
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Formannskap 
Møtested: Møterom, Kultursenteret 
Dato: 03.12.2018 
Tidspunkt: 09:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Svein Oddvar Leiros Leder SPA 
Einar Eriksen Medlem KRF 
Magne Monsen Medlem/HU-nestleder KRF 
Tor Mikalsen HU-nestleder MDG 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Ludvig Rognli NESTL MSNBL 
Bjørn Inge Mo MEDL AP 
Lisa Katrine Mo MEDL AP 
Mathias Nilsen MEDL UR 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Even Steinlien/Magne Monsen Ludvig Rognli MSNBL 
Liv Gjertrud Hestdal Lisa Katrine Mo AP 
Emil Johansen Mathias Nilsen UR 

 
Merknader 
HTVer, HVO, økonomileder og etatsledere. 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Einar Pedersen Rådmann 
Greta Larsen Møtesekretær 

 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, 
er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 



       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 51/18 Saksliste og saksdokumenter til møte Nord-
Troms Regionråd 27.11.18 

 2015/850 

RS 52/18 Budsjett og kommunalt driftstilskudd for 2019  2017/576 
RS 53/18 Kontrollutvalgssak 18/18 - budsjettramme 2019 - 

underretning om vedtak 
 2015/20 

PS 58/18 Krav om erstatning for tapt inntekt pga 
manglende/dårlig isbryting sesongen 2018 

 2016/167 

PS 59/18 Renovering av "nato-kai", Olderdalen  2015/358 
PS 60/18 Budsjettforslag ansvar 436. - 

tospråklighetsmidlene 2018 
 2015/1610 

PS 61/18 Budsjett 437 Giellasiida 2019  2015/1611 
PS 62/18 HDMU Driftsbudsjett 2019  2018/404 
PS 63/18 Budsjett Oppvekst 2019  2017/528 
PS 64/18 Budsjett Helse- og omsorg 2019  2018/483 
PS 65/18 Budsjett 2019 - Økonomiplan 2020-2022  2018/410 
 
Møtet startet kl.09.00. med 3-partsmøte. 
Følgende møtte: 

 HU-nestleder Magne Monsen på 3-partsmøte, for Ludvig Rognli i formannskap 
 HU-nestleder Tor Mikalsen på 3-partsmøte 
 Even Steinlien for Ludvig Rognli på 3-partsmøte 
 Guro M. Jakobsen Fagforbundet 
 Anna I Berg-Løvli NSF 
 Birger Olsen Delta 
 Rolf Pedersen Utdanningsforbundet, på deler av 3-partsmøte 
 Eva Asbjørnsen HVO 
 Emil Johansen UR, på deler av 3-partsmøte. 

 
3-partsmøtet ble hevet kl.13.40. 
 
Formannskapsmøte startet kl.13.50. 
 
Referatsaker: Tatt til orientering. 
 
Møtet ble hevet kl.16.30. 



RS 51/18 Saksliste og saksdokumenter til møte Nord-Troms Regionråd 
27.11.18 

RS 52/18 Budsjett og kommunalt driftstilskudd for 2019 

RS 53/18 Kontrollutvalgssak 18/18 - budsjettramme 2019 - underretning om 
vedtak 

  



PS 58/18 Krav om erstatning for tapt inntekt pga manglende/dårlig isbryting 
sesongen 2018 

Saksprotokoll i Formannskap- 03.12.2018  

Behandling: 
Liv Hestdal AP erklærte seg inhabil etter Forvaltningsloven § 6 b. og fratrådte møtet. 
Et enstemmig formannskap erklærte Liv Hestdal inhabil. 
  
Formannskapet kom med følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes, det bes om utredning på anbudet med vurdering, anbudspapirer og utlysning. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken utsettes, det bes om utredning på anbudet med vurdering, anbudspapirer og utlysning. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 26.11.2018  

Behandling: 
MDG fremmer forslag til nytt punkt 2; 
 
2. Krav om erstatning etterfølges gradvis: Kommunen utbetaler en erstatning på kr. 50 000,-. 
Beløpet reduseres fordi tap som eventuelt følger av å bli strøket av momsregisteret, 
merkeregisteret og nedgradering til fritidsfisker ikke kan kompenseres så lenge det ikke har 
skjedd. 
 
 
Rådmannens innstilling vedtatt mot en stemme. 
 

1. Krav om at kommunen tilskriver Fiskeridirektoratet og ber om at Myrhaug ikke strykes 
av manntallet etterfølges. Fiskeridirektoratet er tilskrevet og har gitt følgende 
tilbakemelding; Dersom Myrhaug strykes fra manntallet, må han selv benytte sin 
klagerett til direktoratet. 

2. Krav om erstatning pålydende 70 000,- avslås med følgende begrunnelse: Isbryting ble 
gjennomført i henhold til kontrakt for perioden januar-april 2018. 

 
 

Vedtak: 
 
 

1. Krav om at kommunen tilskriver Fiskeridirektoratet og ber om at Myrhaug ikke strykes 
av manntallet etterfølges delvis; Fiskeridirektoratet er tilskrevet, men dersom Myrhaug 
strykes fra manntallet må han selv klage til direktoratet. 



2. Krav om erstatning pålydende 70 000,- avslås med følgende begrunnelse: Isbryting ble 
gjennomført i henhold til kontrakt for perioden januar-april 2018. 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Krav om at kommunen tilskriver Fiskeridirektoratet og ber om at Myrhaug ikke strykes 

av manntallet etterfølges delvis; Fiskeridirektoratet er tilskrevet, men dersom Myrhaug 
strykes fra manntallet må han selv klage til direktoratet. 

2. Krav om erstatning pålydende 70 000,- avslås med følgende begrunnelse: Isbryting ble 
gjennomført i henhold til kontrakt for perioden januar-april 2018. 

 
 

 
 

PS 59/18 Renovering av "nato-kai", Olderdalen 

Saksprotokoll i Formannskap- 03.12.2018  

Behandling: 
Formannskapet kom med følgende tillegg: Beløpet innarbeides over 3 år i kapitalbudsjettet. 
 
Hovedutvalg for miljø, drift og utviklings innstilling med endring i pkt.1. ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Med bakgrunn i at rehabilitering av «nato» kai, Olderdalen, vil kaia kunne brukes som 

en del av utviklinga av næringsrettet infrastruktur i kommunen, vedtar Kåfjord kommune 
at det bevilges kr 8.424.000 til rehabilitering av «nato»-kai Olderdalen, under 
forutsetning av 50 % tilskudd fra fylkeskommunalt regionalt nærings- og utviklingsfond 
(FRNU). Beløpet innarbeides over 3 år i kapitalbudsjettet. 

2   Administrasjonen retter en henvendelse til Multiconsult med spørsmål om det er mulighet   
å nedgradere dimensjonen på kaia til 10 T, for på denne måten å kunne minske utgiftene til 
rehabilitering. 

 
 
 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 26.11.2018  

Behandling: 
Tor Mikalsen fremmet følgende forslag til nytt pkt 2. Administrasjonen retter en henvendelse til 
Multiconsult med spørsmål om det er mulighet til å nedgradere dimensjonen på kaia til 10 T, for 
på denne måten å kunne minske utgiftene til rehabilitering. 
 
 
Forslag fra Tor Mikalsen tas opp, enstemmig vedtatt. 
 



Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med tillegg av nytt pkt 2. 
 

2. Med bakgrunn i at rehabilitering av «nato» kai, Olderdalen, vil kaia kunne brukes som 
en del av utviklinga av næringsrettet infrastruktur i kommunen, vedtar Kåfjord kommune 
at det bevilges kr 8.424.000 til rehabilitering av «nato»-kai Olderdalen, under 
forutsetning av 50 % tilskudd fra fylkeskommunalt regionalt nærings- og utviklingsfond 
(FRNU). 

 
2   Administrasjonen retter en henvendelse til Multiconsult med spørsmål om det er mulighet   
å nedgradere dimensjonen på kaia til 10 T, for på denne måten å kunne minske utgiftene til 
rehabilitering. 

 
 

Vedtak: 
1. Med bakgrunn i at rehabilitering av «nato» kai, Olderdalen, vil kaia kunne brukes som 

en del av utviklinga av næringsrettet infrastruktur i kommunen, vedtar Kåfjord kommune 
at det bevilges kr 8.424.000 til rehabilitering av «nato»-kai Olderdalen, under 
forutsetning av 50 % tilskudd fra fylkeskommunalt regionalt nærings- og utviklingsfond 
(FRNU). 

 
2   Administrasjonen retter en henvendelse til Multiconsult med spørsmål om det er mulighet   
å nedgradere dimensjonen på kaia til 10 T, for på denne måten å kunne minske utgiftene til 
rehabilitering. 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Med bakgrunn i at rehabilitering av «nato» kai, Olderdalen, vil kaia kunne brukes som 

en del av utviklinga av næringsrettet infrastruktur i kommunen, vedtar Kåfjord kommune 
at det bevilges kr 8.424.000 til rehabilitering av «nato»-kai Olderdalen, under 
forutsetning av 50 % tilskudd fra fylkeskommunalt regionalt nærings- og utviklingsfond 
(FRNU). 

 
 
 
 
 
 

PS 60/18 Budsjettforslag ansvar 436. - tospråklighetsmidlene 2018 

Saksprotokoll i Formannskap- 03.12.2018  

Behandling: 
Tatt til orientering. 
 



Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 20.11.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Budsjettforslag for 2019 for tospråklighetsmidlene vedtas som forelagt. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Budsjettforslag for 2018 for tospråklighetsmidlene vedtas som forelagt.  
 
 
 

PS 61/18 Budsjett 437 Giellasiida 2019 

Saksprotokoll i Formannskap- 03.12.2018  

Behandling: 
Tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 20.11.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Budsjett 437 for Giellasiida 2019 vedtas som forelagt. 
 



 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Budsjett 437 for Giellasiida 2019 vedtas som forelagt. 
 
 

PS 62/18 HDMU Driftsbudsjett 2019 

Saksprotokoll i Formannskap- 03.12.2018  

Behandling: 
Tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 26.11.2018  

Behandling: 
Aud Marthinsen melder seg inhabil i deler av brannberedskapen, og er derfor heller ikke med på 
avstemming i forhold ansvar 620. 
 
Rådmann Einar Pedersen møtte under informasjon fra brannsjef Nils Arnold Nilsen. 
 
Brannsjef Nils Arnold Nilsen gav en informasjon om brann, både den kommunale og den 
interkommunale delen av brann. Styret for det interkommunale brannvesen sammen med 
brannsjef vedtar driftsbudsjettet for det interkommunale brannvesen.   
 
Hovedutvalget fremmet følgende enstemmige forslag til innstilling;  
Hovedutvalget ber om en utredning av organisering av lokal brannvaktordning, herunder 
beredskapsvaktordning, kompetansepåfyll og rekruttering. Utredninga legges fram for 
hovedutvalget i månedskiftet mars/april 2019. 
 
Aud Marthinsen tiltrer møtet. 
 
Hovedutvalget tar opp vedtak samt innspill til budsjettet fra møtet av 12.11.18.  Avstemming 
skjer punktvis.  Aud Marthinsen (FrP) stiller spørsmål om habilitet, utvalget sier at Marthinsen 
er habil. 
 
1. a Hovedutvalget ber om en utredning av organisering av lokal brannvaktordning, herunder 
beredskapsvaktordning, kompetansepåfyll og rekruttering. Utredninga legges fram for 
hovedutvalget i månedskiftet mars/april 2019.  



 
1 b Hovedutvalget forutsetter at tjenestekjøp innen brann blir mindre, og ansvar 620 reduseres 
med kr 140.000,- pga muligheter for utvidelse av interkommunalt samarbeid.  Enst. 
 

2 Under forutsetning av oppretting av friluftsbarnehage ved avd. Riebangardi, legges 
Fossen barnehage ned fra og med 01.08.19. (utløp av barnehageåret).  Hovedutvalget ber 
om at utredninga starter opp umiddelbart.  Vedtatt mot 1 stemme. 

3 Det forutsettes at 30 % av lønn til administrasjon finansieres over 
kapitalbudsjett/prosjekt. Budsjettvirkning kr 200.000,- . Enst, 

4 Det legges inn en reduksjon på kr 100.000,- som skal dekkes inn i løpet av 2019. 
 
Tor Mikalsen fremmet følgende forslag til innstilling: Budsjett for HMDU 2019 legges kr 
100.000 over ramma. Vi ber formannskapet øke ramma til HMDU med kr 100.000,-.  Punktene 
settes opp mot hverandre, forslag fra Einar Eriksen settes opp mot Tor Mikalsen, settes opp mot 
hverandre.  Tor Mikalsen sitt forslag falt med 2 mot 3 stemmer, (ved leders bruk av 
dobbeltstemme). 

 
5 Årsavgift; pris pr breddemeter økes til kr 1250,-. Enst. 
6 Avfallsservice leieavtale justeres ned til kr 150.000,-, Enst 
7 Ansvar 622 reduseres med kr 21.000,- enst 
8 Last over kai reduseres med kr 200.000 til 1 mill kr, inntektene revideres til sommeren 

enst 
9 Vaktmesterstilling holdes vakant.  Forslaget vedtatt mot 1 stemme 
10 Idrettshall reduseres med kr 115.000,-. enst 

I henhold til vedtatte endringer i budsjettet er hovedutvalget er innenfor rammen. 

Vedtak: 
 
1. a Hovedutvalget ber om en utredning av organisering av lokal brannvaktordning, herunder 
beredskapsvaktordning, kompetansepåfyll og rekruttering. Utredninga legges fram for 
hovedutvalget i månedskiftet mars/april 2019. 
 
1 b Hovedutvalget forutsetter at tjenestekjøp innen brann blir mindre, og ansvar 620 reduseres 
med kr 140.000,- pga muligheter for utvidelse av interkommunalt samarbeid 
 

2 Under forutsetning av oppretting av friluftsbarnehage ved avd. Riebangardi, legges 
Fossen barnehage ned fra og med 01.08.19. (utløp av barnehageåret).  Hovedutvalget ber 
om at utredninga starter opp umiddelbart. 

3 Det forutsettes at 30 % av lønn til administrasjon finansieres over 
kapitalbudsjett/prosjekt. Budsjettvirkning kr 200.000,- . 

4 Det legges inn en reduksjon på kr 100.000,- som skal dekkes inn i løpet av 2019. 
5 Årsavgift; pris pr breddemeter økes til kr 1250,-. 
6 Avfallsservice leieavtale justeres ned til kr 150.000,-,  
7 622 reduseres med kr 21.000,- 
8 Last over kai reduseres med kr 200.000 til 1 mill kr, inntektene revideres til sommeren 
9 Vaktmesterstilling holdes vakant. 
10 Idrettshall reduseres med kr 115.000,-. 

 
 
I henhold til vedtatte endringer i budsjettet er hovedutvalget er innenfor rammen. 
 
 



 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 12.11.2018  

Behandling: 
 
603 lønn i faste stillinger føres over til prosjektkostnad kr 200.000., 
Avfallsservice justeres ned til kr 150.000,- 
Brann reduseres med 34.000 til 2,7 mill. 
Naturkatastrofer reduseres med kr 21.000,- 
652 økes med kr 151.000,- 
653 økes til kr 70.000,- 
Pris breddemeter pr år økes til kr 1200,- 
Last over kai reduseres med 1 mill kr, inntektene revideres til sommeren 
Vaktmesterstilling holdes vakant. 
 
Einar Eriksen (Krf) fremmet følgende forslag til vedtak; Under forutsetning av oppretting av 
friluftsbarnehage ved avd. Riebangardi, legges Fossen barnehage ned fra og med 01.08.19.     
Forventer en reduksjon på 250.000,-. Forslaget tas opp til avstemming.  
Enstemmig vedtatt. 
 
Idrettshall reduseres med 30.000,-. 
 
Nettovirkning på 422.000 inkl økning av inntekt og fossen barnehage.  Mangler 227.000 i 
forhold til 649.000,-. 
 

Vedtak: 
603 lønn i faste stillinger føres over til prosjektkostnad kr 200.000., 
Avfallsservice justeres ned til kr 150.000,- 
Brann reduseres med 34.000 til 2,7 mill. 
Naturkatastrofer reduseres med kr 21.000,- 
652 økes med kr 151.000,- 
653 økes til kr 70.000,- 
Pris pr breddemeter økes til kr 1200,- 
Last over kai reduseres til kr 1 mill last, det foretas en revidering til sommeren 
Vaktmesterstilling holdes vakant. 
 
Under forutsetning av oppretting av friluftsbarnehage ved avd. Riebangardi, legges Fossen 
barnehage ned fra og med 01.08.19.  Forventer en reduksjon på 250.000,-.  
 
Idrettshall reduseres med  kr 30.000,-. 
 
 
 
 
  



Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 24.10.2018  

Behandling: 

 2018 2019 2020 2021 Udef 
Kåfjord helsetun 
Pågår. Bygg ferdig 2018.  
Interiør, IT, velferd med mere 
gjenstår 

     

Rehabilitering NATO-kai, 
Olderdalen 
Søkt om tilskudd (4 000 000,- i 
tilskudd) 

 8 000 000    

Stedsutvikling 
Sentrum Olderdalen, igangsatt 
høst 2018, investeringer fysisk 
vår 2019 
Sentrum Løkvoll/Manndalen. 
Gjenstående tiltak, delsum 
overføres 

 
Flyttet 
1 000 

000 

 
1 500 000 

500 000 

 
2 000 

000 

  

Basseng Olderdalen.  
(Flyttes pga manglende ekstern 
finansiering) Forskuttere 
spillemidler 

Flyttet 1 000 000    

Skredsikring Samuelsberg  1 800 000    
Boligfelt: 
Grunnkjøp Løkvoll 
Boligområder, oppretting 
eiendom og grunnkjøp  

  
flyttet 
flyttet 

 
500 000,- 
300 000,- 

  

Industriområde Skardalen  flyttet   1 900 000,- 
Parkanlegg, folkehelsetiltak 
(Utsatt i 2018) 

utsatt 150 000    

Flytekaianlegg Olderdalen 
(Flyttes manglende ekstern 
finansiering) 

200 000 200 000    

Numedalen vannverk, tiltak 
2021. Revidert forprosjekt 2018 
 

200 000  
 

   

Veier: 
Oppgradering 
Kjerringsdalsveien. Ingen 
innkomne tilbud 
Forsterking Øverveien. 
Oppgradering og asfaltering 
Veilys målte anlegg. 
Prisforespørsel ute. Overføres 
2019 
Veilys LED videreføring tiltak 
med bytte til LED 

 
Flyttes 

  
Flyttes 

500 000 

 
 

1 000 000 
500 000 

 (ny) 500 
000 

  
2 000 000 

 
 
 
 
 
 

Råtekontroll/ visuell kontroll 
veilysstolper i hht forskrift 

 500 000    

  



Kummer vann 
Oppgradering til 
servicevennlige 
kummer/pluggkjøring 

 150 000 300 000 200 000  

Sanering vannledning Odinsveg.  
Prosjektering i hht Hovedplan 
for vann. Fjerning av eternittrør 

 Flyttes 
 

 150 000  

Kartlegging av trykksoner i 
Manndalen, Indre Kåfjord, 
Olderdalen, Ytre Kåfjord 

 utsettes  200 000  

Høydebasseng Løkvoll, 
prosjektering, vanntiltak 
Øvermyra 

200 000  4 400 
000 

  

Pumpestasjon «Golanhøyden». 
Utbedringstiltak nødvendig 
(Geotex) MÅ 

 500 000    

Hovedplan avløp. Flyttes til 
2020 
(Planlagt igangsatt 2019) 

 Flyttes 200 000   

Kummer avløp. Oppgradering 
til plast-/stakekummer 

 150 000 150 000 150 000  

Avløp Grenevegen. Utbedring 
kommunal ledning opp mot nytt 
anlegg Sentrumsveien 

  500 000   

Ballbinger, oppgradering dekke 
og nett 
(forskyves fra 2019 til 2020) 

  680 000   

Kunstgressbane Olderdalen (7-
er bane) Prosjektering 
Utsatt 

100 000 100 000    

Olderdalen skole 
Ombygging varmestyring fløy 
A/ nytt varmeanlegg med 
helhetlig styring  
Rehabilitering skolekjøkken/ 
klasserom/ støydemping 
 (ombygging til elevkantine/ 
skolekjøkken medfører økning i 
budsjett) (Støydemping under 
arbeid) 
f 

 
     
360 000 

 
550 000 

 
 

200 000 

   

Montere ventilasjonsanlegg fløy 
A 
Rehabilitere elanlegget  
 

 
Utsettes 

500 000    

Idrettshall 
Bassenget settes i drift.  

 
Utsatt 

 
4 000 000 

   

Trollvik skole 
Utredes til drifts og 
administrasjonsbygg for 
uteseksjonen og 
vaktmestertjenesten 

 
 

 
 

   



Manndalen skole 
Nytt taktekke og takrenner 
barneskolen 
Lekeplass med apparater, 
sykkelløp 
Rehabilitering El-anlegget 

 
850 000 

? 
Utsettes 

    

Riebangardi barnehage 
Drenering overflatevann foran 
inngang (ikke kapasitet i 2018) 
Prosjektering nybygg 2018 
Prosjektering varmepumpe, luft 
til vann 

 
Utsettes 

 
100 000 

 
150 000 

 
300 000 

   

Fossen barnehage 
Nytt kjøkken 
Nytt taktekke 
Nye vinduer (utsettes i påvente 
av utredning nytt bygg) 
Etterisolering (utsettes i påvente 
av utredning nytt bygg) 

 
utsettes 
utsettes 

 
 
 

   
100 000 
800 000 
100 000 
100 000 

Uteområdet barnehager 
Lekeapparatene fallsikres med 
gummimatter 

  
110 000 

   

Varebil til vaktmestertjenesten 
Varebil til oppmåling 

Flyttes 
300 000 

300 000    

Utstyr for vedlikehold 
Lift 
Krattrydding/ fliskutter 

 
 

 
 

 
 

100 000 

  
300 000 

Nye helsesenteret 
Maskin til snørydding, 
søppelkjøring, frakt av utstyr 
Rengjøringsmaskiner 

 
 

 
200 000 
200 000 

   

Bygg generelt 
Avvik branntilsyn. 
Branndokumentasjon for 
Olderdalen- og Manndalen 
skole. Konsulentoppdrag 
*korrigert – falt ut av tabellen 
før møtet 12.11.18 

 
 

150 000 

 
 
 

   

 
Vedtak: 
Arbeidsmøtet den 26.11.18 jobber videre med kapitalbudsjettet 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken fremmes uten innstilling til vedtak. 
Arbeidsmøtet jobber videre med driftsbudsjett for 2019. 

 

 



Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 24.10.2018  

Behandling: 
 
 
 
 
 

Vedtak: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken fremmes uten innstilling til vedtak. 
Arbeidsmøtet jobber videre med driftsbudsjett for 2019 
 
 
 

PS 63/18 Budsjett Oppvekst 2019 

Saksprotokoll i Formannskap- 03.12.2018  

Behandling: 
Tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 22.11.2018  

Behandling: 
Det har vært to arbeidsmøter i HOO hvor budsjett for oppvekst er behandlet. Det har vært 
gjennomgang av kostnadsbilde, konsekvenser og prioriteringer er foreslått. 
 
Saken er gjennomgått og debattert. 
 
Vedtakene er enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
HOO vedtar en nettoramme for Oppvekst på 39 126 000 i 2019 med spesifiserte 
reduksjoner/endringer som i budsjettrapport HOO 22. nov 2018.  
 
Det ligger 100 000,- i disposisjon på ramma for oppvekst etter dagens møte i oppvekst. HOO 
ber Formannskapet om å se på muligheten for å kunne finne rom for to viktige tiltak innenfor 
barnehagesektoren. Det bes om at det gis støtte til vikarmidler for arbeidsplassbasert 
barnehagelærerutdanning på 150 000,- og økt ressurs for å imøtekomme skjerpet 
barnehagenorm på 250 000,- pr år. 
 
HOO vedtar videre: 
 Effekt 2019 
Støtten til drift av dirigent i 20% stilling for Kåfjordkoret 
kuttes fra 01.07.19. 

-100 000,- 

Videreutdannining av 4 lærere fra høsten 2019 bevilges 
200 000,-. Midlene videreføres for 2020, 2021  

200 000,- 

Akuttberedskap barnevern økes med 200 000,- 200 000,- 
Kutt i administrasjon i VO fra 1. juli 2019. Administrasjonen 
flyttes til oppvekstkontoret. Kutt 150 000,- 

-150 000,- 

Det bevilges penger til miljøfyrtårnkoodninator slik at 
arbeidet med miljøfyrtårn kan videreføres og ferdigstilles 

60 000,- 

  
Gebyrsatser oppvekst 2019.  
HOO vedtar å øke foreldrebetaling for full plass til 2700,- pr 
måned fra 1. april 2019. 
 

-137 000 

 
HOO ber om at administrasjonen utreder alternative måter å organisere svømmeopplæringen på. 
HOO vil at det skal ses på organisering av svømmingen, alternativer til skyss og bruk av 
skoletid til svømmekjøring. 
 
HOO ber om at følgende vurderes innenfor kapitalbudsjettet:  
IT-innkjøp skolene:  
Det er behov for jevnlig oppdatering av IT-utstyr for å ivareta digital kompetanse i skolene. 
Dette for å holde IT-utstyr oppdatert og for å slippe skippertak som i 2017. 

 Innkjøp PC- er til alle 8. klassinger: 75 000,- 
 Digitale tavler: 2 pr skole: 80 000,-                                                     kr. 155 000,- 

 
 
Følgende saker sendes HMDU: 
 
Skolekjøkken Olderdalen skole –sak fra elevråd 14.11.18 

 Skolekjøkken renoveres til skolekjøkken og kantine    kr. 
500 000,- 

Naturfagrom Manndalen skole – sak fra elevråd 14.11.18 
 Skolekjøkken renoveres til skolekjøkken og kantine    kr. 

100 000,- 

Arbeidsrom Manndalen skole – HMS-sak siden 2015 
 Arbeidsrom renoveres og det kjøpes inn nytt møblement                           kr. 160 000,- 



 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Rådmannen har følgende anbefaling til budsjettendringer 
 
HOO vedtar 
Nettoramme for Oppvekst på 39 126 000 i 2019 med spesifiserte reduksjoner/endringer som i 
budsjettrapport HOO 22. nov 2018. 
 
HOO vedtar  
Støtten til drift av dirigent i 20% stilling for Kåfjordkoret 
kuttes fra 01.03.19. 

Kutt 100 000,- 

Videreutdannining av 4 lærere fra høsten 2019 200 000,- 
 
 
 
 

PS 64/18 Budsjett Helse- og omsorg 2019 

Saksprotokoll i Formannskap- 03.12.2018  

Behandling: 
Tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 22.11.2018  

Behandling: 
Saken er gjennomgått og debattert. 
 

Vedtak: 
HOO vedtar rådmannens innstilling datert 20.11.18 med unntak av kutt på stillingen som 
miljøterapeut (ansvar 371) og årsverk innenfor rus og psykiatri (ansvar 370) eller ruskonsulent 
(ansvar 330). Vi ber formannskapet om å finne løsning på manglende inndekning. 
 
 
 
 



Rådmannens innstilling 
Rådmannen har følgende anbefaling til budsjettendringer 
Post Beløp
320 Økt kostnad legetjenesten 275 000,00kr           
324 Ny stilling psykolog 250 000,00kr           
330 Innsparing ruskonsulentstilling 650 000,00kr           
371 Innsparing miljøterapeut (halvårsvirkning) 157 500,00kr           
347 Innsparing ved omlegging turnus 300 000,00kr           
347 Innsparing fagutviklingssykepleier 150 000,00kr           
347 Innsparing demens 10%, diabetes 20%, 194 000,00kr           
370 Innsparing årsverk psykiatri (halvårsvirkning) 300 000,00kr           
345 Innsparing sykepleiere sykehjem 550 000,00kr           
345 Økt egenbetaling sykehjem 377 379,00kr           
344 Innsparing kjøkken 91 415,00kr             
355 Innsparing ved flytting bruker PU 2 200 000,00kr       
355 Innsparing ved felles ledelse PU/Sykehjem 500 000,00kr           

4 945 294,00kr       

Tiltak 

Sum alle poster  
I tillegg skal følgende utredes: 
Salg måltider Nordreisa, anslått nettoinntekt:    kr. 1 600 000 
Effektivisering PU, flytte brukere    kr.    560 000 
 
Kapitalbudsjett 2019. 
Flyttekostnader nytt helsesenter:  

Til leie av personell og utstyr (kontainere etc).    Kr. 1 000 000,- 
Biler hjemmetjenesten 

 3 biler kjøpes inn i 2019:     kr. 1 000 000,- 
 

Gebyrsatser for helse- og omsorgstjenester 2019.  
 

Beregnet etter Grunnbeløpet i folketrygden fastsatt 1.5.2017= 93634,- 
Satsene vil følge de til enhver tid gjeldende statlige maksimalsatser og grunnbeløpet i 
folketrygden.  
 

1. Satsene for egenbetaling i hjemmetjenesten fastsettes slik fra 1. juli 2018:  
Tjenestene er beregnet ut fra selvkost på personell på kr. 400,- per time.  
 
 
G-grense 

Nedre 
inntektsgrense 
(kr) 

Øvre 
inntektsgrense 
(kr) 

Maksimal 
egenandel 
pr. mnd (kr) 

1-2 G 0 187268 205 
2-3 G 187269 280902 1 200 
3-4 G 280903 374536 2 000 
4-5 G 374537 468170 3 200 
Over 5 G 468171 ---- 4 000 

 
 
Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, men maksimumsbeløpet per måned 
reguleres etter inntektsgruppa de er i. 

 
2. Trygghetsalarm, leie 326,- pr. måned.  



  
3. Vederlagsbetaling for korttidsopphold på sykehjemmet fra 1. juli 2018.  

a. Korttidsopphold pr. døgn kr. 160,-  
b. Dag/nattopphold i institusjon pr. døgn kr. 80,-  

 
4. Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret fastsettes til kr. 113,-. ½ porsjon 

fastsettes til kr 66,-. Tillegg for utkjøring kr. 50. Gratis ved henting på kjøkken. 
 

 
5. Utkjøring og egenandel hjelpemidler. 

a. Utkjøring av tekniske hjelpemidler fra lokalt lager (pr utkjøring):  Kr. 
210,- 
b. Egenandel for leie av kommunalt hjelpemiddel (pr. hjelpemiddel):  kr. 
110,- 

 
 
 
 

PS 65/18 Budsjett 2019 - Økonomiplan 2020-2022 

Saksprotokoll i Formannskap- 03.12.2018  

Behandling: 
Rådmann Einar Pedersen og økonomileder Håkon Jørgensen redegjorde for sak. 
Rådmann Einar Pedersen redegjorde for sentraladministrasjonen. 
Etatsleder helse Trond Skotvold redegjorde for helse. 
Etatsleder oppvekst Elisabeth Gulbrandsen redegjorde for oppvekst. 
Etatsleder drift og utvikling redegjorde for drift og utvikling. 
 
Tor Mikalsen MDG HU-nestleder stilte spørsmål: 
Hvorfor står det ikke i saksfremlegg at utgangspunktet for overskridelser i helse var på 6,7 mill? 
Rådmann Einar Pedersen svarte: 
6,7 mill var helse sitt «ønskebudsjett» med overskridelser på 6,7 mill. over ramma, dette er 
redusert. 
 
Einar Eriksen Krf: Svømmeundervisning til skoleungene må ordnes. Bra det tas tak i forhold til 
Miljøfyrtårn. 
Guro M. Jakobsen Fagforbundet tok opp i forhold til kutt i diabetes/demens-sykepleiere, dette er 
et tap for hele kommunen. 
Anna I Berg-Løvli NSF redegjorde for konsekvensene for reduksjon i diabetes/demens-
sykepleiere. 
Formannskapet fjernet kuttet for demens-/diabetes-sykepleiere. 
 
Investeringsbudsjett ble gjennomgått. 
 
Samarbeidsgruppa SP og Krf kom med følgende forslag: 
1. Det fremmes en egen sak for kommunestyret på bruk av gamle helsesenter, samt utkjøp av 
Røde kors bassenget. 
2. Det fremmes en egen sak for kommunestyret på salg av mat til nabokommuner jamfør 
forespørsel. 



3. Det fremmes en egen sak for kommunestyret på toalettfasiliteter i Djupvik, med mulig 
samarbeid med Statens vegvesen. 
4. Det gjennomføres samordning av ansvar 330-370-371, og i budsjettet er det forutsatt en 
innsparing på kr. 300 000,-. 
5. Det gjennomføres budsjettreduksjoner slik: 

 Sentraladministrasjon reduseres med kr. 250 000,-.  
 Utvikling reduseres med kr. 125 000,- 
 Driftsavdelingen reduseres med kr. 125 000,- 
 Legetjenesten (ansvar 320) reduseres med kr. 225 000,- 

Frist for sak for politisk behandling av disse reduksjonene er mai 2019. 
6. Det innføres Innbyggerens spørretime i kommunestyret, 2 ganger i året. 
7. Det innføres streaming av kommunestyremøter. 
8. Det jobbes videre med klimapartnerprosjektet. 
 
Forslagene ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Det fremmes en egen sak for kommunestyret på bruk av gamle helsesenter, samt utkjøp av 
Røde kors bassenget. 
2. Det fremmes en egen sak for kommunestyret på salg av mat til nabokommuner jamfør 
forespørsel. 
3. Det fremmes en egen sak for kommunestyret på toalettfasiliteter i Djupvik, med mulig 
samarbeid med Statens vegvesen. 
4. Det gjennomføres samordning av ansvar 330-370-371, og i budsjettet er det forutsatt en 
innsparing på kr. 300 000,-. 
5. Det gjennomføres budsjettreduksjoner slik: 

 Sentraladministrasjon reduseres med kr. 250 000,-.  
 Utvikling reduseres med kr. 125 000,- 
 Driftsavdelingen reduseres med kr. 125 000,- 
 Legetjenesten (ansvar 320) reduseres med kr. 225 000,- 

Frist for sak for politisk behandling av disse reduksjonene er mai 2019. 
6. Det innføres Innbyggerens spørretime i kommunestyret, 2 ganger i året. 
7. Det innføres streaming av kommunestyremøter. 
8. Det jobbes videre med klimapartnerprosjektet. 
 
Formannskapets innstilling for ettersyn/kommunestyret lagt inn i saksfremlegg. 
 
 
 
 

Formannskapets innstilling 
  

1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt 
regnes for inntektsåret 2019 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige 
sats av inntekt. 

 



2. For eiendomsskatteåret 2019 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 2019. 

 
3. For eiendomsskatteåret 2019 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 2019 være lik 6/7 av differansen mellom 
eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 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 2019. 

 
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 2019.   

 
10. Vanngebyr for 2019 fastsettes slik: (Ned med i snitt 7,8 %) 

 
 - Engangsgebyr for tilknytning fastsettes til: kr.5 015,- fra 01.01.2019. 

 - Fast årsgebyr for vann fastsettes til:   kr.1 900,- fra 01.01.2019. 

 - Gebyr for vann etter bruksareal fastsettes til: kr.20,64 pr m2 fra 01.01.2019. 

    - Gebyr for vann etter målt forbruk fastsettes til:    kr.13,76 pr m3 fra 01.01.2019.     



Øvrige vanngebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, reduseres med 7,8 % 
fra 01.01.2019  

     11.  Avløpsgebyr for 2019 fastsettes slik: (Ned med i snitt ned med 1,3 %) 

- Engangsgebyr for tilknytning fastsettes til:  kr. 3 052,- fra 01.01.2019. 

- Fast årsgebyr for avløp fastsettes til:  kr. 2 350,- fra 01.01.2019. 

- Gebyr for avløp etter bruksareal fastsettes til: kr. 31,00 pr m2 fra 01.01.2019. 

- Gebyr for avløp etter målt forbruk fastsettes til: kr. 20,67 pr m3 fra 01.01.2019.  

Øvrige avløpsgebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, reduseres med 1,3 % 
fra 01.01.2019  

     12. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. fastsettes slik fra 1. januar 2019: 

 Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 1727,- (ekskl. 

merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. 

 Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 864,- (ekskl. 

merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. 

 Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til 

kr. 576,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. 

 Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til 

kr. 432,- (ekskl. mva) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. 

 Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3 fastsettes 

til kr. 475,- (ekskl. mva.) pr. m3. Inklusive behandling og transport. 

 Ekstra tømming av septik – kr. 2.277,- (ekskl. merverdiavgift). 

 Ekstra tømming av septik i perioden 1.nov til 30. april – kr. 3.415,-. (ekskl. 

merverdiavgift). 

 Gebyr for manglende merking/rydding av slamtank – kr. 530,- 

13. Renovasjonsgebyrer for 2019 fastsettes slik: 

 Standardabonnement (240 liters dunk) Kr. 3.401,- pr. år 

 Miniabonnement (140 liters dunk) Kr. 2.766,- pr. år 

 Miniabonnement kompost (140 liters dunk) Kr. 2.766,- pr. år 

 Storabonnement (340 liters dunk) Kr. 4.944,- pr. år 

 Fritidsabonnement Kr. 865,- pr. år 

 Fritidsabonnement med dunk – kr. 1.886,- 



 Gebyr for bytte av dunk. Kr. 267,- 

 Kjøp av dunk kr. 640,- 

 Hentegebyr dunk inntil 6 mtr. – kr. 998,- 

Merverdiavgift kommer i tillegg. 

14. Feiegebyret fastsettes til kr. 393,- (ekskl. moms) pr. pipe fra 1. januar 2019.    

15. Kommunale husleier økes med 2,8 % fra 1.4. 2019. 

16. Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret fastsettes til kr. 116,- fra 1. januar 2019.    

17. Gebyrsatser for helse- og omsorgstjenester 2019.  
 

Beregnet etter Grunnbeløpet i folketrygden fastsatt 1.5.2017= 93634,- 
Satsene vil følge de til enhver tid gjeldende statlige maksimalsatser og grunnbeløpet i 
folketrygden.  
 

a) Satsene for egenbetaling i hjemmetjenesten fastsettes slik fra 1. juli 2018:  

Tjenestene er beregnet ut fra selvkost på personell på kr. 400,- per time.  
 
 
G-grense 

Nedre 
inntektsgrense 
(kr) 

Øvre 
inntektsgrense 
(kr) 

Maksimal 
egenandel 
pr. mnd (kr) 

1-2 G 0 187268 205 
2-3 G 187269 280902 1 200 
3-4 G 280903 374536 2 000 
4-5 G 374537 468170 3 200 
Over 5 G 468171 ---- 4 000 

 
 
Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, men maksimumsbeløpet per måned 
reguleres etter inntektsgruppa de er i. 

 
b) Trygghetsalarm, leie 326,- pr. måned.  

  
c) Vederlagsbetaling for korttidsopphold på sykehjemmet fra 1. juli 2018.  

a. Korttidsopphold pr. døgn kr. 160,-  
b. Dag/nattopphold i institusjon pr. døgn kr. 80,-  

 
d) Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret fastsettes til kr. 113,-. ½ porsjon 

fastsettes til kr 66,-. Tillegg for utkjøring kr. 50. Gratis ved henting på kjøkken. 
 

 
e) Utkjøring og egenandel hjelpemidler. 

a. Utkjøring av tekniske hjelpemidler fra lokalt lager (pr utkjøring):  Kr. 
210,- 
b. Egenandel for leie av kommunalt hjelpemiddel (pr. hjelpemiddel):  kr. 
110,- 



 

18. Kåfjord kommunes byggesaksgebyrer etter Plan- og bygningsloven beregnes på bakgrunn   
av et eget gebyrregulativ vedtatt av kommunestyret i sak 100/2016. Alle prisene i dette 
regulativet øker med 2,8 % fra 1. januar 2019.  

19. Kåfjord kommunes gebyrer etter matrikkelloven beregnes på bakgrunn av et eget 
gebyrregulativ vedtatt av kommunestyret i sak 100/2016. Alle prisene i dette regulativet øker 
med 2,8 % fra 1. januar 2019.  

20. Eiendomsmeglerpakke kr. 5140,-. 

Eiendomsinformasjon, ulike typer formidling av grunnkart, nabolister, planstatus med 
bestemmelser og lignende, pr stk kr. 206,-.    

21. Festeavgiften for nye festekontrakter økes med 2,8 % og fastsettes fra og med 1. januar 
2019 til kr 2120,- pr. dekar. (Denne avgiften er ikke merverdiavgiftspliktig). 

22. Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor økes ikke og fastsettes til kr. 896,- 
pr. mann pr. time. Utenom ordinær arbeidstid faktureres et overtidstillegg på kr. 185,- pr time 
pr. mann.  

Ved bruk av utstyr skal dette faktureres til priser slik det fremgår av lista nedenfor: 

Utstyr Foreslått pris  

Spylebil- pris kr. 487,- pr. time 

Pumpe bensin: Overvann/ avløp Pris: 141,-/time 

Lekkasjesøkeutstyr: Vann (lite egnet til lytting private ledn) Pris : 141, /time 

Kamera/ feilsøk: avløp/ overvann Pris: 249,-/time 

Vanntiner (unntaksvis, som eks vinteren 09/10) Pris: 297,-/time 

Lensepumpe overflatevann Pris: 141,-/time 

Vegsalt, levert, 25 kg sekk Pris: 162,-/ stk 

Vegstikk, levert, utrangerte Pris: 3,-/ stk 

Stakefjær 15m/ 25m Lånes ut gratis. 

23 a). Skoler, barnehager, SFO-lokaler og andre kommunale lokaler kan leies ut til møter og 
sosiale sammenkomster slik som bursdager, konfirmasjoner og lignende. 

Pris fastsettes fra 1. januar 2019 til kr. 527,- per rom. For flere påfølgende rom som ønskes leid 
faktureres kr. 317,- per rom. I denne prisen forutsettes renhold og at rommene settes i god og 
ryddig stand etter bruk. Dersom det er behov for ytterligere renholdstjeneste faktureres denne 
for en timepris på kr. 317,-  
Arrangementer i regi av ungdom (oppad til 18 år, for eksempel i regi av ungdomsrådet, elevråd 
og tilsvarende) og barnebursdager (oppad begrenset til fylte 16 år) betaler ikke leie. 



Møter i regi av politiske partier betaler ikke leie.  
Lag og foreninger i Kåfjord kommune betaler ikke leie (til møter, inntektsgivende arrangement 
og fysisk aktivitet/trening). 

23 b) Kun for idrettshallen 

Timesatser for 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 

Lag og 
foreninger i 
Kåfjord  

 

 

 

 

Andre 
kommuner, 
lag/foreninger i 
andre 
kommuner, 
offentlige eller 
private org. 
kommersielle 
aktører 

Privatpersoner 

Idrettshall og 
garderober, hel 

 
421,-  106,- 

Idrettshall 2/3 
del inkl. 
garderober 

 
253,- 106,- 

Idrettshall 1/3 
inkl. garderober 

 
126,- 64,- 

Treningsrom i 
hallen 

 
211,-  

  

Møterom/sosialt 
rom i hallen 

 

Lik  kommunale 
leietakster for 
tilsvarende rom 

Lik  kommunale 
leietakster for 

tilsvarende rom 

 

Leie av hallen ved 
inntektsgivende 
arr. per dag 

 

5.274,-  

    

 

24. Barnehagesatsene økes med 9,4 % og fastsettes slik fra 1. april 2019:   

 50 % plass inntil 20 timer i uka Kr. 1350,- pr. måned 



 80 % plass inntil 32 timer i uka Kr. 2176,- pr. måned 

 100 % plass over 33 timer i uka Kr. 2.700,- pr. måned 

25 Kostpenger i barnehagene øker med 2,8 % og fastsettes slik fra 1. april 2019:   

  

 50 % plass Kr. 167,- pr. måned 

 80 % plass Kr. 267,- pr. måned 

 100 % plass Kr. 333,- pr. måned 

 

26. Betalingssatsene for skolefritidsordningen økes med 2,8 % fastsettes slik fra 1. april 2019: 

 Halv plass kr. 968,- pr. måned. 

 Hel plass kr. 1.859,- pr. måned. 

 

27. Kostpenger i SFO øker med 2,8 % og fastsettes slik fra 1. april 2019: 

 Hel plass kr. 333,- 

 For de som ikke har hel plass betales kostpenger ut fra plasstørrelsen med 
utgangspunkt i kr. 333,-. 

 
28. Betalingssatsene i kulturskolen øker med 2,8 % fra 1. april 2019. 
 
29. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år 2019. Ved 
lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas ut fra gjeldende markedsrente. 

30. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr. 30.000.000,- fra og med 
1. januar 2019.    

31. Veilysene er tent i perioden 31. august til 1. april 

32. Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene i Kåfjord fastsettes til kr. 596,- fra og med 1. 
januar 2019.      

33. Pris for i land føring av gods over kommunens kaier øker med 2,8 % og fastsettes slik fra  
1. Januar 2019: 

 Overførselspris: Vekt over 1,0 tonn Kr. 62,85,- pr. tonn. 

 Vekt 0 – 500 kg. Kr. 32,- pr. kolli 

 Vekt 500 – 1000 kg. Kr. 63 pr. kolli 

Omregningsnøkkel: 1m3 = 286 kg 

Overførselspris: Volum 0 – 0,5 m3 Kr. 56,- pr. kolli 



Volum 0,5 – 1,0 m3 Kr. 104,- pr. kolli 

Volum over 1,0 m3 Kr. 101,- pr. m3 

Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris. 

Rådmannen kan i særskilte tilfeller inngå særavtaler. 

34. Årsleie i fiskerihavnene i Djupvik og på Løkvoll økes til kr. 1250,- pr. breddemeter.   

35. Kåfjord kommune opptar Startlån i husbanken med inntil kr. 10.000.000,- i 2019.  

36. Kåfjord kommune vedtar investeringer slik:  

 2019 med bruttoramme på kr. 16 545 000,- 
 2020 med bruttoramme på kr. 33 918 000,-  
 2021 med bruttoramme på kr.   8 668 000,- 
 2022 med bruttoramme på kr.   1 150 000,- 

37. Det opptas lån til finansiering av investeringer i planperioden slik: 

 2019: kr.    8 360 000,- 
 2020: kr.  23 153 000,- 
 2021: kr.    4 307 000,- 
 2022: kr.                    0,- 

 
38. Årlig avsetning til disposisjonsfond skal utgjøre 1/3 av netto salgsinntekter av 
konsesjonskraft. Totale avsetninger til dette fondet I planperioden fastsettes dette slik:  

 2019: kr. 3 213 000,-  
 2020: kr. 2 404 000,- 
 2021: kr. 2 266 000,- 
 2022: kr. 2 575 000,- 

 
39. Det fremmes en egen sak for kommunestyret på bruk av gamle helsesenter, samt utkjøp av  
Røde kors bassenget. 

40. Det fremmes en egen sak for kommunestyret på salg av mat til nabokommuner jamfør 
forespørsel. 

41. Det fremmes en egen sak for kommunestyret på toalettfasiliteter i Djupvik, med mulig 
samarbeid med Statens vegvesen. 

42. Det gjennomføres samordning av ansvar 330-370-371, og i budsjettet er det forutsatt en  
innsparing på kr. 300 000,-. 

43. Det gjennomføres budsjettreduksjoner slik: 

 Sentraladministrasjon reduseres med kr. 250 000,-.  
 Utvikling reduseres med kr. 125 000,- 
 Driftsavdelingen reduseres med kr. 125 000,- 
 Legetjenesten (ansvar 320) reduseres med kr. 225 000,- 



Frist for sak for politisk behandling av disse reduksjonene er mai 2019. 

44. Det innføres Innbyggerens spørretime i kommunestyret, 2 ganger i året. 

45. Det innføres streaming av kommunestyremøter. 

46. Det jobbes videre med klimapartnerprosjektet. 

47. Periodisert regnskap sammenholdt med periodisert budsjett fremlegges for 
kommunestyret kvartalsvis.  

48. Kåfjord kommunes driftsbudsjett for 2019 vedtas med samlede driftsutgifter og 
driftsinntekter på kr. 248 440 000,-  

49. Netto driftsutgifter i kommunens budsjett 2019 og økonomiplan fremover fastsettes slik: 

 2019: kr. 160 081 000,-  
 2020: kr. 157 825 000,- 
 2021: kr. 158 906 000,- 
 2022: kr. 158 657 000,- 

 

 50. Det samlede budsjettet og økonomiplan med vedtatte endringer, vedtas som Kåfjord 
kommunes budsjett for 2019 - og økonomiplan 2020 – 2022 

 


