 % stilling på 
refusjon lønn fra USHT 

260  

349 Hjemmesykepleie Reduksjon 20% 
fagutvikling 

 140 

349 Hjemmesykepleie Naturlig avgang  566 

349 Hjemmesykepleie Stilling 20% på 
hjelpemidler (naturlig 
avgang) 

 110 

348 Hjemmesykepleie 40% stilling ved 
reduksjon i bemanning 
enkelte dager i en 
kjørerute 

 214 

349 Hjemmehjelp 20% stilling (fjerne 
økning på 22% som var 
satt inn i B 2020) 

 110 

332 Oasen Flyttes til dagsenter,  
Kåfjord helsetun 

 100 
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Ansvar Tiltak Inntekt(tall i 1000) Reduksjon (tall i 1000) 

Sum  260 5763 

Øvrige budsjettkommentarer fra UOO. 
Generelt. UOO ber om at rammene til Omsorg økes. Reduksjonene som er satt inn er 
realistiske, samt psykiatritjenesten er styrket. UOO henviser til Personalsak 6/19 i 
administrasjon utvalget, hvor man ser på helhetlig organisasjonsstruktur i hele sektoren. 
Kjøkken: 
Opprettholder stilling på kjøkken på sykehjemmet, i tillegg går man til innkjøp av 
vannkjølemaskin. Med bakgrunn i dette, ber UOO om at kjøkkenet ivaretar følgende 
meroppgaver: 
-Organisering, innkjøp, samt baking av brød til skolelunsj. 
-Organisering, innkjøp av råvarer og pålegg til barnehagene. 
-Fokus på mat fra bunnen av, samt lokalprodusert mat (for eksempel hjemmelaget 
fiskekaker). -Kostvert på avdelingene. 
Salg av sykehjemsplasser: 
I Rådmannsgruppen i Nord-Troms er det avtalt en pris på kr. 3 300 pr. døgn for salg av 
korttidsplasser på sykehjem mellom de respektive kommunene. UOO ber om at rådmannen i 
Kåfjord reforhandler dette til en ny pris på kr. 3 800 pr. døgn. 
Gebyrsatser for helse- og omsorgstjenester 2020.  
Beregnet etter grunnbeløpet i folketrygden fastsatt 1.5.2019= kr 99 858 
Satsene vil følge de til enhver tid gjeldende statlige maksimalsatser og grunnbeløpet i 
folketrygden. 

1. Satsene for egenbetaling i hjemmetjenesten fastsettes slik fra 1.januar 2020: 
Tjenestene er beregnet ut fra selvkost på personell på kr. 400,- per time. 
Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, men maksimumsbeløpet per måned reguleres 
etter inntektsgruppa de er i. 
  

G-grense Nedre inntektsgrense 
(kr) 

Øvre inntektsgrense 
(kr) 

Maksimal egenandel pr. 
mnd (kr) 

1-2 G 0 199 716 205 

2-3 G 199 716 299 574 1 200 

3-4 G 299 574 399 452 2 000 

4-5 G 399 452 499 290 3 200 

Over 5 G 499 290 ---- 4 000 

1. Trygghetsalarm, leie 336,- pr. måned. 
2. Vederlagsbetaling for korttidsopphold på sykehjemmet fra 1. januar 2020. 

1. Korttidsopphold pr. døgn kr. 165,- 
2. Dag/nattopphold i institusjon pr. døgn kr. 85,- 

3. Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret fastsettes til kr. 116,-. ½ porsjon 
fastsettes til kr 68,-. Tillegg for utkjøring kr. 50. 

4. Dagsenter, egenandel pr. dag: kr. 90,- 
5. Aktivitetssenter 
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1. Egenandel 1-2 ganger pr uke: kr. 191, 
2. Egenandel mer enn 2 ganger pr. uke: kr. 242,- 

6. Utkjøring og egenandel hjelpemidler. 
1. Utkjøring av tekniske hjelpemidler fra lokalt lager (pr utkjøring): Kr. 216,-. 
2. Egenandel for leie av kommunalt hjelpemiddel (pr. hjelpemiddel): kr. 113,- 
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5 UTVIKLING 

5.1 Tjenesteområdet 
  
  

Organisasjon 

Utviklingsavdelingen hører inn under ansvarsområdet til kommunalsjef drift og utvikling, og 
omfatter følgende personell; 
Kommunalsjef, som også er sjef for driftsseksjonen, har som hovedoppgave ledelse og styring 
av etaten med hovedfokus på personalforvaltning og økonomi. 
Kulturkonsulent; med ansvar for kultur, friluftsliv og idrettsformål med tilhørende 
planoppgaver og saksbehandling 
Næringskonsulent; med ansvar for tilrettelegging for næringsutvikling og næringsfaglig 
veiledning og saksbehandling innenfor sitt felt 
Planlegger med fagansvar for samfunns- og arealplanlegging, utarbeidelse av planer og 
saksbehandling av planforslag 
Avdelingsingeniør/byggesaksbehandler som har byggesak og kommunal eiendom som sitt 
fagområde 
Konsulent for samisk språk og kultur, med fagområde språkforvaltning på administrativt nivå 
Jordbrukssjef med ansvar for landbruksforvaltning, herunder også miljøsaker og tilhørende 
saksutredning 
Fagkonsulent som jobber med deling av eiendom, vilt og øvrige områder tilknyttet 
naturforvaltning 
Ungdomsklubbleder som drifter kommunens barne- og ungdomsklubber i tre kommunedeler 
Biblioteksjef, bibliotekar og sjåfør/konsulent som drifter hovedbibliotek, filial og bokbuss 
Samisk språksenter som har tre stillinger, hvorav lederstillingen for tiden er ubesatt. Der er to 
stillinger som språkmedarbeidere som jobber med kompetanseoppbygging, oversetting, 
synliggjøring av samisk språk og tilrettelegging for språkarenaer 
(Oppgaveoversikten er ikke uttømmende, og der jobbes både i team med for eksempel 
forurensningssaker, klimaspørsmål, men også en god del prosjektrettet arbeid). 
Hovedansvarene til avdelingen er: 

 Overordnede kommuneplanlegging, (samfunns-/arealplan, kommunedelplaner) og 
reguleringssaker. 

 Ledelse/koordinering av ulike utviklingsprosjekter 
 Bygg- og delingssaker 
 Næring og landbruk 
 Kultur, kirkeliv, bibliotek 
 Idrett og friluftsliv 
 Kåfjord som flerspråklig kommune, samisk og kvensk, Samisk språksenter 
 Forvaltning, helhetstenkning og omdømmebygging 

Utvikling sitt tjenesteområde omfatter planlegging, utviklingsoppgaver, samfunnstekniske 
oppgaver, arealforvaltning, deling, byggesak, kulturforvaltning, tilrettelegging for barn og 
unge, alle typer næringsutviklingsarbeid, med tilhørende forvaltningsoppgaver, tilrettelegging 
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for næringsutvikling, omdømmebygging, forvaltning tilknyttet samisk språk og kultur, 
bibliotektjeneste, barne- og ungdomsklubb, samt stedsutvikling og investeringer i kommunal 
regi. 
Bemanningsmessig har utvikling vært stabil de siste årene, med unntak av 
planleggerstillingen som det har vært en del omskiftinger på. Nå sommeren 2019 har vi fått på 
plass ny ansatt. Sykefraværet er gjennomgående lavt på utvikling. Per september i år er det på 
1,7%. 
Det er tilfredsstillende kjønnsbalanse i avdelingen. 

Driftsrapport hovedpost – formannskap 29. nov 2019 

 

Beskrivelse Regn. 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

 UTVIKLING     

Lønn og sosiale utg  10 381 000 11 440 000 11 695 000 

Kjøp inngår i tj prod  2 916 000 3 707 000 3 892 000 

Kjøp erstatter tj prod  825 000 734 000 671 000 

Overføringer fra komm  4 379 000 3 660 000 3 754 000 

Finansutgifter  331 000 1 412 000 1 554 000 

Salgsinntekter  -230 000 -533 000 -712 000 

Refusjoner  -3 787 000 -4 586 000 -4 285 000 

Overføringer til komm  -3 633 000 -3 397 000 -3 603 000 

Finansinntekter  -2 686 000 -2 617 000 -2 613 000 

Sum  8 496 000 9 820 000 10 353 000 

 

Dersom de ikke kommer større del uforutsette oppgaver vil budsjettet være i balanse i 2020. 
Vi har jobbet fram et nøkternt, men likevel et funksjonelt budsjett, for utviklerrollen i 
administrasjonen. 
For øvrig gis ingen særskilte merknader. 
  

5.2 Interkommunalt samarbeid 
Utvikling deltar i flere samarbeid for å ha gode faglige nettverk og for å dele kompetanse og 
mulighetsrom. Da vi er en avdeling med en person på flere fagområder, blir det behov for 
samarbeid for å drøfte, analysere, planlegge og utvikle eget saksområde. 
Utvikling deltar på følgende interkommunale samarbeid og nettverk: 

 Interkommunalt skadefellingslag (rovdyr som utgjør fare) 
 Årøyholmen (drift og vedlikehold 3 kommuner 
 Energi- og klimaplan, Nord-Troms 
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 Klimapartnernettverk (flere kommuner i Troms, bedrifter og fylket) 
 Samisk lærenettverk 
 Språksenternettverk med Storfjord og Tromsø 
 Studiebibliotek, kommuner og Nord-Troms studiesenter 
 Bokbuss (med tilbud til Lyngen og Nordreisa kommuner) 
 NUNT; næringsutvikling i Nord-Troms 
 Visit Lyngenfjord 
 Havneprosjekt i Nord-Troms 
 Halti interreg (3 norske kommuner, sammen med fiske aktører, hvor det finske 

statsskog er prosjekteier) 
 Nord-Troms friluftsråd 
 Nord-Troms Museum 
 Fagnettverk kulturkonsulenter i Nord-Troms 
 RUST, regional ungdomssatsning i Nord-Troms 
 Tornedalsrådet kulturgruppe 
 Tornedalsrådets næringsgruppe 

  
  

5.3 Utfordringer 
Økonomi 
Utviklingsavdelingen har klart å nå de budsjettmål som er satt gjennom årene. Det er 
kompetansearbeidsplasser i utviklingsavdelinga, så det er kompetanse som forvaltes til å yte 
gode innbyggertjenester som er hovedaktiviteten i avdelingen. 
I avdelinga ser man også på dette med å effektivisere og omstille, for å løse oppgaver mer 
rasjonelt. 
På utvikling har vi også en del områder som er delvis selvfinansierende slik som språksenter 
og bokbuss i tillegg til at næring og landbruk også delfinansieres av næringsfondsmidler. Vi 
har en utfordring med bokbuss som følge av at Sametinget har endret sin 
finansieringsordning. Vi ser derfor på nye løsninger for å kunne gi et godt tilbud fremover. Vi 
er i dialog med samarbeidende kommuner og fylkeskommunen for å se på om vi kan løse de 
reduserte støtteordninger fra Sametinget. 
  
Tjenesteproduksjon 
Utvikling yter service overfor innbyggerne på flere lovpålagte saksområder. Vi jobber stadig 
med å få gode digitale løsninger på våre saksfelt. Vi må også prioritere i informasjon og 
innbyggerdialog gjennom digitale plattformer. 
Utvikling er en organisasjon med stor bredde i kompetanse og vi opplever at de ansatte har 
stor endringsvilje. Vi opplever god innbyggerdialog og forsøker å ha et løsningsfokusert 
utgangspunkt i møte med våre kunder og innbyggere. 
  
Arbeidsgiverrollen 
Utvikling har 15 fast ansatte totalt. Enkelte perioder har vi også prosjektansatte for å løse 
konkrete, avgrensede oppgaver. 
Ledelsesfunksjonen har til dels vært mangelfull, og det må tas grep om personalutviklingen 
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og medarbeiderskap kommende år. 
Utviklingsavdelingens ansatte har stor arbeidsglede, god motivasjon for fagområdene og høyt 
kompetansenivå. Økt innsats og økte oppdragstilgang er årsak til økt arbeidsmengde på den 
enkelte medarbeider. Vi har gjennom 2019 hatt stort fokus på oppdrag gjennom 
kapitalbudsjettet i tillegg til ordinære driftsoppgaver. Oppgaver fra kapitalbudsjettet er 
krevende oppgaver som etablering av nytt helsesenter, skredforebygging Samuelsberg og 
Olderdalen, tunelldriving og relasjon til sentrum og havn Manndalen og sentrumsutvikling 
Olderdalen. 
Kommunen har derfor vært nødt til å kjøpe tjenester og å senke kvaliteten på enkelt 
driftsområder enkelte perioder for å holde en god balanse i arbeidsstokken. 
Investeringsprosjektene i fra 2016-2019 har vært krevende både kapasitets- og 
kompetansemessig. 
  
Rekruttering og kompetanseutvikling 
Kåfjord kommune har jobbet noe med rekrutteringspolitikk de senere år. De siste ansettelser 
vi har på utvikling synes å gi et godt kompetansetilfang til avdelingen, samtidig som de har 
bidratt til godt arbeidsmiljø. Samtidig hjelper det også på gjennomsnittsalderen i avdelingen 
og derigjennom også motivasjon og nytenkning/inspirasjon. 
  

5.4 Målsettinger i budsjett - og planperioden 
Målsettinger i budsjett - og planperioden 
Det er i hovedsak satt opp tre områder for innsats for driften i 2020: 
Kostnadseffektiv tjenesteproduksjon. Vi må ha riktig kvalitet på våre tjenester. For 
kommunen er det viktig med intern god dialog for å oppnå målsettingene. Utvikling må ha en 
god og åpen dialog med øvrige etater og innbyggere, for å kunne ha riktig kvalitet på 
tjenesten, selv i perioder hvor ressurstilfanget er begrenset, som for eksempel ved høyt 
arbeidspress/økt aktivitetsnivå. 
Medarbeiderfokus, for å få til godt arbeidsklima og holde høyest mulig grad av nærvær i 
organisasjonen. Systematisk arbeid har vært nedprioritert de siste par år, men må for 2020 
igjen settes på dagsorden, for å sikre kompetente og motiverte medarbeidere. Kåfjord 
kommune skal være en god arbeidsplass for våre ansatte. 
Økonomi. Utvikling sitt budsjett har potensiale for å legge til rette for ytterligere 
medfinansiering av prosjekter. Ekstern medfinansiering må vurderes kontinuerlig på alle våre 
oppgaver og særlig på nye tiltak. Avdelingen må kontinuerlig følge med hvilke 
støtteordninger vi kan søke på som kan bidra til at vi får mer utav hver kommunale krone vi 
legger ned for å utvikle kåfjordsamfunnet. 
  

Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi 

Sektorens arbeidsmål: Handlinger, tiltak Resultat, indikator 

Holde budsjett Gjennomføre månedlige 
oppfølgning og vurderinger av 
regnskapsresultat. 

Ingen avvik 

 Sørge for videre rapportering til 
politisk organ i hht til vedtak 

Ingen avvik 
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Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi 

God og sikker økonomistyring Behandle fakturaflyt innen forfall. 
Resultat innarbeides i 
månedsrapport. 

Ingen avvik 

 Gjennomføre opplæringstiltak og 
øvrig oppfølgning av attestant og 
anviser, - redusere omposteringer, 
feilrettinger mv. 

Årsregnskap levert innen frist. 

Hovedmål 2.2: Kommunens rolle som effektiv tjeneste- og velfersprodusent som ivaretar lovpålagte krav 

God tillit og godt omdømme Overholde lovpålagte frister for 
saksbehandling og 
forvaltningsmelding 

Ingen avvik 

 Sørge for at kommunens 
hjemmeside, kafjord.kommune.no 
og kommunens facebookside 
fungerer som en god kanal for 
service, informasjon og dialog med 
innbyggerne og egne ansatte om 
egen virksomhet 

Forbedret resultat forbrukertest, nr 
190 eller bedre?? 

Digital kommune Utvikle strategier og tiltak for 
brukervennlige og sikre digitale 
elementer som oppmuntrer 
innbyggere og bedrifter til 
selvhjelp, mestring og involvering. 

Iverksette strategi og 
handling/tiltak innen 2020. 

 I samarbeid med Nord Troms-
kommuner utvikle strategier og 
tiltak for brukervennlige og sikre 
digitale elementer som oppmuntrer 
og legger til rette for at 
oppgaveløsningene i 
tjenesteproduksjonen effektivt 
støttes av digitale elementer. 

Iverksette strategi og 
handling/tiltak innen 2020. 

Hovedmål 2.3: Kommunen skal være en god arbeidsgiver med godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere 

Mestring, trivsel og nærvær Gjennomføre 
medarbeiderundersøkelsen, 10-
faktor innen 1. kvartal 2019 

Ingen avvik på gjennomføring 

 Innen 2 kvartal 2019 evaluere 
resultat 10-faktor og i samarbeid 
med ansatte iverksette endrings-
/utviklingstiltak 

Ingen avvik på gjennomføring. 
Sykefravær mindre enn 7 % 

Åpen og trygg arbeidsplass Vårt forbedringsarbeid med 
systematisk og risikobasert system 
for internkontroll og 
informasjonssikkerhet skal 
fortsette i 2019. Dette 
dokumenteres elektronisk i 
Compilo. 

Forbedrete resultat gjennom tema 
på avdelingsmøter. 

Tydelig organisasjon Informasjon og kommunikasjon av 
delegeringsreglement. 
Myndiggjøring av ansatte. 
Medarbeiderdialog. 

Kontinuerlig dialog. Gjennomgås 
på avdelingsmøter. 

 Utvikle stillingsbeskrivelser for 
ledere og andre nøkkelstillinger 

I løpet av budsjettåret 

Hovedmål 2.4: Sikre ønsket og bærekraftig samfunnsutvikling 

Samfunnsmessig engasjement Bidra til innbyggertilfredshet 
gjennom god og riktig informasjon. 
Plattform for medvirkning i utvikling 
av lokalsamfunnet, både 
innbyggerdialog og planformer. 

Åpne møter, åpne dialoger på 
digitale plattformer. 

300



Budsjett 2020 Økonomiplan 2021 - 2023 101(107)

Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi 
Omdømmebygging og åpen 
organisasjon. 

  

5.5 Behovsvurderinger 
Utviklingsavdelings ansatte skal være faglig sterke og de skal holde seg faglig oppdatert på 
sine felt. Videre skal vi jobbe opp mot sektormyndighet, og holde god dialog for å fremme et 
mulighetspotensiale for i fellesskap kunne løfte lokalsamfunnet. Nettverk og kompetanse er 
viktige innsatsfaktorer, som ikke blir mindre viktige i tiden fremover. 
Dagens rammer setter noen begrensninger, men vi må finne et rom for fortsatt kunne være 
operative og attraktive som samarbeidsparter og medspiller for at Kåfjord skal kunne 
rekruttere flere hushold og kunne skape vekst i privat sektor. 
Vi vurderer det også slik at det i 2020, når våre nærmeste samarbeidsparter i fylkeskommune 
og fylkesmannsembetet endrer struktur, at det vil være nødvendig å øke reisebudsjett. Dette 
fordi fagsamlinger og møter som før var lagt til Tromsø, nå kan bli i Vadsø og Kirkenes. 
Dette er ikke lagt inn i budsjettet, men her må det søkes rom for at vi fortsatt skal kunne holde 
oss faglig oppdatert. 
Vi ser muligheter, og ikke kun begrensninger, i at vi nå blir ett storfylke geografisk. Vi vil få 
nye kommuner som vi kan spille på lag med og kunne lære av. Vi kan få et større nettverk på 
viktige fagområder, som kan hjelpe kommune til å utvikle seg. 
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6 DRIFT 

6.1 Tjenesteområdet 
  
  

Organisasjon 

Driftsadministrasjonen ledes av kommunalsjef drift og utvikling, og omfatter følgende 
personell : 
Kommunalsjef, som også er sjef for utviklingsseksjonen, har som hovedoppgave ledelse og 
styring av etaten med hovedfokus på personalforvaltning og økonomi. 
Ingeniør; med ansvar for utviklingsprosjekter og nye tiltak 
Ingeniør; vei, vann, avløp, med ansvar for fagområdet, isbryting, renholdsfunksjoner 
Byggforvalter; koordinering og planlegging, iverksetting vedlikeholds- og fornyingsoppgaver 
kommunale bygg 
Beredskapsrådgiver/førstekonsulent; beredskap, Risiko og sårbarhetsanalyser, saksbehandling 
Driftspersonell øvrig: 
Vaktmester og vedlikeholdsarbeidere; vaktmester/vedlikeholdstjenester, samt mindre 
oppussingsoppgaver kommunale bygg 
Renholdsoperatører; renhold og vedlikehold renholdsoverflater 
Driftsoperatører teknisk; drift av vei, vann- og avløp, kaier, havner, parkområder, 
gravertjenester 
(Oppgaveoversikten er ikke uttømmende) 
  
Driftsseksjonen omfatter følgende hovedområder innenfor teknisk tjenesteproduksjon: 

 renhold, drift, renovasjon og vedlikehold/utvikling av kommunale bygg, eiendommer 
og uteområder/grøntareal 

 miljø, forvaltning av friluftsarealer, herunder jakt og viltforvaltning 
 infrastruktur, - vei, og veilys, havn, vann og avløp 
 isbrytertjeneste 
 beredskap og sikkerhet 
 brann-/redningstjeneste organisert innunder driftsavdelingen 

Driftsavdelingen omfatter kommunalteknikk, drift og vedlikehold av kommunale bygg, brann 
og beredskap. Avdelingen yter stor grad av intern tjeneste innenfor drift av bygg (renhold, 
vedlikehold og vaktmestertjeneste). Utover intern tjenesteproduksjon har avdelinga stor grad 
av sin virksomhet ute i det offentlige rom. 
Ansatte på drift yter i stor utstrekning interne tjenester innenfor drift av kommunale bygg og 
eiendommer. Gjennom dette har ansatte stor kontaktflate og mange møtepunkter mot kolleger 
og brukere i de øvrige fagområdene. Her er dialog og god kommunikasjon mellom 
tjenestestedsledere, og egen driftsorganisasjon viktig. 
Driftsavdelingen har også stor grad av samarbeid godt med innbyggere og øvrige 
samarbeidsparter, slik som entreprenører, leverandører og øvrige virksomheter. Kåfjord 
kommune er stolt over våre dyktige ansatte som gjør en utmerket jobb ute i møtet mellom 

302



Budsjett 2020 Økonomiplan 2021 - 2023 103(107)

mennesker og miljøer, og omdømmet oppleves meget godt på de aller fleste områder. 
I stor grad gjøres løpende tilpasninger som ombygginger og vedlikeholdsoppgaver i egenregi. 
På enkelte fagområder løses tjenesten gjennom kontraktsforhold (tjenestekjøp) med eksterne 
leverandører, eks brøyting, vedlikehold veglys, isbryting m.fl. Avdelingen har et utstrakt 
samarbeid med private entreprenører og ulike leverandører. Avtaler inngås som hovedregel 
etter en anbudsprosess. 
Driftsområdene vann og avløp, samt feiing driftes til selvkost, og faktureringsgrunnlag 
utarbeides av avdelinga. Innen renovasjon inngår Kåfjord kommune i et interkommunalt 
samarbeid gjennom Avfallsservice AS. 
Driftsavdelinga saksbehandler saker innenfor kapittelets ansvarsområder og rapporterer 
politisk til utvalg for drift, miljø og utvikling. 
Drift inngår i interkommunale samarbeid på i hovedsak tre saksområder: 

 Brannvern og forebygging, gjennom Nord-Troms Brannvesen 
(vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 27) 

 Renovasjon, gjennom det interkommunale selskapet Avfallsservice AS. 
 Beredskap, Fjellskred og planlegging fra Nordnes og Indre Jettan, med kommunene 

Lyngen og Storfjord, samt mottakskommune ved eventuell evakuering; Nordreisa 
Rådmannsutvalget drøfter interkommunale samarbeidsorgan videre og vil om mulig se på 
samarbeid rundt klima og energi, samt tekniske tjenester. 

 Driftsrapport hovedpost – formannskap 29. november 2019 

 

Beskrivelse Regn. 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

 DRIFT     

Lønn og sosiale utg  17 705 000 17 075 000 16 679 000 

Kjøp inngår i tj prod  11 037 000 10 814 000 12 447 000 

Kjøp erstatter tj prod  2 990 000 3 143 000 3 144 000 

Overføringer fra komm  2 650 000 2 387 000 1 674 000 

Finansutgifter  2 000 0 0 

Salgsinntekter  -9 078 000 -9 755 000 -8 877 000 

Refusjoner  -1 406 000 -1 477 000 -1 060 000 

Overføringer til komm  -94 000 -148 000 -1 148 000 

Finansinntekter  -225 000 -250 000 -250 000 

Sum  23 580 000 21 788 000 22 608 000 
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6.2 Utfordringer 
Økonomi 
Drift har over flere år klart å holde sine økonomiske budsjetter og hatt god målstyring på 
området. I 2019 ble det opplevd som mer utfordrende. Dette kan forklares ut fra mindre 
inntekter enn budsjettert og endret struktur på driftsenheten helse. 
På inntektssiden er det budsjettert for høye inntekter på last over kai. dette må tas ned i 
budsjett for 2020. videre ble det budsjettert inn leieinntekter som ikke er realistiske for utleie 
av Trollvik skole. Usikre leieinntekter bør ikke tas inn i budsjett. Der det kommer inntekter 
som ikke er budsjettert bør det vurderes å sette dette på fond til nye utviklingstiltak, slik at de 
ikke generelt inngår i kommunens ordinære driftsbudsjetter. 
Driftsutvalget vedtok også for 2019 å innstille drift ved den eldre avdelingen ved Fossen 
barnehage. Dette har fra oppvekstsektorens side ikke latt seg gjennomføre i 2019, og det vil 
påløpe driftsutgifter som ved et ordinært driftsår. 
Drift må, som øvrige avdelinger, se på effektivisering og kostnadskutt der det er mulig. Men 
mange forhold går på løpende driftskontrakter, slik som veivedlikehold (brøyting), og drift av 
park og grøntanlegg. Slike områder er det ikke enkelt å ta ned driftskostnader på. Vi har også 
tatt ned bemanningen med ett årsverk innen vedlikehold og drift av bygg. Det er derfor 
begrenset med slakk i organisasjonen, og vi opplever at enkelte tjenestesteder ikke er tilfreds 
med å ha marginal tilgang på for eksempel vaktmestertjeneste. 
Drift må likevel, som øvrige sektorer, se på alle muligheter for å effektivisere driften på hele 
vårt tekniske fagområde. På sikt, men likevel innen økonomiplanperioden, må vi se på en 
større omlegging av tjenesten for å komme i mål budsjettmessig. Her må det nok tas 
strukturelle grep dersom det skal være mulig med ytterligere innsparinger. Vi vet at der ligger 
et stort vedlikeholdsetterslep på hele driftsområdet, og uten vedlikeholdsmidler og ressurser 
vil dette over tid medføre at større oppgraderinger må gjennomføres på både tekniske anlegg, 
veier og bygningsmasse. 
  
Tjenesteproduksjonen 
Drift yter intern service til tjenestesteder (vaktmester og vedlikehold, renhold) og ekstern 
service (vei, vann, avløp, kirkegårdsarbeid, isbryting, scooterløyper for å nevne noe) til 
innbyggerne. Vi er avhengig av godt omdømme og engasjerte og imøtekommende 
medarbeidere. Informasjon er viktig, og god dialog med de vi til enhver tid samarbeider med. 
Vi jobber også med digitalisering og i 2019 er nettbrett tatt i bruk som daglig verktøy for 
driftspersonellet. Her har de ledningsnett, arealer på bygg og eposter med arbeidsbeskrivelser 
tilgjengelig til enhver tid. Det har tatt litt tid å få byggdelen i drift, men dette er under 
utvikling. 
Drift opplever å ha godt omdømme på de aller fleste saksfelt. På noen få områder er vi ikke 
flinke nok til informasjon, og det gjelder ofte veilys og scooterløyper. For øvrig oppleves 
dialogen god med innbyggerne. Ved ett tjenestested er dialog en utfordring, som vi jobber 
med å løse. Her er det behov for å bedre intern informasjon om oppgaver og ansvar. 
Vi har også slitt med en del sykefravær, som medfører at det tar lengre tid med å få svar fra 
kommuneorganisasjonen. Her er det en flaskehals, med å ha kun en person på hvert fagfelt, og 
som igjen gjerne har ansvar for flere ulike fagområder. Det er lite rom for overlappende 
kompetanse i en liten kommuneorganisasjon. 
  
Arbeidsgiverrollen 

304



Budsjett 2020 Økonomiplan 2021 - 2023 105(107)

Drift har 28 personer ansatt. I tillegg kommer det vikarer. Innen drift er det svært lite bruk av 
vikarer. Det er innen renhold av bygg at behovet er mest til stede. 
Det må legges større input på ledelsesfunksjon på drift, og personal og organisasjonsutvikling 
må vurderes. 
  
Rekruttering og kompetanseutvikling 
Gjennomsnittsalderen på drift er høy og vi venter naturlig avgang på flere fagområder i løpet 
av økonomiplanperioden. 
Det er viktig å ha fokus på kompetanse og på enkelte tjenesteområder er det behov for faglig 
påfyll. det er ikke alltid behovet gjelder studiepoenggivende kurs, men også korte fagkurs vil 
bidra til løft for ansatte. 
Rekruttering har så langt ikke vist seg spesielt utfordrende for drift. På utlyste stillinger med 
høyere kompetansekrav har vi fått kvalifiserte søkere. Innen en del fagområder slik som 
renhold har det vært vanskelig å rekruttere personell med fagkompetanse. Likevel har flere av 
våre ansatte tatt fagbrev ved siden av jobb, og det er noe som verdsettes. 
Det må kanskje også nevnes at det er lite turnover på stillinger på driftsavdelingen. Det kan 
være et positivt signal på at folk trives på sin arbeidsplass. Arbeidsmiljøet har på enkelte 
områder vært utfordrende, men det oppleves likevel som løsbart. Vi har målsetting om at alle 
ansatte på drift skal vokse med oppgavene og føle høy grad av mestring og ha stor grad av 
innflytelse over egen arbeidshverdag. 
  
  
  

6.3 Målsettinger i budsjett - og planperioden 
Det er i hovedsak satt opp tre områder for innsats for driften i 2020: 
Kostnadseffektiv tjenesteproduksjon. Dette innebærer å holde riktig kvalitet på våre tjenester 
både innen de internt drevne og de tjenester som er kontraktfestet. For kommunen er det 
viktig med intern god dialog for å oppnå målsettingene. Drift må ha en god og åpen dialog 
med kommunens ulike tjenestesteder, for å kunne ha god kvalitet på tjenesten, selv i perioder 
hvor ressurstilfanget er begrenset, som for eksempel ved korttidsfravær. 
Medarbeiderfokus, for å få til godt arbeidsklima og holde høyest mulig grad av nærvær i 
organisasjonen. Systematisk arbeid har vært nedprioritert de siste par år, men må for 2020 
igjen settes på dagsorden, for å sikre kompetente og motiverte medarbeidere. Kåfjord 
kommune skal være en god arbeidsplass for våre ansatte. 
Økonomikontroll. Vi har et budsjett som ikke er harmonisk. Det må i løpet av første tertial 
2020 korrigeres for om mulig klare å komme innenfor de økonomiske rammer som er satt. 
Ekstern medfinansiering må vurderes kontinuerlig på alle våre oppgaver og særlig på nye 
tiltak. 

Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi 

Sektorens arbeidsmål: Handlinger, tiltak Resultat, indikator 

Holde budsjett Gjennomføre månedlige 
oppfølgning og vurderinger av 
regnskapsresultat. 

Ingen avvik 
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Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi 

 Sørge for videre rapportering til 
utvalg for miljø, drift og utvikling i 
hht til vedtak 

Ingen avvik 

God og sikker økonomistyring Behandle fakturaflyt innen forfall. 
Resultat innarbeides i rapport til 
utvalget. 

Ingen avvik 

 Gjennomføre opplæringstiltak og 
øvrig oppfølgning av attestant og 
anviser, - redusere omposteringer, 
feilrettinger mv. 

Årsregnskap levert innen frist. 

Hovedmål 2.2: Kommunens rolle som effektiv tjeneste- og velfersprodusent som ivaretar lovpålagte krav 

God tillit og godt omdømme Overholde lovpålagte frister for 
saksbehandling og 
forvaltningsmelding 

Ingen avvik 

 Sørge for at kommunens 
hjemmeside, kafjord.kommune.no 
og kommunes facebookside gir 
informasjon og inviterer til dialog 
med innbyggerne og egne ansatte 
om egen virksomhet 

Forbedret resultat og god 
innbyggertilfredshet 

Digital kommune Utvikle strategier og tiltak for 
brukervennlige digitale tjenester 
som bidrar til at innbyggere og 
bedrifter til å løse oppgaver i 
egenregi. 

Iverksette handling/tiltak innen 
2020. 

 Utvikle/ta i bruk strategier og tiltak 
for brukervennlige og sikre digitale 
løsninger som oppmuntrer og 
legger til rette for at 
oppgaveløsningene i 
tjenesteproduksjonen effektivt 
støttes av digitale elementer. 

Iverksette strategi og 
handling/tiltak innen 2020 

Hovedmål 2.3: Kommunen skal være en god arbeidsgiver med godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere 

Mestring, trivsel og nærvær Gjennomføre 
medarbeiderundersøkelsen, 10-
faktor innen 1. kvartal 2019 

Ingen avvik på gjennomføring 

 Innen 2 kvartal 2019 evaluere 
resultat 10-faktor og i samarbeid 
med ansatte iverksette endrings-
/utviklingstiltak 

Ingen avvik på 
gjennomføring.Sykefravær mindre 
enn 7 % 

Åpen og trygg arbeidsplass Vårt forbedringsarbeid med 
systematisk og risikobasert system 
for internkontroll og 
informasjonssikkerhet skal 
fortsette i 2019. Dette 
dokumenteres elektronisk i 
Compilo. 

Oppfølging gjennom 
avdelingsmøter. 

Tydelig organisasjon Revidert delegeringsreglement 
gjøres kjent. Myndiggjøring av 
ansatte. Kjente formelle strukturer. 
Medarbeiderdialog. 

Kontinuerlig forbedringsarbeid 

 Utvikle stillingsbeskrivelser for 
ledere og andre nøkkelstillinger 

I løpet av budsjettåret 

Hovedmål 2.4: Sikre ønsket og bærekraftig samfunnsutvikling 

Samfunnsmessig engasjement Tydelig og åpen informasjon. 
Innbyggerdialog. Planverktøy i 
digitalt form for medvirkning. 

Gjennomgang kvartalsvis i 
avdelingen. Bruk av nettbasert 
planleggingsverktøy via 
hjemmesiden. 
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6.4 Behovsvurderinger 
Fra administrasjonens side oppleves rammen som urealistiske med det tjenestenivået som er 
satt. Det er ikke samsvar mellom de driftspunkt som skal betjenes og de økonomiske rammer 
som er vedtatt. 
Tjenestenivået må både senkes i kvalitet og driftspunkt må utgå, og her er det behov for 
politiske vedtak på kutt. Med dagens strukturer og oppgaver er det vanskelig å balansere 
driften opp mot budsjettet. Men så lenge driftsavdelingen skal betjene de tjenestesteder som er 
i drift, samt få inn nye/ytterligere driftspunkt, er det ikke mulig å opprettholde dagenes 
standarder og responstider på oppdrag. 
  
  

6.5 Selvkost 
Innen vann og avløp driftes tjenesteområdet til selvkost. Det jobbes godt med å holde 
kostnader nede slik at våre innbyggere ikke opplever høyere vann og avløpsavgift enn det 
som faktisk er reelt. 
Feiing er forebyggende arbeid for brannvern og driftes også til selvkost. Her inngår Kåfjord 
kommune i et interkommunalt samarbeid. Dette ledes av et styre bestående av 
kommunedirektører i medlemskommunene.

307



KOMMUNALE GEBYRER OG EGENBETALING Kommunal delflator 2020 3.10%

Vanngebyr for 2019 2019 Endring i % 2020
Engangsgebyr tilknytning kr 5,015.00 0 kr 5,015.00 +mva
Fast årsgebyr vann kr 1,900.00 23.7 kr 2,350.30 +mva
Gebyr vann etter bruksareal pr m2 kr 20.64 7.8 kr 22.25 +mva
Gebyr vann etter målt forbruk pr m3 kr 13.76 7.8 kr 14.83 +mva
Øvrige vanngebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, økes m med 7,8 %

Avløpsgebyr for 2019
Engangsgebyr tilknytning kr 3,052.00 0 kr 3,052.00 +mva
Fast årsgebyr avløp kr 2,350.00 18 kr 2,773.00 +mva
Gebyr avløp etter bruksareal pr m2 kr 31.00 32.8 kr 41.17 +mva
Gebyr avløp etter målt forbruk pr m3 kr 20.67 32.8 kr 27.45 +mva
Øvrige avløpsgebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, øker med
32,8 %

Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. 
Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 pr. tank pr. år, inkl.
behandling og transport.

kr 1,727 3.5 kr 1,787 +mva

Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 pr. tank pr. år, inkl.
behandling og transport.

kr 864 3.5 kr 894 +mva

Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger pr.
tank pr. år, inkl behandling og transport.

kr 576 3.5 kr 596 +mva

Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger pr.
tank pr. år inkl. behandling og transport.

kr 432 3.5 kr 447 +mva

Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3
pr. m3. Inkl. behandling og transport.

kr 475 3.5 kr 492 +mva

Ekstra tømming av septik kr 2,277 3.5 kr 2,357 +mva
Ekstra tømming av septik i perioden 1.nov til 30. april – kr 3,415 3.5 kr 3,535 +mva
Gebyr for manglende merking/rydding av slamtank kr 530 3.5 kr 549 +mva

Renovasjonsgebyrer 2019
Standardabonnement (240 liters dunk) pr. år kr 3,401 3.0 kr 3,503 +mva
Miniabonnement (140 liters dunk) pr. år kr 2,766 3.0 kr 2,849 +mva
Miniabonnement kompost (140 liters dunk) pr. år kr 2,766 3.0 kr 2,849 +mva
Storabonnement (340 liters dunk) pr. år kr 4,944 3.0 kr 5,092 +mva
Fritidsabonnement pr. år kr 865 3.0 kr 891 +mva
Fritidsabonnement med dunk – kr 1,886 3.0 kr 1,943 +mva
Gebyr for bytte av dunk. kr 267 3.0 kr 275 +mva
Kjøp av dunk kr 640 3.0 kr 659 +mva

308



Hentegebyr dunk inntil 6 mtr. – kr 998 3.0 kr 1,028 +mva

Gebyr for papirfaktura for Avfallsservice sine tjenester kr 36.00 +mva

Feiertjenester
Feiegebyr pr. røykløp kr 287 0.0 kr 287.00 +mva
Fresing røykløp kr 1,000.00 +mva
Filming røykløp kr 1,000.00 +mva
Andre tjenester, ekstra inspekson av røykløp eller fyringsanlegg kr 364.00 +mva
Feiing - fyrkjele og anbringer kr 2,500.00 +mva
Feiing lite ildsted kr 364.00 +mva
Feiing stort ildsted kr 800.00 +mva

Kommunale husleier økes med 3,1 % fra 1.4. 2020.

Gebyrsatser for helse- og omsorgstjenester 2019
Beregnet etter Grunnbeløpet i folketrygden fastsatt 1.5.2019=  kr. 99 858,-
Satsene vil følge de til enhver tid gjeldende statlige maksimalsatser og
grunnbeløpet i folketrygden.

G-grense
Nedre
inntektsgrense

Øvre
inntektsgrense

Maksimal
egenandel pr. mnd

1-2 G kr 0 kr 199,716 kr 205
2-3 G kr 199,716 kr 299,574 kr 1,200
3-4 G kr 299,574 kr 399,452 kr 2,000
4-5 G kr 399,452 kr 499,290 kr 3,200
Over 5 G kr 499,290 ---- kr 4,000

Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, men maksimumsbeløpet
per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i.

Trygghetsalarm, leie pr. måned. kr 336 kr 336

Vederlagsbetaling for korttidsopphold på sykehjemmet fra 1. januar 2020
Korttidsopphold pr. døgn kr 165
Dag/nattopphold i institusjon pr. døgn kr 85
Pr. middag som bringes ut fra helsesenteret kr 116
½ porsjon kr 68
Tillegg for utkjøring (gratis ved henting på kjøkken) kr 50

Dagsenter, egenandel pr. dag kr 90 kr 90
Aktivitetssenter: Egenandel 1-2 ganger pr. uke kr 191 kr 191
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Aktivitetssenter: Mer enn 2 ganger pr. uke kr 242 kr 242
Utkjøring av tekniske hjelpemidler:
 - Utkjøring fra lokalt lager, pr. utkjøring kr 216 kr 216
 - Egenandel for leie av kommunalt hjelpemiddel, pr. hjelpemiddel kr 113 kr 113

Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor pr. mann pr. time. kr 896 0.0 kr 896

Utenom ordinær arbeidstid, overtidstillegg på pr time pr. mann. kr 185 3.0 kr 190

Ved bruk av utstyr skal dette faktureres til priser av nedenforstående liste:
Spylebil- pris pr. time kr 487 3.6 kr 505 +mva
Pumpe bensin: Overvann/ avløp pr. time kr 141 3.0 kr 145 +mva
Lekkasjesøkeutstyr: Vann (lite egnet til lytting private ledn) Pr. time kr 141 3.0 kr 145 +mva
Kamera/ feilsøk: avløp/ overvann Pr. time kr 249 2.5 kr 255 +mva
Vanntiner (unntaksvis, som eks vinteren 09/10) pr. time kr 297 2.7 kr 305 +mva
Lensepumpe overflatevann pr.time kr 141 3.0 kr 145 +mva
Vegsalt, levert, 25 kg sekk kr 162 3.6 kr 170 +mva
Vegstikk, levert, utrangerte pr. stk. kr 3 0.0 kr 3 +mva
Stakefjær 15m/ 25m Lånes ut gratis.

Skoler, barnehager, SFO-lokaler og andre kommunale lokaler kan leies ut til møter og sosiale sammenkomster slik som bursdager, konfirmasjoner og lignende.
I disse prisene forutsettes renhold og at rommene settes i god og ryddig stand etter bruk.
Pr. rom kr 527 kr 530
Pr. påfølgende rom kr 317 kr 320
Ved behov for ytterligere renhold faktureres pr. time kr 317 kr 320
Arrangemenger i regi av ungdom under 18 år, feks. ungdomsråd, elevråd og
tilsv.

Gratis Gratis

Barnebursdageer for barn under 16 år. Gratis Gratis
Møter i regi av politiske partier Gratis Gratis
Lag og foreninger i Kåfjord kommune, til møter, inntektsgivende
arrangement og fysisk aktivitet/trening

Gratis Gratis

Barnehagesatser (fra 1. april 2020)
50 % plass inntil 20 timer i uka pr. måned kr 1,350 0.0 kr 1,350
80 % plass inntil 32 timer i uka pr. måned kr 2,176 0.0 kr 2,176
100 % plass over 33 timer i uka pr. måned kr 2,700 0.0 kr 2,700
Kostpenger i barnehagene (fra 1. april 2020)
50 % plass pr. måned kr 167 3.1 kr 172
80 % plass pr. måned kr 267 3.1 kr 275
100 % plass pr. måned kr 333 3.1 kr 343
SFO (fra 1. april 2020)
Halv plass pr. måned kr 968 3.1 kr 998
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Hel plass pr. måned kr 1,859 3.1 kr 1,917
Kostpenger i SFO (fra 1. april 2020)
Hel plass kr 333 3.1 kr 343
For de som ikke har hel plass betales kostpenger ut fra plasstørrelsen med
utgangspunkt priser for hel plass
Kulturskolen (fra 1. april 2020)
Hel plass kr 771 3.1 kr 795
Søskenmoderasjon (gjelder også hvis samme elev har flere tilbud) kr 462 3.1 kr 476

Idrettshallen - generelle vilkår ved leie
1. Det må i hvert leietilfelle av lokaler til møter o.l. betales for minimum 2
times leie og for hver påbegynte halvtime etter det. 2. For inntektsgivende
store arrangement i helgene kreves en fast pris. 3. For utleie i helgene kan
huset leies hele dagen.

Idrettshallen priser lag og foreninger i Kåfjord
Idrettshall og garderober, hel Gratis Gratis
Idrettshall 2/3 del inkl. garderober Gratis Gratis
Idrettshall 1/3 inkl. garderober Gratis Gratis
Treningsrom i hallen Gratis Gratis
Møterom i hallen ?
Sosialtrom i hallen Gratis Gratis
Leie av hallen ved inntektsgivende arr. per dag Gratis Gratis

Idrettshallen priser lag og foreninger fra andre 
kommuner. Offentlige eller private organisasjoner,
kommersielle aktører
Idrettshall og garderober, hel kr 421 kr 430
Idrettshall 2/3 del inkl. garderober kr 253 kr 260
Idrettshall 1/3 inkl. garderober kr 126 kr 130
Treningsrom i hallen kr 211 kr 220
Møterom i hallen kr 527 kr 530
Sosialtrom i hallen kr 527 kr 530
Leie av hallen ved inntektsgivende arr. per dag kr 5,274 kr 5,280

Idrettshallen priser for privatpersoner 

Idrettshall og garderober, hel kr 106 106
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Idrettshall 2/3 del inkl. garderober kr 106 106
Idrettshall 1/3 inkl. garderober kr 64 64
Treningsrom i hallen ?
Møterom i hallen kr 527 kr 530
Sosialtrom i hallen kr 527 kr 530
Leie av hallen ved inntektsgivende arr. per dag ?

Prosentvis økn 3.1

Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene kr 596 ?
Ilandføring av gods
Pr. tonn kr 62.85 3.10 kr 65  +mva
Vekt 0 – 500 kg. pr. kolli kr 32 3.10 kr 33  +mva
Vekt 500 – 1000 kg. pr. kolli kr 63 3.10 kr 65  +mva
Omregningsnøkkel: 1m3 = 286 kg
Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris. 
Rådmannen kan i særskilte tilfeller inngå særavtaler.
Volum 0 – 0,5 m3 pr. kolli kr 56 3.10 kr 58  +mva
Volum 0,5 – 1,0 m3 pr. kolli kr 104 3.10 kr 107  +mva
Volum over 1,0 m3 pr. m3 kr 101 3.10 kr 104  +mva
Rådmannen kan i særskilte tilfeller inngå særavtaler.
Årsleie i fiskerihavnene i Djupvik og på Løkvoll pr. breddemeter. kr 1,250 kr 1,270

K-sak 100/16, jf. k-sak 86/18, pkt. 18-22
Byggesaksgebyr jfr. Plan- og bygningsloven 2008, § 33-1, gjeldende fra 1. januar 2020:

Søknad uten krav til ansvarsrett – (Pbl § 20-2) Ekskl. mva Inkl. mva
1.1 Enkle tiltak kr 3,690 3.0 kr 3,800
Søknad med krav til ansvarsrett – (Pbl § 20-1)
2.1 Enkle tiltak og ettrinnssøknad, for bygg inntil 300m2 BRA kr 3,690 3.0 kr 3,800
2,2 Ettrinnssøknad for bygg over 300 m2 BRA kr 6,500
To - trinns søknad:
2.2 Rammetillatelse kr 6,330 3.0 kr 6,500
2.3 Igangsetting nr. 1 kr 2,005 3.0 kr 2,070
2.4 Igangsetting, pr. påfølgende kr 1,370 3.0 kr 1,420
Ansvarsrett og godkjenning
3.2 Godkjenning ved erklæring om ansvarsrett kr 950 3.0 kr 980
3.3 Godkjenning som selvbygger kr 1,160 3.0 kr 1,200
4.1 Ulovlige tiltak: Som for tiltaket pluss medgått tid til saksbehandling.
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5.1 Endringssøknad etter at tillatelse er gitt kr 1,160 3.0 kr 1,200
5.2 Midlertidig brukstillatelse kr 2,110 3.0 kr 2,180
5.3 Søknad om riving av bygg etter § 20-2, og eneboliger kr 0 kr 0
5.4 Rivningssøknad for øvrig kr 1,585 kr 3,800
6.1 Søknad om utslippstillatelse kr 2,110 3.0 kr 2,180
7.1 Dispensasjon uten høring kr 2,635 3.1 kr 2,720 kr 3,000
7.2 Dispensasjon med høring kr 4,745 3.0 kr 4,890 kr 5,000
8.1 Søknad om areal for oppdrettsanlegg. Pris + annonsering kr 21,100 3.3 kr 21,800 kr 21,100
8.2 Søknad om areal for oppdrettsanlegg. Endring av eksisterende ny kr 10,550
9.1 Avbrutt tiltak 50 % av fastsatt gebyr.
10.1 Behandlingsgebyr pbl § 20-1 m, jf §26-1 (delingssaker) kr 2,640 3.0 kr 2,720
11.1 Timepris ved behandling etter medgått tid kr 920 3.0 kr 950
12.1 Behandling av reguleringsplaner kr 12,655 3.2 kr 13,060 kr 16,000
Behandling av eguleringsplaner med konsekvensutredning ny kr 26,000
12.2 Behandling av reguleringsendring kr 10,550 3.2 kr 10,890 kr 14,000
12.3 Mindre reguleringsendring etter pbl. §12-14 2. ledd kr 5,800 0.0 kr 5,800 kr 6,000
12.4 Tillegg for kartarbeid, fulldigitalt på SOSI-format kr 0 3.0 kr 0 Disse tas ut.
12.5 Tillegg for kart, digitale men ikke SOSI-format kr 2,640 4.0 kr 2,750 "Hjemles i pbl § 2-1, så ikke lengre behov"
12.6 Tillegg ved levering av plan på analoge kart kr 10,550 3.2 kr 10,890

Kåfjord kommunes byggesaksgebyrer etter matrikkelloven beregnes på bakgrunn av et eget gebyrregulativ vedtatt av kommunestyret i sak 100/2016.
sak 100/2016. Alle priser i dette regulativet øker med 3,2% fra 1. januar 2020.

20. Eiendomsmeglerpakke kr 5,200
       Eiendomsinformasjon, ulike typer formidling av grunnkart, nabolister, planstatus med bestemmelser
       bestemmelser og lignende, pr stk kr 250

21. Festeavgiften for nye festekontrakter pr. dekar. (ikke mva pliktig) kr 2,120 3.1 kr 2,190
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"Hjemles i pbl § 2-1, så ikke lengre behov"

319



Vanngebyr for 2019
Engangsgebyr tilknytning
Fast årsgebyr vann
Gebyr vann etter bruksareal pr m2
Gebyr vann etter målt forbruk pr m3
Øvrige vanngebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, reduseres med 7,8 %

Avløpsgebyr for 2019
Engangsgebyr tilknytning
Fast årsgebyr avløp
Gebyr avløp etter bruksareal pr m2
Gebyr avløp etter målt forbruk pr m3
Øvrige avløpsgebyr, som ikke beregnes
av areal eller målt forbruk, reduseres med
1,3 %

Tømmegebyr for slamavskillere,
septiktanker o.l.
Tømming hvert år av septiktanker inntil 4
m3 pr. tank pr. år, inkl. behandling og
transport.
Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil
4 m3 pr. tank pr. år, inkl. behandling og
transport.
Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil
4 m3 tilknyttet fritidsboliger pr. tank pr.
år, inkl behandling og transport.
Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil
4 m3 tilknyttet fritidsboliger pr. tank pr.
år inkl. behandling og transport.

Tømmegebyr for slamavskillere,
septiktanker og lignende større enn 4 m3
pr. m3. Inkl. behandling og transport.

Ekstra tømming av septik
Ekstra tømming av septik i perioden
1.nov til 30. april –
Gebyr for manglende merking/rydding av
slamtank

Renovasjonsgebyrer 2019
Standardabonnement (240 liters dunk) pr.
år
Miniabonnement (140 liters dunk) pr. år
Miniabonnement kompost (140 liters
dunk) pr. år
Storabonnement (340 liters dunk) pr. år
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Fritidsabonnement pr. år
Fritidsabonnement med dunk –
Gebyr for bytte av dunk.
Kjøp av dunk
Hentegebyr dunk inntil 6 mtr. –

Feiegebyr pr. pipe

Kommunale husleier økes med 2,8 % fra
1.4. 2019.
Pris pr. middag som bringes ut fra
helsesenteret

Gebyrsatser for helse- og
omsorgstjenester 2019
Beregnet etter Grunnbeløpet i folketrygden fastsatt 1.5.2018= 93634,00 Satsene vil følge de til enhver tid gjeldende
statlige maksimalsatser og grunnbeløpet i folketrygden.

Nedre
inntektsgrense

G-grense
1-2 G kr 0
2-3 G kr 187,269
3-4 G kr 280,903
4-5 G kr 374,537
Over 5 G kr 468,171
Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, men maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de
er i.Trygghetsalarm, leie pr. måned.

Vederlagsbetaling for korttidsopphold på sykehjemmet fra 1.
juli 2018Korttidsopphold pr. døgn
Dag/nattopphold i institusjon pr. døgn
Pr. middag som bringes ut fra
helsesenteret
½ porsjon
Tillegg for utkjøring (gratis ved henting
på kjøkken)

Utkjøring av tekniske hjelpemidler, pr.
utkjøring

Egenandel for leie av kommunalt
hjelpemiddel, pr. hjelpemiddel

Timepris for privat tjenesteyting utført
av teknisk sektor pr. mann pr. time.
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Utenom ordinær arbeidstid,
overtidstillegg på pr time pr. mann.

Utstyr
Spylebil- pris pr. time
Pumpe bensin: Overvann/ avløp pr. time
Lekkasjesøkeutstyr: Vann (lite egnet til
lytting private ledn) Pr. time

Kamera/ feilsøk: avløp/ overvann Pr. time

Vanntiner (unntaksvis, som eks vinteren
09/10) pr. time
Lensepumpe overflatevann pr.time
Vegsalt, levert, 25 kg sekk
Vegstikk, levert, utrangerte pr. stk.
Stakefjær 15m/ 25m

Skoler, barnehager, SFO-lokaler
Skoler, barnehager, SFO-lokaler og andre kommunale lokaler kan leies ut til møter og sosiale sammenkomster slik
som bursdager, konfirmasjoner og lignende.
I denne prisene forutsettes renhold og at rommene settes i god og ryddig stand etter bruk.
Pr. rom
Pr. påfølgende rom
Ved behov for ytterligere renhold
faktureres pr. time

Arrangemenger i regi av ungdom under
18 år, feks. ungdomsråd, elevråd og tilsv.

Barnebursdageer for barn under 16 år.
Møter i regi av politiske partier
Lag og foreninger i Kåfjord kommune, til
møter, inntektsgivende arrangement og
fysisk aktivitet/trening

Idrettshallen
1. Det må i hvert leietilfelle av lokaler til
møter o.l. betales for minimum 2 times
leie og for hver påbegynte halvtime etter
det. 2. For inntektsgivende store
arrangement i helgene kreves en fast pris.
3. For utleie i helgene kan huset leies hele
dagen.

Lag og foreninger
i Kåfjord

Idrettshall og garderober, hel Gratis
Idrettshall 2/3 del inkl. garderober Gratis
Idrettshall 1/3 inkl. garderober Gratis
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Treningsrom i hallen Gratis
Møterom i hallen
Sosialtrom i hallen Gratis
Leie av hallen ved inntektsgivende arr.
per dag Gratis

Barnehagesatser

50 % plass inntil 20 timer i uka pr. måned Fra 1. april 2019

80 % plass inntil 32 timer i uka pr. måned Fra 1. april 2019

100 % plass over 33 timer i uka pr. måned Fra 1. april 2019

Kostpenger i barnehagene
50 % plass pr. måned Fra 1. april 2019
80 % plass pr. måned Fra 1. april 2019
100 % plass pr. måned Fra 1. april 2019
SFO
Halv plass pr. måned Fra 1. april 2019
Hel plass pr. måned Fra 1. april 2019
Kostpenger i SFO Fra 1. april 2019
Hel plass Fra 1. april 2019
For de som ikke har hel plass betales
kostpenger ut fra plasstørrelsen med
utgangspunkt priser for hel plass

Fra 1. april 2019

Kulturskolen
Hel plass Fra 1. april 2019
Søskenmoderasjon (gjelder også hvis
samme elev har flere tilbud) Fra 1. april 2019

Festeavgiften for gravplasser ved
kirkegårdene
Ilandføring av gods
Pr. tonn
Vekt 0 – 500 kg. pr. kolli
Vekt 500 – 1000 kg. pr. kolli
Omregningsnøkkel: 1m3 = 286 kg
Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris.
Rådmannen kan i særskilte tilfeller inngå
særavtaler.
Volum 0 – 0,5 m3 pr. kolli
Volum 0,5 – 1,0 m3 pr. kolli
Volum over 1,0 m3 pr. m3

Årsleie i fiskerihavnene i Djupvik og på
Løkvoll pr. breddemeter.

Byggesaksgebyr jfr. Plan- og bygningsloven 2008, § 33-1, gjeldende fra 1. januar 2019:

323



K-sak 100/16, jf. k-sak 86/18, pkt. 18-22

Søknad uten krav til ansvarsrett – (Pbl §
20-2)
1.1 Enkle tiltak
Søknad med krav til ansvarsrett – (Pbl §
20-1)
2.1 Enkle tiltak og ettrinnssøknad
To - trinns søknad:
2.2 Rammetillatelse
2.3 Igangsetting nr. 1
2.4 Igangsetting, pr. påfølgende
Ansvarsrett og godkjenning
3.2 Søknad om lokal godkjenning
3.3 Godkjenning som selvbygger
4.1 Ulovlige tiltak: Som for tiltaket pluss medgått tid til
saksbehandling.5.1 Endringssøknad etter at tillatelse er
gitt
5.2 Midlertidig brukstillatelse
5.3 Søknad om riving av bygg etter § 20-
2, og eneboliger
5.4 Rivningssøknad for øvrig
6.1 Søknad om utslippstillatelse
7.1 Dispensasjon uten høring
7.2 Dispensasjon med høring
8.1 Søknad om areal for oppdrettsanlegg.
Pris + annonsering
9.1 Avbrutt tiltak 50 % av fastsatt gebyr.
10.1 Behandlingsgebyr pbl § 20-1 m, jf
§26-1 (delingssaker)
11.1 Timepris ved behandling etter
medgått tid
12.1 Behandling av reguleringsplaner
12.2 Behandling av reguleringsendring
12.3 Mindre reguleringsendring etter pbl.
§12-14 2. ledd
12.4 Tillegg for kartarbeid, fulldigitalt på
SOSI-format
12.5 Tillegg for kart, digitale men ikke
SOSI-format
12.6 Tillegg ved levering av plan på
analoge kart
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kr 5,015 +mva
kr 1,900 +mva

kr 21 +mva
kr 14 +mva

kr 3,052 +mva
kr 2,350 +mva

kr 31 +mva
kr 21 +mva

kr 1,727 +mva

kr 864 +mva

kr 576 +mva

kr 432 +mva

kr 475 +mva

kr 2,277 +mva

kr 3,415 +mva

kr 530

kr 3,401 +mva

kr 2,766 +mva

kr 2,766 +mva

kr 4,944 +mva

Øvrige vanngebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, reduseres med 7,8 %
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kr 865 +mva
kr 1,886 +mva
kr 267 +mva
kr 640 +mva
kr 998 +mva

kr 287 +mva

kr 116

Øvre inntektsgrense
Maksimal
egenandel
pr. mnd

kr 187,268 kr 205
kr 280,902 kr 1,200
kr 374,536 kr 2,000
kr 468,170 kr 3,200

---- kr 4,000

kr 326

kr 160
kr 80

kr 113

kr 66

kr 50

kr 210

kr 110

kr 896

Beregnet etter Grunnbeløpet i folketrygden fastsatt 1.5.2018= 93634,00 Satsene vil følge de til enhver tid gjeldende
statlige maksimalsatser og grunnbeløpet i folketrygden.

Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, men maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de
er i.
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kr 185

kr 487 +mva
kr 141 +mva

kr 141 +mva

kr 249 +mva

kr 297 +mva

kr 141 +mva
kr 162 +mva
kr 3 +mva

Lånes ut gratis.

kr 527
kr 317

kr 317

Gratis

Gratis
Gratis

Gratis

Andre kommuner, lag/foreninger i andre
kommuner, offentlige eller private org.
Kommersielle aktører

Privatperson
er

kr 421 kr 106
kr 253 kr 106
kr 126 kr 64

Skoler, barnehager, SFO-lokaler og andre kommunale lokaler kan leies ut til møter og sosiale sammenkomster slik
som bursdager, konfirmasjoner og lignende.
I denne prisene forutsettes renhold og at rommene settes i god og ryddig stand etter bruk.
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kr 211
kr 527 kr 527
kr 527 kr 527

kr 5,274

kr 1,350

kr 2,176

kr 2,700

kr 167
kr 267
kr 333

kr 968
kr 1,859

kr 333

kr 771

kr 462

kr 596

kr 62.85  +mva
kr 32  +mva
kr 63  +mva

kr 56  +mva
kr 104  +mva
kr 101  +mva

kr 1,250

Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris.

Byggesaksgebyr jfr. Plan- og bygningsloven 2008, § 33-1, gjeldende fra 1. januar 2019:
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kr 3,690  +mva

kr 3,690  +mva

kr 6,330  +mva
kr 2,005  +mva
kr 1,370  +mva

kr 950  +mva
kr 1,160  +mva

kr 1,160  +mva

kr 2,110  +mva

kr 0  +mva

kr 1,585  +mva
kr 2,110  +mva
kr 2,635  +mva
kr 4,745  +mva

kr 21,100  +mva

 +mva

kr 2,640  +mva

kr 920  +mva

kr 12,655  +mva
kr 10,550  +mva

kr 5,800  +mva

kr 0

kr 2,640  +mva

kr 10,550  +mva
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NORGGA  GIRKU E?
Gåivuona  båhppa  — ja searvegottekantuvra

DEN NORSKE KIRKE “W B I L
Kåfjord preste -og menighetskontor

Kåfjord Kommune

V/Rådmannen

9148 OLDERDALEN 05.11.19

Budsjett  og kommunalt driftstilskudd for  2020  til Kåfjord Menighetsråd

Kåfj ord menighetskontor har utarbeidet budsjettet for  2020  til Kåfjord Menighetsråd.

Vi har gått gjennom regnskapene og budsjettene for tidligere år og utarbeidet budsjettet i tråd

med forventede inntekter og kostnader for det kommende året.

Når det gjelder menighetsrådets driftsbudsjett for  2020  som vi har utarbeidet, er det her tatt

høyde for en økning av bevilgningen fra Kåfjord kommune.

Kåfjord Menighetsråd her på bakgrunn av vedlagt budsjett for  2020, Kåfjord kommune

om en økning i  den kommunale bevilgningen med kr 151  000,—.  Den totale bevilgningen

til drift blir da på kr  2  405  000,-.  I tillegg kommer tilskudd til bedehusene på kr. 72  000,-
og dekning av kapitalkostnader på kr. 53  000,-.  Totalt kr.  2  530  000,-

Økningen i budsj ettet har sin årsak i følgende:

 

Generell lønnsvekst: kr. 100  000,—

Diverse kr. 51 000  -

Kr. 151 QQQ;

Som en ser er denne økningen absolutt nødvendig for  å  holde en akseptabel drift.

Vårt ønske er å avholde de forordede gudstjenestene som biskopen har bestemt. Tidligere har

det vært mange avlyste gudstjenester. Det blir helt umulig å holde en normal drift dersom en

ikke får en økning ut over den vanlige lønns- og prisveksten. Videre ønsker vi å holde driften

av kontoret på samme nivå som tidligere.

Vi har i budsjettarbeidet forsøkt å være så realistiske som mulig når det gjelder forventede
inntekter og kostnader. Vi ønsker med denne økningen å holde et fornuftig budsj ett nivå.

Dette for å kunne utføre våre lovpålagte oppgaver, samt å holde en normal drift og

vedlikehold av kontoret, kirkene og kirkegårdene i vår kommune.
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330



NORGGA GIRKU
Gåivuona  båhppa  — ja searvegottekantuvra

DEN  NORSKE  KIRKE
Kåfjord  preste -og menighetskontor

Menighetsrådet håper det vil være mulig å innfri våre ønsker om bevilgning fra dere og vi ser
fram til en positiv tilbakemelding.

Med hilsen

/

]Ofé/ZVM Kafé" ”*x
Torbjørn Karlsen

kirkeverge

Vedlegg:  Særutskrift av sak F17/18

Kopi: Ordføreren i Kåfjord
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