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       Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 106/20 Delegerte saker Formannskap november-
desember 2020 

 2020/130 

PS 107/20 Tilskudd boligbygging - vurdering av muligheter  2020/500 
PS 108/20 Budsjett 2021 - Økonomiplan 2022-2024  2020/317 
Møtet ble startet kl.09.00. med 3-partsmøte. 
Følgende var til stede: 

 Formannskap 
 Utvalgsleder Nils O. L. 
 Kommunedirektør Trond A. H. og Økonomisjef Håkon J. 
 Kommunalsjefer Gunn A og Kristin V.J. 
 Fagforeninger: Guro J- Fagforbundet, Birger O- Delta, Ane-Alis J-  

Skolenes Landsforbund, Rolf P- Utdanningsforbundet 
Økonomisjef Håkon J. redegjorde for budsjettet. 
 
Birger O. Delta: Viktig å tenke langsiktig i forhold til stillinger, øremerkede stillinger har man 
på nåde noen år. Næringslivet trenger støtte. Viktig å tenke konsekvenser av budsjettet, og 
evaluere underveis. 
Guro J. Fagforbundet: Lederfunksjon innenfor helse, det har vært dårlig prosess i forhold til 
ledelse, reduksjon fagsykepleiere, hva er konsekvensen med tiltakene innenfor helse? Viktig å 
ha prosess før nedskjæring, møter og drøftinger med fagforeninger, og informere ansatte. Hva 
med gamle helsesenter, det ble brukt midler på tilpassing for corona-mottak, nå er det flyttet 
uten å være i bruk? 
Rolf P. Utdanningsforbundet: Læreverk er ikke oppdatert, det kommer store utgifter på 
læremidler til skolene. Barnehagene har minimumsbemanning. Sykefravær høyt, hvor mye er 
covid-19-fravær? Hvordan er det med covid-19-midlene? 
Nils O.L. UMDU-leder: Orienterte om UMDUs budsjettarbeid. Fjernet bl.a. 1 stilling på drift. 
 
Formannskapet startet kl.12.45. 
Nils O. L. UMDU-leder, fratrådte kl.14.00. 
Møtet ble hevet kl.16.00. 
 
 
 
 
 
 
  



PS 106/20 Delegerte saker Formannskap november-desember 2020 

 

Saksprotokoll i Formannskap- 30.11.2020  

Behandling: 
Tatt til orientering. 
 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Tatt til orientering. 
 
 
 

PS 107/20 Tilskudd boligbygging - vurdering av muligheter 

 

Saksprotokoll i Formannskap- 30.11.2020  

Behandling: 
Formannskapet foreslo endring på beløp og formulering. 
 
Kommunedirektørens innstilling med endring fra formannskapet, ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

 Kåfjord kommune setter av kr. 500 000 i budsjettet for 2021 øremerket tilskudd til 
boligbygging  

o Hvert tilskudd settes til kr. 100 000 
 Tilskuddet gjelder kun for de som bygger på private tomter. Viser ellers til ordning med 

rabaterte tomter for førstegangsetablerere, og nåværende subsidiering ved kjøp 
kommunale tomter. 
 

 Kåfjord kommune setter av kr. 200 000 i budsjettet for 2021 øremerket tilskudd til 
geoteknisk undersøkelser  

o Hvert tilskudd settes inntil kr. 40 000.  

 



Det lages egne retningslinjer for tildeling av hvert av tilskuddene. Disse vedtas politisk. 
Tilskuddene er en prøveordning for budsjettåret 2021. 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 

 Kåfjord kommune setter av kr. 500 000 i budsjettet for 2021 øremerket tilskudd til 
boligbygging  

 Hvert tilskudd settes til kr. 50 000 
 

 Kåfjord kommune setter av kr. 210 000 i budsjettet for 2021 øremerket tilskudd til 
geoteknisk undersøkelser  

 Hvert tilskudd settes inn til kr. 30 000.  

 
Det lages egne retningslinjer for tildeling av hvert av tilskuddene. Disse vedtas politisk. 
Tilskuddene er en prøveordning for budsjettåret 2021. 
 
 

PS 108/20 Budsjett 2021 - Økonomiplan 2022-2024 

 

Saksprotokoll i Formannskap- 30.11.2020  

Behandling: 
Endringer fra formannskapet ble innarbeidet i vedtak. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for 
inntektsåret 2021 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt.  

2. For eiendomsskatteåret 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, 
kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. Eiendomsskattelova §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 2021.  

3. For eiendomsskatteåret 2021 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 2021 være lik 3/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2021 
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 2021.    



4. Ordførergodtgjørelsen følger stortingsrepresentantene som for tiden har en godtgjørelse på kr. 
988 000,-. Ordførers godtgjørelse settes til 85% av dette. 

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 ordførers månedsgodtgjørelse, p.t. kr. 700 pr. møte (uavhengig av 
møtets varighet og saksmengde) gjeldende fra 1. januar 2021.  

10. Kåfjord kommunes gebyrregulativ for 2021 vedtas i henhold til vedlegg.  

11. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år 2021. Ved lån av 
fondsmidlene skal renteberegning foretas ut fra gjeldende markedsrente.  

12. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr. 25.000.000,- fra og med 1. januar 
2021. Kommunedirektøren bestemmer hvor mye av denne rammen som skal benyttes. 

13. Veilysene er tent i perioden 15. august til 15. april 

14. Kåfjord kommune opptar Startlån i husbanken med inntil kr. 7.000.000,- i 2021.  

15. Kåfjord kommune vedtar investeringsbudsjett slik:  

 2021 sum utgifter kr. 25 828 000,- 

 2022 sum utgifter kr. 33 728 000,-  

 2023 sum utgifter kr.       828 000,- 

 2024 sum utgifter kr        828 000,-  

16. Investeringene finansieres med lån slik:  

 2021 kr. 21 770 000,- 

 2022 kr. 29 560 000,-  

17. Årlig avsetning til disposisjonsfond skal i prinsippet utgjøre 1/3 av netto salgsinntekter av 
konsesjonskraft. Det gjøres et unntak for 2021 hvor kommunen må prioritere dekning av underskudd 
fra 2019. Totale avsetninger til dette fondet i planperioden fastsettes dette slik:  

 2021: kr. 0,-  

 2022: kr. 2 593 000,-  

 2023: kr. 3 214 000,-  



 2024: kr. 3 336 000,-  

18. Periodisert regnskap sammenholdt med periodisert budsjett fremlegges for kommunestyret pr. 
30/4 og 31/8  

19. Kåfjord kommunes driftsbudsjett for 2021 vedtas med samlede driftsutgifter og driftsinntekter på 
kr. 245 073 000,-  

20. Sum netto driftsutgifter i kommunens budsjett 2021 og økonomiplan fremover fastsettes slik:  

 2021: kr. 161 984 000,- 

 2022: kr. 158 498 000,-  

 2023: kr. 159 013 000,-  

 2024: kr. 158 862 000,-  

21. Kommunen skal styre sin økonomi i planperioden med følgende langsiktige mål:  

 Netto driftsresultat: minst 1,75 %  

 Disposisjonsfond: mellom 5 og 8 % av brutto driftsinntekter.  

 Netto lånegjeld: mindre enn 75 % av brutto driftsinntekter  

26. Formannskapets reserve for 2021 fastsettes til kr. 1 097 000,-.  

27. Voksenopplæring nedlegges fra 1. januar 2021. 

28. Det gjennomføres en evaluering av tjenestekjøpet fra Visit Lyngenfjord. Hvilken effekt har dette for 
næringslivet i Kåfjord. Frist 1. september 2021. 

29. Det innføres ei tilskuddsordning for boligbygging og geotekniske undersøkelser på private tomter. 
Det vises til formannskapets sak 107/20 

30. Det samlede budsjettet og økonomiplan med vedtatte endringer, vedtas som Kåfjord kommunes 
budsjett for 2021 - og økonomiplan 2022 – 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formannskapets innstilling: 
 
1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for 
inntektsåret 2021 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt.  

2. For eiendomsskatteåret 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, 
kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. Eiendomsskattelova §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 2021.  

3. For eiendomsskatteåret 2021 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 2021 være lik 3/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2021 
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 2021.    

4. Ordførergodtgjørelsen følger stortingsrepresentantene som for tiden har en godtgjørelse på kr. 
988 000,-. Ordførers godtgjørelse settes til 85% av dette. 

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 ordførers månedsgodtgjørelse, p.t. kr. 700 pr. møte (uavhengig av 
møtets varighet og saksmengde) gjeldende fra 1. januar 2021.  

10. Kåfjord kommunes gebyrregulativ for 2021 vedtas i henhold til vedlegg.  

11. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år 2021. Ved lån av 
fondsmidlene skal renteberegning foretas ut fra gjeldende markedsrente.  

12. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr. 25.000.000,- fra og med 1. januar 
2021. Kommunedirektøren bestemmer hvor mye av denne rammen som skal benyttes. 

13. Veilysene er tent i perioden 15. august til 15. april 

14. Kåfjord kommune opptar Startlån i husbanken med inntil kr. 7.000.000,- i 2021.  

15. Kåfjord kommune vedtar investeringsbudsjett slik:  

 2021 sum utgifter kr. 25 828 000,- 

 2022 sum utgifter kr. 33 728 000,-  

 2023 sum utgifter kr.       828 000,- 

 2024 sum utgifter kr        828 000,-  

16. Investeringene finansieres med lån slik:  

 2021 kr. 21 770 000,- 



 2022 kr. 29 560 000,-  

17. Årlig avsetning til disposisjonsfond skal i prinsippet utgjøre 1/3 av netto salgsinntekter av 
konsesjonskraft. Det gjøres et unntak for 2021 hvor kommunen må prioritere dekning av underskudd 
fra 2019. Totale avsetninger til dette fondet i planperioden fastsettes dette slik:  

 2021: kr. 0,-  

 2022: kr. 2 593 000,-  

 2023: kr. 3 214 000,-  

 2024: kr. 3 336 000,-  

18. Periodisert regnskap sammenholdt med periodisert budsjett fremlegges for kommunestyret pr. 
30/4 og 31/8  

19. Kåfjord kommunes driftsbudsjett for 2021 vedtas med samlede driftsutgifter og driftsinntekter på 
kr. 245 073 000,-  

20. Sum netto driftsutgifter i kommunens budsjett 2021 og økonomiplan fremover fastsettes slik:  

 2021: kr. 161 984 000,- 

 2022: kr. 158 498 000,-  

 2023: kr. 159 013 000,-  

 2024: kr. 158 862 000,-  

21. Kommunen skal styre sin økonomi i planperioden med følgende langsiktige mål:  

 Netto driftsresultat: minst 1,75 %  

 Disposisjonsfond: mellom 5 og 8 % av brutto driftsinntekter.  

 Netto lånegjeld: mindre enn 75 % av brutto driftsinntekter  

26. Formannskapets reserve for 2021 fastsettes til kr. 1 097 000,-.  

27. Voksenopplæring nedlegges fra 1. januar 2021. 

28. Det gjennomføres en evaluering av tjenestekjøpet fra Visit Lyngenfjord. Hvilken effekt har dette for 
næringslivet i Kåfjord. Frist 1. september 2021. 

29. Det innføres ei tilskuddsordning for boligbygging og geotekniske undersøkelser på private tomter. 
Det vises til formannskapets sak 107/20 

30. Det samlede budsjettet og økonomiplan med vedtatte endringer, vedtas som Kåfjord kommunes 
budsjett for 2021 - og økonomiplan 2022 – 2024 

 
 
 


