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Møteprotokoll 
 
Utvalg: Kåfjord kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset 
Dato: 20.12.2018 
Tidspunkt: 11:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Svein Oddvar Leiros Leder SPA 
Rita Solberg Medlem SPA 
Bjørn Inge Mo Medlem AP 
Lisa Katrine Mo Medlem AP 
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad Medlem AP 
Marian Mathisen Myrseth Medlem AP 
Liv Gjertrud Hestdal Medlem AP 
Magne Monsen Medlem KRF 
Einar Eriksen Medlem KRF 
Aud Helene Marthinsen Medlem FRP 
Asgeir Fagerli Langberg Medlem H 
Jens A.Butter Simonsen Medlem H 
Even Steinlien Medlem MSNBL 
Tor Mikalsen Medlem MDG 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Ludvig Rognli NESTL MSNBL 
Eva Torill Skogstad MEDL SPA 
Hanne Gundersen MEDL SPA 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Idar Marenius Pedersen Hanne Gundersen SPA 
Trond Are Pedersen Eva Torill Skogstad SPA 
Bjørn H. Seljeskog Ludvig Rognli MSNBL 

 
Merknader 
Ungdomsrådsrepresentant, ikke møtt. 

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. 
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       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 49/18 BUDSJETT - DRIFTSTILSKUDD 2019  2017/466 
RS 50/18 Møteplan 2019 og protokoll fra møte Nord-

Troms Regionråd 27.11.18 
 2015/850 

PS 75/18 Orienteringssak fra ordføreren   
PS 76/18 Orienteringssak fra rådmannen   
PS 77/18 Godkjenning av møteplan 2019  2015/1636 
PS 78/18 Revidert avtale om brannvernsamarbeid i Nord-

Troms - kommunene Kvænangen, Nordreisa, 
Skjervøy, Kåfjord og Lyngen 

 2015/1436 

PS 79/18 Spillemidler 2019  2018/280 
PS 80/18 Handlingsprogram for idrett og anlegg 2019-2022  2018/465 
PS 81/18 Regulering kapitalbudsjett 2018  2017/576 
PS 82/18 Budsjettforslag ansvar 436. - 

tospråklighetsmidlene 2018 
 2015/1610 

PS 83/18 Budsjett 437 Giellasiida 2019  2015/1611 
PS 84/18 Budsjett Oppvekst 2019  2017/528 
PS 85/18 Budsjett Helse- og omsorg 2019  2018/483 
PS 86/18 Budsjett 2019 - Økonomiplan 2020-2022  2018/410 
 
Møtet startet kl.11.00. 
Opprop. 
Valg av settevaraordfører: Einar Eriksen Krf – enstemmig valgt. 
Saksliste og innkalling – godkjent. 
Protokollunderskrivere: Lisa K. Mo AP og Einar Eriksen Krf – enstemmig valgt. 
 
Politiske saker 82-85/18 behandles samtidig og tas til orientering. 
Politisk sak 80/18 behandles før 79/18. 
 
Referatsaker: Tatt til orientering. 
 
Ordfører Svein O. Leiros delte ut Frivillighetspris for 2018 til: Svein A. Soleng. 
Svein A. Soleng takket for prisen, og holdt tale til kommunestyret. 
 
Møtet ble hevet kl.14.58. 



RS 49/18 BUDSJETT - DRIFTSTILSKUDD 2019 

RS 50/18 Møteplan 2019 og protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 
27.11.18 

  



PS 75/18 Orienteringssak fra ordføreren 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 20.12.2018  

Behandling: 
Ordfører Svein O. Leiros hadde ingen orientering. 
 

Vedtak: 
Ordfører Svein O. Leiros hadde ingen orientering. 
 
 
 
 
 

PS 76/18 Orienteringssak fra rådmannen 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 20.12.2018  

Behandling: 
Rådmann Einar Pedersen orienterte om følgende saker: 
Økonomi 
Hovedtrekkene er: 
 Lønnsutgiftene totalt sett er innenfor budsjett. Driftsavdelingen og oppvekst har et 

merforbruk mens de øvrige etatene har et mindreforbruk som utligner dette. 
 Utgiftssiden viser så langt et positivt avvik budsjett vs regnskap. Samlet, inkl. lønn, er 

avviket positivt på kr. 14,3 mill.  
 Inntektssiden er negativ med ca. 0,5 mill kr. 

Det totale resultat på mindreforuk på kr. 13,8 mill vil være svekket når året gjøres opp. Årsaken 
til dette er at mange av posteringene i regnskapet skjer først ved regnskapsavslutningen, eks 
overføringer til ulike fond, dekning underskudd 2016, overføringer av driftsmidler til 
investeringer mm. 
Resultatet pr nå er likevel så solid at det ligger an til at Kåfjord kommune kan avlegge et positivt 
regnskapsresultat for 2018. 
Sykefravær 
Resultatet for sykefravær i perioden 01.01.-30.11.18 er 9,37 %. Dette tilsvarer et nærvær på 
90,63%. Sammenlignet med samme periode i 2017 så har vi hatt en økning i sykefraværet på 
18,45%. 
Vi vil ikke oppnå vår egen målsetting om et nærvær på 93% for 2018. 
Det er gledelig at de «store» avdelingene innenfor oppvekst og omsorg ligger under 8% 
sykefravær (gul sone), mens vi fortsatt er bekymret for det vedvarende høye sykefraværet i 
NAV, barnehagesektoren, PU-tjenesten, vaktmester- og renholdstjenesten 
Veilys 
Kåfjord kommune har siden 2015 arbeidet for at veieier skal ha ansvaret for belysningen langs 
strekningene. I møte med SVV den 26.9.2018 ble dette drøftet. SVV ser at flere veistrekninger 
gjør at kommunen har spesiell forhold, bla veibredde. Fra SVV opplyses det at det er meldt 
oppgradering for veilysene i Olderdalen. Tilskudd, overtakelse mv vil kreve ytterlig 
møtevirksomhet. 



Planlagte Led-lysutskiftinger er utført med unntak boligfelt Djupvik der det gjenstår noen 
armaturer. Videre er det planlagt en «ny runde» januar. 
Vedrørende kraftlinje Løkvoll har vi hatt saken hos LVK for vurdering om mulighetene for å 
pålegge eier flytting og kostnader knyttet til dette. Linja legger beslag på stor del av tilgjengelig 
areal i området. Resultatet er at vi inntil videre legger bort saken 
Skredsikring 
Olderdalen:  
Arbeidet med bygging ferdig. Finpuss, tilsåing og avslutning vil bli utført vår/sommer 2019. 
Samuelsberg: 
 Her starter arbeidet så snart Nordnestunnelen er åpnet, og asfalten er frest bort fra dagens E6 
ved skredsikringen. Prosjektet skal ferdigstilles sommeren 2019. NVE er nå i ferd med å se 
gjennom prosjekteringen, blant annet med tanke på massebehov. 
Her har NVE orientert om at prosjektet vil bli dyrere enn tidligere prosjektert. Kommunen har 
hatt møte med NVE om dette og ikke sagt seg enig i at kommunen skal påføres økte kostnader 
på grunn av dette. 
Økte kostnader:  
For Olderdalen har vi mottatt faktura for egenandel i 2016, 2017 og 2018 på til sammen kr. 
3.199.802,25. Etter 80/20 fordeling betyr det totalkostnader på kr. 16.000.000,-. Det gjenstår 
fortsatt noen mindre arbeider til vår/sommer. Med den oversikten som foreligger nå kan det se 
ut til at kommunens andel blir 400.000,- mer enn det er avtaler på. Vi har ikke betalt alle 
kravene men har fått utsettelse ut januar 2019. 
Gamanjunni: 5 husstander har søkt om NVE om tilskudd til flytting. NVE har behandlet 
søknadene og fattet vedtak om ikke å innvilge tilskudd. De som har søkt vil anke avgjørelsen til 
OED. 
Kåfjord kommune hadde etter ønske fra de aktuelle søkerne den 13.12.18 et møte med disse. 
Det var et sterkt ønske om å bringe forholdet inn som sak til kommunestyre. Med bakgrunn i 
dette vil administrasjonen tidlig på nyåret sende fremlegg til kommunestyret. I fremlegget 
drøftes hovedsakelig om Kåfjord kommune bør endre / trekke tilbake tidlige avgitt 
høringsuttalelse til endringer i Tek 17, (teknisk forskrift) samt ulike konsekvenser ved å bo og 
arbeide i utløpsområdet. 
Kåfjord helsetun 
Overtakelse utsatt fra 20. desember til 16. januar.  Begrunnelse er mangler, i hovedsak knyttet til 
overflater, (vegg etc).  
Uenighet med entreprenør mht vanninntrenging på tomt. Stikkledning med lekkasje avdekket i 
september. Uenighet om kostander i forbindelse med dette, ca 4 mill. Denne saken er ikke 
avklart. 
Gamle helsenter 
Bygget har ligget ute for salg med prisantydning på 9 mill kr. Ingen har meldt konkret interesse 
for kjøp. Nylig er prisantydningen redusert til 5,9 mill kr. 
Parallelt med dette er det igangsatt forberedelser til eierskifte ved opprettelse av AS. 
Skoleutvikling 
Med bakgrunn i oppnådde resultater over de siste 3 år vil Kåfjord kommune få støtte til 
skoleutvikling fra Utdanningsdirektoratet/Veilederkorpset og kommer til Kåfjord 7. og 8. januar 
2019. Bla i forbindelse med dette var det et møte mellom Fylkesmannen og Kåfjord kommune 
den 11. desember.   
Program ifb møte med UDIR den 7. og 8. januar:   
Kommunebesøk Kåfjord, møte kommunenivå med adm og pol ledelse, skoleledelse, skolebesøk 
 
Spørsmål: 
Tor Mikalsen MDG: Er det overskudd i de samme sektorene som det ble foretatt 
budsjettregulering? 
Klima og energiplan i Nord-Troms, hvordan går det med det arbeidet? 



Bjørn Inge Mo Ap: Henstiller administrasjonen å prøve å selge det gamle helsesenteret. 
Bekymringsfullt med enkelte avdelingers sykefravær.  
Rassikring, hva blir kommunal andel? 
Aud Marthinsen Frp: Brannprosjektering, jobbes det med dette i kommunen? 
Magne Monsen Krf: Viktig å dokumentere alt i forhold til Helsetunet, hvorfor det er blitt 
utsettelser osv. 
Marian M. Myrseth Ap: Det skulle opplyses om hvorfor ikke indre Kåfjord privatskole var med 
på tilsynet i forhold til spesialundervisning? 
Veiadressenavn, hvor er saken nå? 
 
Svar: 
Rådmann Einar Pedersen: 
Etatsleder oppvekst Elisabeth Gulbrandsen svarer i forhold til spesialundervisning. 
Veiadressenavn skal være klart ca. til sommeren. 
Klima og Energiplan: Jobbes med dette, Birger Olsen er kommunens representant. 
Regnskap: Positivt resultat etter budsjettreguleringen. 
Gamle helsesenteret. Halti næringshage kan bidra mye med utvikling. 
Rassikring: Utgiftene er ikke økt. 
Etatsleder drift og utvikling Gunn Andersen svarte i forhold til Brannprosjektering. 
 
Etatsleder oppvekst Elisabeth Gulbrandsen svarte i forhold til privatskolen, det er ikke mottatt 
svar i forhold til denne saken. 
Fossen barnehage: Prosess er startet i forhold til barnehagen, språk osv. 
Sykefravær: er høyt spesielt i en barnehage, dette går utover tjenestetilbudet. 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

PS 77/18 Godkjenning av møteplan 2019 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 20.12.2018  

Behandling: 
Bernt E. I. LyngstadAp: Bør være et kommunestyremøte i april? 
Bjørn Inge Mo Ap: Viktig at møteplanen følges. 
Ordfører Svein O. Leiros kom med følgende forslag: 
Kommunestyremøtet 2.mai, flyttes til 24.april. Formannskap 24.april, endres til 11.april. 
Kontrollutvalget settes inn i møteplan. 
 
Votering: 
Møteplan med foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Møteplanen godkjennes for 2019. 
 
 
 



 

Rådmannens innstilling 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
 

PS 78/18 Revidert avtale om brannvernsamarbeid i Nord-Troms - 
kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Lyngen 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 20.12.2018  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Ny avtale om brannvernsamarbeidet i Nord-Troms mellom kommunene Lyngen, Kåfjord, 
Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen godkjennes. Avtalen trer i kraft fra 1.1.19. Vedtaket 
forutsetter positivt vedtak i Lyngen kommunestyre, desember 2018. 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Ny avtale om brannvernsamarbeidet i Nord-Troms mellom kommunene Lyngen, Kåfjord, 
Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen godkjennes. Avtalen trer i kraft fra 1.1.19. Vedtaket 
forutsetter positivt vedtak i Lyngen kommunestyre, desember 2018. 
 
 

PS 79/18 Spillemidler 2019 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 20.12.2018  

Behandling: 
Ordfører Svein O. Leiros kom med følgende forslag fra samarbeidsgruppa Sp, Krf, MSNBL: 
Kåfjord kommunestyre vedtar spillemidler for 2019: Olderdalen basseng. 
 
Votering: 
Samarbeidsgruppas forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kåfjord kommunestyre vedtar spillemidler for 2019: Olderdalen basseng. 
 



 
 
 

Rådmannens innstilling 
 

1. Kåfjord kommunestyre vedtar å støtte Idrettsrådets behandling av spillemidler for 2019 
 
 

PS 80/18 Handlingsprogram for idrett og anlegg 2019-2022 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 20.12.2018  

Behandling: 
Ordfører Svein O. Leiros kom med følgende utsettelsesforslag fra samarbeidsgruppa SP, Krf og 
MSNBL: 
Saken utsettes og det bes om at idrettsrådet behandler saken på nytt? 
Ordfører Svein O. Leiros trakk utsettelsesforslaget. 
 
Ordfører Svein O. Leiros kom med følgende forslag på nytt pkt.2, fra samarbeidsgruppa SP, Krf 
og MSNBL: 
Kåfjord kommunestyre er bekymret over idrettsrådets manglende behandling. Det forutsettes at 
Idrettsrådet avholder fysiske møter. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med nytt pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Handlingsprogrammet for 2019-2022 foreslås vedtatt slik det foreligger.  
2. Kåfjord kommunestyre er bekymret over idrettsrådets manglende behandling. Det 

forutsettes at Idrettsrådet avholder fysiske møter. 
 

 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 

1. Handlingsprogrammet for 2019-2022 foreslås vedtatt slik det foreligger.  
 
 



PS 81/18 Regulering kapitalbudsjett 2018 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 20.12.2018  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommunestyre vedtar regulering av kapitalbudsjett 2018 slik det fremgår av 

vedlegg. 
 

2. Rådmannen foretar budsjettregulering. 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommunestyre vedtar regulering av kapitalbudsjett 2018 slik det fremgår av 

vedlegg. 
 

2. Rådmannen foretar budsjettregulering. 
 

 
 

PS 82/18 Budsjettforslag ansvar 436. - tospråklighetsmidlene 2018 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 20.12.2018  

Behandling: 
Tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 

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 83/18 Budsjett 437 Giellasiida 2019 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 20.12.2018  

Behandling: 
Tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 

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 84/18 Budsjett Oppvekst 2019 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 20.12.2018  

Behandling: 
Tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 

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 85/18 Budsjett Helse- og omsorg 2019 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 20.12.2018  

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 86/18 Budsjett 2019 - Økonomiplan 2020-2022 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 20.12.2018  

Behandling: 
Ordfører Svein O. Leiros kom med følgende forslag fra samarbeidsgruppa SP/KRF/MSNB OG 
MDG:  
Tillegg til pkt. 14: Fondet tas med og man setter ned avgifta i henhold til dette over 4 år. 
Pkt.46 i tillegg etter punktum og det fremlegges et klimaregnskap i sammen med årsregnskap 
Forslag fra samarbeidsgruppa SP/KRF/MSNB og MDG og AP:   
Nytt pkt. 47: Kjerringdalsveien på 2 millioner, videreføres på investeringsbudsjettet i 2019. 
Ny setning til pkt. 43. Administrasjon bes se på muligheter for nye innsparinger for 2020 og 
ytterligere år.  
 
Aud Marthinsen Frp kom med følgende endringsforslag: 
Endring punkt 4: Ordførergodtgjørelsen går ned med 2,8%  



Endring punkt 24: Barnehagesatsene økes med 2,8% og ikke 9,4% som foreslått. 
 
Asgeir F. Langberg H: Vil at nedskjæringene i størst mulig grad, ikke skal gå utover 
helsetjenesten.  
 
Votering: 
Pkt.1-2: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.4: Formannskapets innstilling ble vedtatt med 16 stemmer, Frps forslag falt da det fikk 1 
stemme. 
Pkt.5-13: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.14: Formannskapets innstilling med endring fra samarbeidsgruppa og MDG ble enstemmig 
vedtatt. 
Pkt.15-23: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 24: Formannskapets innstilling ble vedtatt med 14 stemmer, Frps forslag falt da det fikk 3 
stemmer. 
Pkt. 25-42: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.43: Formannskapets innstilling, med endring fra samarbeidsgruppa ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 44-45: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 46: Formannskapets innstilling, med endring fra samarbeidsgruppa ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 47: Kjerringdalsveien legges inn igjen for 2019. Drifts- og Investeringsbudsjettet vedtas 
med disse endringene. 
Pkt. 48-51: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Budsjett og økonomiplan ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

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. 287,- (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 

Privatpersoner 



 aktører 

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,-  

 
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. 18 185 000,- 
 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.    9 960 000,- 
 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. 3 148 000,-  
 2020: kr. 2 275 000,- 
 2021: kr. 2 060 000,- 
 2022: kr. 2 371 000,- 

 
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. 

Administrasjon bes se på muligheter for nye innsparinger for 2020 og ytterligere år. 

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

45. Det innføres streaming av kommunestyremøter. 

46. Det jobbes videre med klimapartnerprosjektet, og det fremlegges et klimaregnskap i 
sammen med årsregnskap. 

47. Kjerringdalsveien på 2 millioner, videreføres på investeringsbudsjettet i 2019. 

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

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



50. 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,- 

 

 51. Det samlede budsjettet og økonomiplan med vedtatte endringer, vedtas som Kåfjord 
kommunes budsjett for 2019 - og 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.  
 

f) 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. 

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

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

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

 
i) 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. 
 

 
j) 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 



4. Det må i hvert leietilfelle av lokaler til møter o.l. betales for minimum 2 times leie og for 
hver påbegynte halvtime etter det. 

5. For inntektsgivende store arrangement i helgene kreves en fast pris. 
6. 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 

 


