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Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Økonomirapport til k.styret pr. mai 2019 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
 Kommunestyret tar vedlagte rapport pr. 31. mai 2019 til orientering 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Ved utgangen av hver måned produseres resultatrapport på økonomi og sykefravær. 
Månedsrapporteringen følger i stor grad malen for fremlagte kvartalsrapport, jfr vedlegg.  
Etatsleder rapporterer tilbake til rådmannen innen den 10. hver måned. Etatsleder har dialog internt i 
egne enheter i forbindelse med rapporteringen.  
Innen den 15. hver måned gir rådmannen tilbakemelding på rapporteringen til den enkelte etatsleder. 
Resultatet på økonomiutviklingen og sykefravær behandles ved et månedlig møte i rådmannens 
ledergruppe.  
Vedlagte rapport er bygd opp slik:  
Kap 1, – omhandler utviklingen for Kåfjord kommune som helhet. Dette er skrevet av økonomileder 
og rådmann. Tekstdelen har hensyntatt rapporteringene fra etatene.  
Kap 2 – 6, - omhandler de enkelte etatene/sektorene spesielt. 
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1 Kåfjord 

1.1 Kåfjord kommune 
 
I møte den 20.12.2018 behandlet kommunestyret sak 86/18 Budsjett 20219 - Økonomiplan 
2020 - 2022. Vedtakspunkt nummer 48 fremgår det at: "Periodisert regnskap sammenholdt 
med periodisert budsjett fremlegges for kommunestyret kvartalsvis". 
Rådmannen velger å legge fram en økonomirapport ved utgangen av mai selv om dette ikke 
stemmer med kommunestyrets vedtak. Årsaken til dette er at en rapport ved utgangen av juni 
ikke ville bli fremlagt for kommunestyret før i september på grunn av møtestrukturen.  

31. mai 2019 - Økonomirapport hele kommunen 

  Beskrivelse Måned 1 - 5 
(B) 

Måned 1 - 5 
(R) 

Måned 1 - 5 
(A) 

Måned 1 - 5 
(A%) 

  Kåfjord      

 Skatt på formue og 
inntekt  -24 347 000 -26 002 000 -1 655 000 7 

 Eiendomsskatt  -2 175 000 -2 101 000 74 000 -3 

 Rammetilskudd  -51 701 000 -51 313 000 388 000 -1 

 Refusjon 
sykepenger  -1 215 000 -2 944 000 -1 729 000 142 

 Andre inntekter  -27 051 000 -24 162 000 2 889 000 -11 

 SUM INNTEKTER  -106 489 000 -106 522 000 -33 000 0 

 Fast lønn  51 532 000 51 614 000 83 000 0 

 Vikarer  2 288 000 2 905 000 617 000 27 

 Vikar ved 
sykefravær  1 554 000 2 610 000 1 055 000 68 

 Vikar ved ferier  238 000 192 000 -46 000 -19 

 Ekstrahjelp  1 431 000 1 579 000 147 000 10 

 Overtid  582 000 787 000 205 000 35 

 Annen lønn  4 620 000 4 735 000 114 000 2 

 SUM LØNN  62 246 000 64 422 000 2 176 000 3 

 Pensjon og 
personalforsikringer  9 853 000 10 061 000 208 000 2 

 TOTALE 
LØNNSUTGIFTER  72 099 000 74 483 000 2 384 000 3 

 Kjøp av varer og 
tjenester  20 972 000 19 063 000 -1 909 000 -9 

 Andre utgifter  6 714 000 9 574 000 2 860 000 43 

 Betalte renter  3 216 000 1 173 000 -2 043 000 -64 

 Betalte avdrag  4 488 000 1 689 000 -2 800 000 -62 

 SUM TOTALE 
UTGIFTER  107 489 000 105 982 000 -1 507 000 -1 

 RESULTAT  1 000 000 -540 000 -1 541 000 -154 

Sykefravær 

Sykefraværet  
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Sykefraværet i Kåfjord kommune for perioden 01.01.-31.05.2019 var på 9,98%. Dette 
tilsvarer 2460 tapte dagsverk. I tilsvarende periode i 2018 var sykefraværet på 9,31 %. 
Økningen fra 2018 til 2019 er på 0,67 prosentpoeng som er en økning på 7,2%. 
  
Avvik sykefravær For å oppnå størst mulig nærvær er det en rekke etablerte oppfølgingstiltak: 

 Nærværsgrupper innen oppvekst og omsorg, tettsamarbeid med NAV lokalt og Nav 
arbeidslivssenter, gjennomført miljøkartlegginger mv. 

 Ved enkelte avdelinger har sykefraværet over tid vært høy. Men noen av disse 
avdelingene består av svært få ansatte slik at fravær av en vil slå markert ut på 
statistikken. 

 Arbeidet med økt nærvær er godt forankret på ledernivå i samarbeid med 
hovedtillitsvalgte og verneombud. 

Avvik 

Inntekter: De totale inntektene har et lite avvik (positivt med kr. 33000) og er da i balanse. 
Skatteinntektene inkl eiendomsskatt visen en merinntekt på ca. 1,6 millioner kroner. 
Rammetilskuddet ligger 0,4 millioner under budsjettet. Refusjon sykepenger viser en 
merinntekt på ca. 1,7 millioner, mens posten "andre inntekter" viser en svikt på 2,9 millioner 
kroner.  
Av vesentlige mindreinntekter nevnes egenandeler for helsetjenester, salg sykehjemsplasser, 
kaiavgift, og diverse statstilskudd. I tillegg er det flere større og mindre poster som gir utslag. 
Det ligger også en vesentlig merinntekt fra salg av konsesjonskraft på 2,9 millioner i denne 
posten. Årsaken er at vi endrer bokføringen av kraftinntekter fra nettoprinsipp til 
bruttoprinsipp. Dette gir utslag som merinntekt under andre inntekter, og merutgift under ande 
utgifter.   
Utgifter: Totalt sett så ligger utgiftene 1,5 millioner under budsjettet. Men på samme måte 
som avviket på "andre" inntekter ikke betyr en inntektssvikt så betyr eller ikke avviket i 
utgiftene at det er en reell besparelse. Også dette har i stor grad sammenheng med 
periodisering. Vi har uansett over tid klart å få til ei bedre periodisering slik at avvikene er 
blitt mindre enn tidligere. 
Avvikene med hensyn til lønn varierer ut fra type lønn. Fast lønn viser et merforbruk på kr. 
83000,-. Når det gjelder ordinære vikarer så er merforbruket på kr. 617000 eller 27% av 
budsjettet. Det største avviket ligger på vikarbruk ved sykefravær. Det er det er merforbruk 
på kr. 1055000,- som tilsier et merforbruk på 68%. Denne overskridelsen kan vurderes opp 
mot refusjon sykepenger som viser en merinntekt som overstiger merforbruket på vikarer 
med kr. 674000,-. 
Vikar ved ferier har et mindre forbruk på kr. 46000,-, mens ekstrahjelp har et mer forbruk 
på kr. 147000,-. Overtid har et mer forbruk på kr. 205000.- Annen lønn viser et merforbruk 
på kr. 114000,-. 
Totalt sett er merforbruket på lønn etter pensjon på kr. 2 384 000,- som innebærer en 
overskridelse av budsjettet med 3%. Når det da tas hensyn til refusjon sykepenger så er 
merforbruket på kr. 655 000,-. 
Variasjonen i lønnsforbruk mellom etatene er slik: 

 Sentraladministrasjonen - mindre forbruk kr. 502000,- 
 Oppvekst - merforbruk kr. 1066000,- 
 Omsorg - merforbruk kr. 2331000,- 
 Utvikling - mindre forbruk kr. 638000,- 
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 Drift - merforbruk kr. 183000,-. 
Kjøp av varer og tjenester viser et mindre forbruk på 1,9 millioner. "Andre utgifter" har et 
mer forbruk på kr. 2 860000,-. Av dette beløpet skyldes vel 2,6 millioner utgifter til salg av 
kraft. Dette betyr ikke at vi taper på salget, bare at inntekter og utgifter nå kommer under 
ulike poster i regnskapet. Avvikene kan fjernes ved budsjettregulering. 
Renter og avdrag har et samlet mindre forbruk på vel 4,8 millioner. Disse postene er ikke 
periodisert ut fra betalingstidspunkter og indikerer ikke en besparelse. 
Avvik økonomi kapitalbudsjett 
Det er ved utgangen av mai investert for 26,2 mill. kroner. Årets planlagte investeringer er på 
28,2 mill. kr. 

Tiltak, oppfølging mv 

Kommunestyret har forutsatt uspesifiserte innsparinger innenfor sektorene slik: 
Sentraladministrasjonen kr. 250000,- 

 Oppvekst kr. 0,- 
 Omsorg (-200000,-) 
 Utvikling kr. 125000,- 
 Drift kr. 225000,-. 

Dette innebærer at hver enkelt etat må finne dekning for disse beløpene i sine budsjetter i 
løpet av året. Når det gjelder etat for Omsorg så er det lagt inn en bevilgning på kr. 200 000,- i 
stedet for en innsparing. Men samtidig så er det forutsatt at egenandelene øker med 0,5 
millioner utover det som er budsjettert. Om disse to beløpene sees opp mot hverandre så har 
etaten en utfordring på kr. 300 000,- som det må finnes dekning for. 

Vurdering 

Den økonomiske situasjonen etter første kvartal var balanse når overskridelse på lønn ble 
vurdert opp mot refusjon sykepenger. 
Nå etter mai så er det litt mindre å gå på. Der vi hadde merinntekt etter mars på 0,6 million så 
har vi nå etter mai gått ned mot null. Der vi hadde balanse i lønnsutgiftene etter mars når 
sykepengene var vurdert inn så har vi nå en merutgift på vel 0,6 millioner. 
Lønn i faste stillinger er i balanse mens merforbruket kommer av de postene som tilhører 
variabel lønn 
Innenfor Oppvekst og Omsorg skal gjøres grep utover høsten som skal få ned lønnsutgiftene. 
Vi skal dermed få bedre tall utover høsten. 
Men vi har noen utfordringer i etatene. Innenfor omsorg så har vi forholdet med muligheten 
for at introduksjonsprogrammet, etter søknad fra den enkelte, kan utvides med enda ett år. 
Dette vil utvilsomt medføre utgiftsøkning som budsjettet ikke har tatt høyde for. 
Flyktningetjenestens foreløpige beregninger av økte kostnader for 2019 er i overkant på kr. 
600.000. Dette skal undersøkes nærmere før tiltak iverksettes, eks sak om budsjettregulering. 
Det er også manglende budsjettdekning for vaskeritjenesten. Det legges opp til at denne 
utfordringen løses innen sektorens egne økonomiske rammer, eks regulering av de ulike 
ansvarene. 
Innenfor driftsavdelingen så er det usikkerhet rundt endel inntekter som kai leie og andre 
leieinntekter. 
Etatsleder for oppvekst mener at det kan bli "krevede" å få balanse mellom budsjett og 
regnskap ved utgangen av året. Det vises til etatenes egne kommentarer for nærmere 
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beskrivelser av utfordringene.. 
Rådmannens ledergruppe jobber kontinuerlig med å få forbruket i kommunen i henhold til 
budsjettene 

Politiske vedtak 
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2 SENTRALADMINISTRASJONEN 

2.1 Sektor 

31. mai 2019 Økonomirapport bare sektorene 

  Beskrivelse Måned 1 - 5 
(B) 

Måned 1 - 5 
(R) 

Måned 1 - 5 
(A) 

Måned 1 - 5 
(A%) 

  
SENTRALADMINISTRASJONEN      

 Andre inntekter  -233 000 -87 000 146 000 -63 

 SUM INNTEKTER  -233 000 -87 000 146 000 -63 

 Fast lønn  4 372 000 4 258 000 -114 000 -3 

 Vikarer  3 000 0 -3 000 -100 

 Ekstrahjelp  90 000 0 -90 000 -100 

 Overtid  12 000 10 000 -2 000 -17 

 Annen lønn  222 000 155 000 -67 000 -30 

 SUM LØNN  4 699 000 4 423 000 -276 000 -6 

 Pensjon og 
personalforsikringer  1 426 000 1 199 000 -227 000 -16 

 TOTALE LØNNSUTGIFTER  6 124 000 5 622 000 -502 000 -8 

 Kjøp av varer og tjenester  4 867 000 4 234 000 -633 000 -13 

 Andre utgifter  1 669 000 1 589 000 -81 000 -5 

 SUM TOTALE UTGIFTER  12 661 000 11 445 000 -1 216 000 -10 

 RESULTAT  12 428 000 11 358 000 -1 070 000 -9 

Månedsrapport sykefravær 

Sykefraværet i sentraladministrasjonen i mai var på 2,34 % noe som tilsvarer 8 dager. 
Fraværet er dermed godt innenfor det akseptable. 

Avvik 

Inntektene er under budsjett med kr. 146000,-. Dette har med periodisering å gjøre og betyr 
ikke et reelt avvik. 
Samtlige lønnsposter er under budsjett og samlet mindre forbruk på lønn inklusive pensjon er 
på kr. 502000,-. 
Kjøp av varer og tjenester er under budsjett med vel 0,6 mill. kroner. Andre utgifter er under 
budsjett med kr. 81000,-. 
Kommunestyret har vedtatt et uspesifisert nedtrekk av budsjettrammen til 
Sentraladministrasjonen med kr. 250000,-. Vi ligger godt an til å klare dette. 

Tiltak, oppfølgning mv 

Ingen spesielle tiltak er nødvendig. 

Vurderinger 

Sykefraværet har tatt seg litt opp de siste par månedene men er fortsatt lavt. Økonomien er 
under kontroll. 

17



Økonomirapport pr. mai 2019 8(18)

Politiske vedtak 

Det er ikke gjort noen spesielle politiske vedtak i første del av året som har innvirkning på 
økonomien i etaten. 
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3 OPPVEKST 

3.1 Sektor 

31. mai 2019 Økonomirapport bare sektorene 

  Beskrivelse Måned 1 - 5 
(B) 

Måned 1 - 5 
(R) 

Måned 1 - 5 
(A) 

Måned 1 - 5 
(A%) 

  OPPVEKST      

 Refusjon 
sykepenger  -471 000 -1 076 000 -605 000 128 

 Andre inntekter  -6 768 000 -3 004 000 3 764 000 -56 

 SUM INNTEKTER  -7 239 000 -4 080 000 3 159 000 -44 

 Fast lønn  16 344 000 16 421 000 77 000 0 

 Vikarer  446 000 765 000 319 000 72 

 Vikar ved 
sykefravær  850 000 1 182 000 332 000 39 

 Vikar ved ferier  3 000 46 000 42 000 1 400 

 Ekstrahjelp  942 000 1 177 000 235 000 25 

 Overtid  44 000 141 000 97 000 220 

 Annen lønn  528 000 200 000 -328 000 -62 

 SUM LØNN  19 158 000 19 931 000 773 000 4 

 Pensjon og 
personalforsikringer  2 482 000 2 775 000 293 000 12 

 TOTALE 
LØNNSUTGIFTER  21 640 000 22 706 000 1 066 000 5 

 Kjøp av varer og 
tjenester  2 963 000 2 160 000 -803 000 -27 

 Andre utgifter  243 000 213 000 -30 000 -12 

 SUM TOTALE 
UTGIFTER  24 846 000 25 080 000 234 000 1 

 RESULTAT  17 607 000 21 000 000 3 393 000 19 

Månedsrapport sykefravær 

Manndalen skole har et sykefravær på 3,32%. Virksomheten har hatt lavt sykefravær over en 
tid. 
Fossen barnehage har et sykefravær på 26,74%, noe som er høyt, men er framgang fra 
månedene før i år. 
Skoleadministrasjon (herunder barneverntjenesten): 35% Det har vært høyt sykefravær i 
barneverntjenesten. Denne er spesielt fulgt opp. 

Avvik 

Samlet overforbruk av fast lønn er på 48 000,- noe som er en nedgang siden forrige måned. 
Samlet overforbruk på all lønn inkludert pensjon: 1 064 000 hvorav 332 000 er overforbruk på 
lønn ved sykefravær, 232 000,- er overforbruk på svangerskapslønn og 235 000 er 
overforbruk på ekstralønn. 
Skolene går med samlet overforbruk av fast lønn på 72 000,-. Begge skolene har fått elever 
med behov i elevgruppen uten å ha fått tilført ekstra midler - både i forhold til språk og 
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helsemessige utfordringer. Olderdalen skole er omtrent i balanse på fast lønn, men har hittil i 
år brukt 522 000,- til økt behov i elevgruppa, noe som utløser et samlet overforbruk på lønn 
på 358 000,- hittil i år. Også Manndalen skole har overforbruk på 188 000 på ekstrahjelp. 
Dette er knyttet til tiltak i elevgruppa etter Opplæringslovens §8 -fremmedspråk. 
Manndalen SFO har overforbruk på lønn med 42 000,-. Her ser det ut til at det er budsjettert 
med lavere lønnsutgifter enn det som er realiteten. Det er også budsjettert med høyere 
foreldrebetaling enn det som er kommet inn så langt. 
Barnehagene går samlet med balanse. Fossen har høyt overforbruk på lønn sykefravær, mens 
Birtavarre har overforbruk på fast lønn (89 000,-). Lønn sykevikarer og svangerskapsvikarer 
er også over budsjett, mens inntektene for svangerskap/sykefravær ikke samsvarer med 
utgiftene. Styrer i Birtavarre jobber med å finne ut av dette. 
Barnevernet er pr i dag i balanse. Det jobbes for tiden med tilsetting av to stillinger i 
barneverntjenesten. Planen er interkommunalt samarbeid fra 01.01.2020. Akuttberedskap er 
satt i virksomhet fra 1.2.2019. 
Kåfjord kulturskole og oppvekstadministrasjon går med balanse, mens voksenopplæringen 
har overforbruk på nesten 300 000-. Fjernundervisningen har overforbruk fast lønn på 
30 000,- Her er inntektene noe usikre. 

Tiltak, oppfølgning mv 

Det er planlagt kutt i stillinger i skolene og voksenopplæring: Ansatte som går av med AFP 
som går av med pensjon fra juli erstattes ikke fullt ut. Forventet reduksjon med 2 stillinger. 
Det jobbes med å redusere vikarbruk og slå sammen klasser ved fravær. Samtidig ser vi nå at 
begge skolene går med overforbruk på ekstrahjelp knyttet til elever med hjelpebehov. Det må 
vurderes om det er behov for budsjettregulering. 
Voksenopplæringen skal nedstyres fra august 2019. Elevtallet er etterhvert så lavt at det 
vurderes om tilbudet kan opprettholdes i Kåfjord. Saken skal opp i kommunestyret den 
24.06.19. Det vil i så fall bety ytterligere kutt i stillinger, men at det fortsatt påløper utgifter 
knyttet til kjøp av tjenesten. 
Det må jobbes med å finne stabile inntekter for fjernundervisningen slik at den kan 
opprettholdes. 
Barnehagene går samlet med balanse. Høyt sykefravær gir store utfordringer og det er satt i 
verk tiltak på struktur og rekruttering for å sikre forsvarlig barnehagetilbud i Fossen 
barnehage. Det må særlig gjøres grep for å rekruttere barnehagelærere med samisk og 
spesialpedagogisk kompetanse. 
Budsjetterte inntekter forventes i juni/desember. Dette er midler knyttet til samiskopplæring, 
fjernundervisning, midler fra IMD, midler dra Udir og andre refusjoner. 
Både skoler og barnehager har hatt ekstern vurdering av Utdanningsdirektoratet i mai 2019. 
Det er både spennende, men også krevende for virksomhetene. Det vil påløpe overtidsbetaling 
for lærere og ansatte i barnehagen da noe av dette har pågått etter skole- og barnehagetid. 
Kåfjord kommune fikk vurderingen av Utdanningsdirektoratet. Det er vanligvis knyttet 
utgifter på ca. 50 000,- pr skole/barnehage for en slik vurdering. 

Vurderinger 

Det ser krevende ut for skolene å komme i balanse ved årets slutt, da særlig Olderdalen skole. 
Også Birtavarre har utfordringer. Det ser ut til at de andre virksomhetene skal gå i balanse. 
Dette forutsetter nedstyring av VO etter planen og at vi lykkes i arbeidet for lavere 
sykefravær. Det forutsettes også at forventete inntekter kommer i juni/desember. 
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Politiske vedtak 

Videreutdanning for lærere fra høsten 2019. Prosess er satt i verk og 4 lærere er godkjent for 
videreutdanning av utdanningsdirektoratet. To lærere takker ja til tilbudet. 
Akuttberedskap barneverntjenesten er iverksatt. Bil er kjøpt. Interkommunalt samarbeid om 
barneverntjenesten i sin helhet fra 1.1.2020 skal iverksettes. 
Miljøfyrtårnkoordinator er ikke tilsatt ennå. Har ikke hatt ledig kapasitet til dette ute på 
skolene. Prosess knyttet til dette iverksettes i forbindelse med tilsetting neste skoleår. 
Økte barnehagesatser iverksatt fra 1.4.2019 ble ikke iverksatt for 1.6.2019. 
Språkseminar ved Fossen barnehage ble gjennomført 9. April. Saksframlegg struktur Fossen 
barnehage er lagt fram i HOO den 23.mai. I HOO er det vedtatt at Fossen barnehage skal 
samlokaliseres til to avdelinger ved Riebangardi og at Knerten/Trollstua legges ned. Det er i 
HOO vedtatt at Fossen skal være en samisk barnehage. Saken fremmes kommunestyre den 
24.06.2019. 
Overordnet samisk språkplan er vedtatt i HOO den 23.mai og er ute på høring. Planen skal 
behandles i kommunestyret i september. 
I kommunestyret den 24.juni fremmes sak om videreføring av voksenopplæringen og gratis 
skolelunsj for elever i Kåfjord kommune. 
Tilstandsrapporten/utviklingsplaner for skolene og barnehagene skal etter planen legges fram 
i kommunestyret i oktober. Rapportene etter ekstern barnehage- og skolevurdering legges 
fram for HOO den 22.august. 
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4 OMSORG 

4.1 Sektor 

31. mai 2019 Økonomirapport bare sektorene 

  Beskrivelse Måned 1 - 5 
(B) 

Måned 1 - 5 
(R) 

Måned 1 - 5 
(A) 

Måned 1 - 5 
(A%) 

  OMSORG      

 Refusjon 
sykepenger  -438 000 -1 384 000 -947 000 216 

 Andre inntekter  -6 586 000 -4 359 000 2 228 000 -34 

 SUM INNTEKTER  -7 024 000 -5 743 000 1 281 000 -18 

 Fast lønn  21 269 000 22 259 000 990 000 5 

 Vikarer  1 826 000 2 001 000 175 000 10 

 Vikar ved 
sykefravær  622 000 1 101 000 479 000 77 

 Vikar ved ferier  229 000 147 000 -83 000 -36 

 Ekstrahjelp  267 000 89 000 -178 000 -67 

 Overtid  397 000 530 000 133 000 34 

 Annen lønn  3 156 000 3 659 000 503 000 16 

 SUM LØNN  27 766 000 29 786 000 2 020 000 7 

 Pensjon og 
personalforsikringer  4 028 000 4 339 000 311 000 8 

 TOTALE 
LØNNSUTGIFTER  31 794 000 34 125 000 2 331 000 7 

 Kjøp av varer og 
tjenester  5 436 000 5 241 000 -195 000 -4 

 Andre utgifter  1 636 000 1 513 000 -122 000 -7 

 SUM TOTALE 
UTGIFTER  38 866 000 40 879 000 2 013 000 5 

 RESULTAT  31 842 000 35 137 000 3 294 000 10 

Månedsrapport sykefravær 

 Administrasjon helse og omsorg: 0% 
 Helsestasjon: 22,2%: Økning på over 7% siden april. Få ansatte gir store utslag. En på 

langtidssykmelding, som gradvis redusert. 
 Legekontor: 5,3%, økning på 1,7% siden april 
 PU: 9,9%: Omstilling og nedbemanning gir usikkerhet og fravær. Dette har vært 

varslet ville komme. Har vært på veg ned, men har nå en økning på 0,6% siden april. 
Leder gjennomfører individuell oppfølging. 

 NAV: 5,7%: Er på veg ned. 
 Sykehjem: 4,8%: Liten økning siden april (0,2%), men meget bra utvikling siden 

januar 
 Hjemmehjelp: 0% 
 Hjemmesykepleie: 6,9 %: Nedgang siden april (3,4%). Dette er bra! 

Taes opp i ledermøte helse som eget tema. Det gjennomføres en- til en samtaler med personell 
med stort fravær i PU. 
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Avvik 

Overordnet Helse og omsorg 
Inntekter: Avvik på kr. 1 281 000 under budsjett er i hovedsak forsinket innbetaling til 
sykehjem og svikt på utleie av korttidsplasser til andre kommuner.. 
Sum lønn: Avvik på kr. 2 020 000 over budsjett for sektoren. Her er også overforbruk på sum 
lønn flyktningetjenesten på ca. kr. 372 000 tatt med. Overforbruk på fastlønn på kr. 990 000 
for hele tjenesten. 
Resultat: Negativt avvik på kr. 3 294 000 over budsjett. 
Kommentarer til de viktigste postene: 
343 Vaskeri: Påløpt driftskostnader på kr. 45 000,- som ikke er budsjettert for under dette 
ansvaret. Vaskeritjenestene skulle overføres Kåfjord vekst (KV) fra 01.04.19. og det var 
planlagt at utgiften skulle tas inn som utgiftspost (kjøp av tjenester) under sykehjemmet sitt 
budsjett. Dette er forsinket og man fortsetter vaskeriet i egen regi inntil KV overtar. Det er 
bestemt og avtalt med økonomisjef og leder sykehjem at posten lønnsutgifter og posten på 
kjøp av tjenester taes inn i sykehjemmets regnskap inntil KV overtar. Det ser ut til at utgifter 
påløpt tidligere er flyttet, men at det for mai er kontert på denne posten. 
344 Kjøkken: Overforbruk på sum lønn på kr. 136 000, der overforbruk fastlønn er på kr. 
98 000. På grunn av sykefravær er andelen sykepenger høy (kr. 131 000) slik at resultatet er 
overforbruk på kr. 24 000. 
345 Sykehjemmet: Inntekter kr. 1 288 000 lavere enn budsjettert pga inntektssvikt som 
skyldes at det ikke er solgt sykehjemsplasser som forutsatt, manglende sykestuetilskudd og 
noe etterslep på egenbetalinger for opphold. Overforbruk på sum lønn på kr. 72 000 og 
resultat viser overforbruk på kr. 1392 000. Overforbruket sum lønn skyldes etterbetalt 
helligdagstillegg for påsken samt at hovedandelen av tidligere påløpte utgifter til vaskeri nå er 
overført lønn og kjøp at tjenester på sykehjemmet. 
355 PU: Overforbruk på kr. 1 222 000 på fast lønn, og sum lønn på kr. 1 050 000. Deler av 
overforbruket sum lønn i mai skyldes etterbetalt helligdagstillegg for påsken. Stort sykefravær 
er både årsak til overskridelser på fastlønn og årsak til inntekt over budsjett. Redusert 
vikarbruk fører til et resultat med overforbruk på kr. 803 000. Betydelige kutt skal 
gjennomføres og tiltak er under arbeid (redusert bemanning, velferdsteknologi) og dette er 
lagt inn i budsjett. Inntil tiltakene får virkning vil det opparbeides et overforbruk på 
lønnspostene som vil reduseres etter hvert. 
Hjemmetjenesten: 
Overforbruk på fastlønn på kr. 150 000 og sum lønn på kr. 663 000 for hele hjemmetjenesten 
sett under ett (inkludert 347 Hjemmesykepleien). Deler av dette er forårsaket av etterbetaling 
av helligdagstillegg for påsken. Resultat med overforbruk på kr. 154 000 i hjemmetjenesten er 
på grunn av mindre kjøp av tjenester og sykelønnsrefusjon. Sammenslåing av ansvar 330, 370 
og 371 og endring av turnus er foretatt. 
347 Hjemmesykepleien: Overforbruk fastlønn kr. 407 000, overforbruk sum lønn 876 000. 
Deler av dette er forårsaket av sykefravær og etterbetaling av helligdagstillegg for påsken. 
Overforbruk resultat er kr. 677 000. Overforbruk følges opp av leder sammen med 
lønn/personal. 

Tiltak, oppfølgning mv 

Vurderinger 

Sykefravær: Fortsatt høyt fravær vil forventes i PU under perioden med omstilling. Positivt 
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resultat for sykehjemmet og hjemmetjenesten. Ellers forventes at iverksatte tiltak vil gi 
nedgang på sikt. 
Økonomi: Under forutsetning av at man får gjennomført de planlagte og omfattende 
omstillingstiltak i PU raskt nok er det ikke noe hittil som skal tilsi at man ikke skal kunne nå 
målet om budsjettbalanse i 2019 

Politiske vedtak 
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5 UTVIKLING 

5.1 Sektor 

31. mai 2019 Økonomirapport bare sektorene 

  Beskrivelse Måned 1 - 5 
(B) 

Måned 1 - 5 
(R) 

Måned 1 - 5 
(A) 

Måned 1 - 5 
(A%) 

  UTVIKLING      

 Refusjon 
sykepenger  0 -141 000 -141 000 0 

 Andre inntekter  -4 010 000 -5 517 000 -1 507 000 38 

 SUM INNTEKTER  -4 010 000 -5 658 000 -1 648 000 41 

 Fast lønn  4 135 000 3 333 000 -802 000 -19 

 Vikarer  6 000 14 000 8 000 133 

 Vikar ved 
sykefravær  0 61 000 61 000 0 

 Ekstrahjelp  133 000 273 000 141 000 106 

 Overtid  2 000 8 000 7 000 350 

 Annen lønn  68 000 132 000 64 000 94 

 SUM LØNN  4 343 000 3 822 000 -521 000 -12 

 Pensjon og 
personalforsikringer  807 000 691 000 -117 000 -14 

 TOTALE 
LØNNSUTGIFTER  5 151 000 4 513 000 -638 000 -12 

 Kjøp av varer og 
tjenester  1 696 000 1 312 000 -384 000 -23 

 Andre utgifter  1 675 000 2 263 000 588 000 35 

 SUM TOTALE 
UTGIFTER  8 522 000 8 088 000 -434 000 -5 

 RESULTAT  4 512 000 2 430 000 -2 082 000 -46 

Månedsrapport sykefravær 

Det er ikke sykefravær på utvikling i mai 2019. 

Avvik 

Inntektssiden viser et positivt resultat på 1, 6 millioner kroner. Vi antar at dette vil jevne seg 
ut utover året. Særlig inntekt fra Troms fylkeskommune og sametinget til samiske formål er 
ikke korrekt periodisert i budsjettprosessen. Dette forventes å jevnes ut over året. 
På lønn har vi et positivt resultat samlet og vi har refusjoner sykefravær som dekker opp det 
som tas inn av vikar. Her er likevel noe feilføring som må korrigeres på bruk av ekstrahjelp. 
Her er noe vikar satt inn på ekstrahjelp. I tillegg har vi fått noe eksterne midler til 
arrangement/tiltak hvor det ikke er satt i budsjett verken lønnsutgift eller finansiering 
(inntekt). Årsaker ellers til at lønn har et positivt resultat er at stillinger ikke er fullt ut besatt 
per mai 2019. 
På utgiftssiden, herunder kjøp av varer og tjenester og andre utgifter har vi et mindre forbruk 
på vel 400 tusen. 
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Tiltak, oppfølgning mv 

Sett på utviklingsavdelinga under ett er der ikke behov for spesiell oppfølging. 
Det er likevel fortsatt viktig å jobbe godt med medarbeiderskap for å holde opp arbeidsglede, 
måloppnåelse, engasjement og trivsel i organisasjonen. 

Vurderinger 

Intet å bemerke per mai 2019. 

Politiske vedtak 

Ingen spesielle vedtak utover ordinært pågående drift og tiltak. 
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6 DRIFT 

6.1 Sektor 

31. mai 2019 Økonomirapport bare sektorene 

  Beskrivelse Måned 1 - 5 
(B) 

Måned 1 - 5 
(R) 

Måned 1 - 5 
(A) 

Måned 1 - 5 
(A%) 

  DRIFT      

 Refusjon 
sykepenger  -307 000 -344 000 -37 000 12 

 Andre inntekter  -5 044 000 -3 693 000 1 352 000 -27 

 SUM INNTEKTER  -5 351 000 -4 036 000 1 315 000 -25 

 Fast lønn  5 412 000 5 343 000 -69 000 -1 

 Vikarer  7 000 125 000 118 000 1 686 

 Vikar ved 
sykefravær  82 000 266 000 184 000 224 

 Vikar ved ferier  5 000 0 -5 000 -100 

 Ekstrahjelp  0 39 000 39 000 0 

 Overtid  127 000 98 000 -29 000 -23 

 Annen lønn  646 000 588 000 -58 000 -9 

 SUM LØNN  6 280 000 6 460 000 180 000 3 

 Pensjon og 
personalforsikringer  1 110 000 1 114 000 3 000 0 

 TOTALE 
LØNNSUTGIFTER  7 390 000 7 573 000 183 000 2 

 Kjøp av varer og 
tjenester  6 001 000 6 087 000 87 000 1 

 Andre utgifter  1 088 000 1 298 000 210 000 19 

 SUM TOTALE 
UTGIFTER  14 479 000 14 958 000 480 000 3 

 RESULTAT  9 127 000 10 922 000 1 795 000 20 

Månedsrapport sykefravær 

På drift har vi fortsatt utfordringer i administrasjonen med sykefravær. Her er langtidsfravær, 
med varighet på 10 måneder. Det er meget vanskelig å sette inn vikar på løpende 
driftsoppgaver, på spesifikke fagområder. Vi vurderer å omrokere internt i avdelingen. En 
løsning kan være å ta inn en servicemedarbeider for å avhjelpe situasjonen med ulike 
henvendelser, da i en begrenset periode. 
Ellers har vi fortsatt sykefravær innen vaktmester/renholdssiden. Her har vi personell som har 
vært ute i lang tid og er under avvikling som ansatte i kommunen. Denne prosessen tar noe tid 
da enkelte sykemeldte også har tatt ut permisjon uten lønn utover sykemeldingsperioden, 
mens de er under avklaring. 

Avvik 

Det negative resultatet skriver seg i hovedsak fra budsjetterte inntekter. Her har vi en svikt på 
vel 1,3 millioner kroner. Her er forhold som kan synes noe uviss, blant annet er inntekter fra 
last over kai mulig noe høyt budsjettert. Det kan synes som om de gode år med stor aktivitet 
fra Statens vegvesen sin side er i en bratt dalende kurve inntektsmessig. 
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Videre er det stor usikkerhet rundt utleie av Trollvik skole. Her har vi ikke fått noen konkret 
henvendelse, annet enn tidligere sonderinger. Fra administrasjonens side synes det for øvrig 
meget uheldig å sette inn usikre inntekter i budsjettet og balansere det uten at det foreligger 
intensjonsavtaler eller kontraktsforslag på f.eks. utleie. 
For å nå budsjett i balanse må vi se på muligheter for å redusere drift fra høsten av. Da vet vi 
også mer om inntektssvikten fortsetter. men her er stor usikkerhet også knyttet til 
Knerten/Trollstua, hvor driftsutvalget har satt bygget i driftsstans fra barnehageåret 
2019/2020. 
Fra etatsleders side kan det synes som om drift er betydelig underbudsjettert inneværende år, 
og det begrunnet ut fra urimelig høyt nivå på inntektsbudsjett og krevende drift. 
For øvrig har vi ingenting særskilt å kommentere fra forrige rapport. 

Tiltak, oppfølgning mv 

Drift er nødt til å se over og gjennomgå hele driftsbudsjett fra august 2019, for å senke 
aktivitetsnivå og utgifter. Det vil bli redusert tjenestekvalitet, men det blir vi nødt til for å 
redusere overskridelsene. 
Det synes ikke som om det er mulig for avdelinga å komme i balanse, all den tid også den 
norske barnehagen i Manndalen er satt til driftsstans fra september 2019. 

Vurderinger 

Politiske vedtak 

Vedtak fra HDMU; om Fossen;Trollstua/Knerten barnehage: Vi avventer prosjektering. HOO 
har bedt om at dette vurderes videre, men dette rekker vi ikke til kommunestyrets junimøte. 
Skolekjøkkenrenovering vil ventelig trekke ut noe i tid, og ikke stå klart til skolestart. Dette er 
begrunnet i at egen bemanning har vært brukt i jobb ved Kåfjord helsetun noen uker, og ved 
redusert bemanning fra 2018 til 2019 har vi ikke mulighet til øvrig omrokkering for å løse 
både drifts- og investeringsoppgavene. 
Basseng Olderdalen. Det er også i 2019 kun bevilget 50 5 av totalkost for renovering/ordning 
varme til basseng Olderdalen. Det ble søkt spillemidler for tiltaket også i år. Men i år, som i 
fjor, ble ikke søknaden innvilget. Det må undersøkes om når det eventuelt kommer krav om 
tilbakebetaling av allerede innvilgede spillemidler til garderobeanlegg basseng, da det 
forventes at svømmetilbud gis og at der er basseng i drift. 
Noen oppgaver går tregt og må etterlyses av driftsutvalget. Blant annet nevnes saker på vann 
og vannkvalitet, miljøsaker, revisjoner scooterløypenett. Dette skyldes lav bemanning på 
driftssiden over tid. På drift er det ingen slakk i arbeidskapasitet, og det merkes på de ansatte. 
De er slitne. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/107 -11 

Arkiv: U63 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 15.05.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
21/19 Hovedutvalg oppvekst og omsorg 23.05.2019 
24/19 Kåfjord kommunestyre 24.06.2019 

 

Søknad om skjenkebevilling 

Henvisning til lovverk: 
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)  
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk  
Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Kåfjord kommune 
 
Vedlegg 
1 Søknad skjenkebevilling Fosslis 
2 Tegninger Fosslis 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 23.05.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt mot en stemme. 
 

Vedtak: 
1. Fosslis Mathantverks siida innvilges skjenkebevilling for øl, vin og brennevin inntil 60 
volumprosent med begrensninger i tidspunkt i hht. alkoholloven og -forskrift.  
2. Skjenkeareal er i Fosslis Mathantverks siida i Sentrumsveien 6 i Samuelsberg.  
3. Skjenketid for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer fra kl. 13.00, 
skjenking av annen alkoholholdig drikk fra kl. 12.00.  
4. Skjenking av øl, vin og brennevin skal på fredager, lørdager og dager foran hellig- og 
høytidsdager avsluttes senest kl. 02.00.  
Øvrige dager i hht. søknad for øl og vin mandag-torsdag til kl.24.00., og for øl og vin søndag til 
kl.01.00, mens brennevin må avsluttes kl.24.00.  
5. Eva Fossli godkjennes som styrer, etablererprøve og kunnskapsprøve for alkohol er bestått.  
6. Arnt Inge Fossli godkjennes som stedfortreder, kunnskapsprøve for alkohol er bestått.  
7. Gebyrene fastsettes i henhold til A-lovens § 7-1 og Forskrift 2. juni 2005 nr 538 om omsetting av 
alkoholholdig drikk m.v. Kapittel 6.  
8. Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de 
lover og forskrifter som til enhver tid gjelder og at det er utarbeidet internkontrollsystem.  
9. Bevillingene gis for tidsrommet fra dagens dato og til 30.06.2020.  
10. Det forutsettes at søknad om bruksendring på bygget, er godkjent. 
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Rådmannens innstilling 
1. Fosslis Mathantverks siida innvilges skjenkebevilling for øl, vin og brennevin inntil 60 
volumprosent med begrensninger i tidspunkt i hht. alkoholloven og -forskrift.  
2. Skjenkeareal er i Fosslis Mathantverks siida i Sentrumsveien 6 i Samuelsberg.  
3. Skjenketid for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer fra kl. 13.00, 
skjenking av annen alkoholholdig drikk fra kl. 12.00.  
4. Skjenking av øl, vin og brennevin skal på fredager, lørdager og dager foran hellig- og 
høytidsdager avsluttes senest kl. 02.00.  
Øvrige dager i hht. søknad for øl og vin mandag-torsdag til kl.24.00., og for øl og vin søndag til 
kl.01.00, mens brennevin må avsluttes kl.24.00.  
5. Eva Fossli godkjennes som styrer, etablererprøve og kunnskapsprøve for alkohol er bestått.  
6. Arnt Inge Fossli godkjennes som stedfortreder, kunnskapsprøve for alkohol er bestått.  
7. Gebyrene fastsettes i henhold til A-lovens § 7-1 og Forskrift 2. juni 2005 nr 538 om omsetting av 
alkoholholdig drikk m.v. Kapittel 6.  
8. Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de 
lover og forskrifter som til enhver tid gjelder og at det er utarbeidet internkontrollsystem.  
9. Bevillingene gis for tidsrommet fra dagens dato og til 30.06.2020.  
10. Det forutsettes at søknad om bruksendring på bygget, er godkjent. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Bakgrunn for saken:  
Fosslis Mathantverks siida ved Eva Fossli søker om skjenkebevilling i skjenkelokalet Fosslis 
Mathantverks siida i Sentrumsveien 6 i Samuelsberg.  
Det er søkt og godkjent bruksendring på bygget.  
 
Serveringsbevilling er behandlet gjennom delegert vedtak, dette er delegert til rådmann.  
 
Åpningstid:  
I søknaden opplyses det at stedet er ment å være et kulturelt treffpunkt, med åpningstid fra mandag 
til torsdag kl.06.00-24.00, men opplyser pr. telefon 15.05.19 at hun ønsker skjenking på fredag og 
lørdager til kl.02.00.  
 
Det innstilles til skjenketider etter Alkoholforskrift for Kåfjord § 2.b)  
«§ 2.Åpnings- og skjenketider for serveringssteder  
b) Skjenketider, serveringssteder:  
Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke øl og vin fra kl. 11.00 til kl. 01.00 og 
brennevin (over 22 volumprosent) fra kl 13.00 til 24.00 jf. alkoholloven § 4-4, første ledd.  
På fredager og lørdager og på dager foran bevegelige helligdager kan skjenking av øl, vin og 
brennevin foregå til kl. 02.00.»  
 
Fra ruspolitisk handlingsplan 2006 – 2011.  
Mål for bevillingspolitikken:  
1. I behandlingen av søknader om salgs- og skjenkebevillinger er kommunens mål å begrensede 
skader som alkohol kan innebære for samfunnet og individet.  
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2. Det skal tas hensyn til om bevillingene kan påvirke tilgangen på alkohol, særlig for yngre  
aldersgrupper.  
Det er sendt til uttalelse, til Politiet, Nav og skattekontoret. 
Nav og Skattekontoret har ingen merknader, evt. merknader fra Politiet legges fram i møtet. 

Vurdering 
Søker har søkt om skjenke- og serveringsbevilling, serveringsbevilling er delegert til rådmannen, og 
denne er innvilget.  
Det er andre skjenkesteder i området Samuelsberg, puben Davas, (og Manndalen sjøbuer som ikke 
har brukt sin skjenkebevilling i 2018), i tillegg til Senter for Nordlige folk, og Riddu Riddu når de 
arrangerer festival hver sommer.  
I forhold til ruspolitisk handlingsplan vil denne skjenkebevillingen påvirke tilgang på  
Alkohol da det pr. i dag ikke er en slik type skjenkested i Samuelsberg. 
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Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123)

Referansenummer: TNRU6E Registrert dato:29.03.2019 09:13:19

Innledning

Henvendelsen gjelder

B Søknad om ny bevilling 

Bevillingssøker/-haver er

B Privatperson 

Bevillingstype

D Serveringsbevilling 

D Skjenkebevilling 

Bevillingssøker/-haver

Opplysninger om bevillingssøker

Fødselsnummer

Fornavn

Eva Maria

Etternavn

Fossli

Adresse

Boks 116

Postnummer

9144

Poststed

SAMUELSBERG

Telefon Mobil

91373653

E-post
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lulasmat@gmail.com

Har søker andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven

B Nei 

Serverings-/skjenkestedet

Oppgi organisasjonsnummeret til det selskapet som utfører serverings-/skjenketjenesten. Adressen skal angi stedets fysiske 

beliggenhet, ikke postadresse.

Opplysninger om serverings-/skjenkested

Organisasjonsnummer

921713398

Skjenkested/-lokale

Fosslis mathantvers sidda

Gate-/vei-/stedsadresse

Sentrumsveien 6

Postnummer

9144

Poststed

SAMUELSBERG

Telefon

91363753

Telefaks

Virksomhet

Søknaden gjelder alkoholholdig drikk med

B Høyst 60 % alkoholinnhold 

Driftskonsept

Type virksomhet

D Kafe/konditori 

D Restaurant 

D Selskapslokale 
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D Annet 

Beskriv med egne ord

Kulturell treffpunkt der man kan få servert mat og drykk.

Servering/skjenking skal foregå

D Innendørs 

Antall sitteplasser innendørs

maks 50

Periode&nbsp;for uteservering

Ved uteservering&nbsp;må det foreligge tillatelse fra Mattilsynet, grunneier og politi før bevillingen kan innvilges.

Bruk av arealet

Planskisse

Mer om skjenkestedet

Aldersgrense

0-100+

Skjenkeareal innendørs (i kvm)

ca 120

Rutiner ved skjenkestedet

Eftersom plassen er et treffpunkt før kullturelle utbyten der det kommer og finnes muligheter til og nyte mat og drykk 

så regner eg med at det ikke kommer og trenges vakthold eftersom det ikke kommer og fungere enbart til og servere 

drykk, det er alltså ikke en pub eller bar bedrift.

Åpningstider

Mandag

Fra kl. Til kl.

6 24

Tirsdag

6 24
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Onsdag

6 24

Torsdag

6 24

Fredag

6 24

Lørdag

6 24

Søndag

6 24

Andre søknader

Andre søknader

Til Mattilsynet

B Søknad under behandling 

Til bygningsmyndighetene

B Søknad under behandling 

Omfang og skjenketid

Forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk

Med høyst 4,7 % alkohol

Med alkohol- innhold mellom 4,7 % og 22 %

Med alkohol- innhold mellom 22 % og 60 %

Ønsket skjenketid Innendørs
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Fra klokken

12

Til klokken

02

Ønsket skjenketid utendørs

Daglig leder for serveringsbevillingen

Opplysninger om styrer

Fødselsnummer

Fornavn

Eva Maria

Etternavn

Fossli

Adresse

Boks 116

Postnummer

9144

Poststed

SAMUELSBERG

Skattekommune

Kåfjord

Skal samme person være styrer for skjenkebevillingen

B Ja 

Etablererprøve

Har styrer avlagt etablererprøve

B Ja 

Hvilket år ble etablererprøven avlagt

2018

I hvilken kommune ble prøven avlagt

jokkmokk
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Er det oppnevnt en stedfortreder for skjenkebevillingen

B Ja 

Stedfortreder

Fødselsnummer

Fornavn

Arnt Inge

Etternavn

Fossli

Adresse

Boks 116

Postnummer

9144

Poststed

SAMUELSBERG

Skattekommune

Kåfjord

Styrer skjenkebevillingen

Opplysninger om styrer

Fødselsnummer

Fornavn

Eva Maria

Etternavn

Fossli

Adresse

Boks 116

Postnummer
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9144

Poststed

SAMUELSBERG

Skattekommune

Kåfjord

Kunnskapsprøve

Har styrer avlagt kunnskapsprøve etter alkoholloven

B Ja 

Hvilket år ble kunnskapsprøven avlagt

2012

I hvilken kommune ble prøven avlagt

Kåfjord

Stedfortreder for skjenkebevillingen

Opplysninger om stedfortreder

Fødselsnummer

Fornavn

Arnt Inge

Etternavn

Fossli

Adresse

Boks 116

Postnummer

9144

Poststed

SAMUELSBERG

Skattekommune

Kåfjord
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Kunnskapsprøve

Har stedfortreder avlagt kunnskapsprøve etter alkoholloven

B Ja 

Hvilket år ble kunnskapsprøven avlagt

2012

I hvilken kommune ble prøven avlagt

Kåfjord

Eiersammensetning

Bevillingssøkers/-havers organisasjonsform

B Enkeltpersonforetak 

Opplysninger om foretak/organisasjon

Opplysning om privatperson(er)

Er det andre personer eller selskaper som mottar en vesentlig del av virksomhetens  avkastning  uten å være eier

B Nei 

Fødselsdato/Org.nr. Navn Adresse Skattekommune Tilknytning til 

virksomheten

Eva Maria Fossli Boks 116 Kåfjord Daglig Leder

Er det andre personer eller selskaper som har vesentlig innflytelse over virksomheten  utover de som er nevnt tidligere

B Nei 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/17 -22 

Arkiv: K23 

Saksbehandler:  Stine Pedersen 

Dato:                 14.05.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
22/19 Hovedutvalg miljo, drift og utvikling 05.06.2019 
40/19 Formannskap 14.06.2019 
25/19 Kåfjord kommunestyre 24.06.2019 

 

Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde 
tankanlegg, Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni 

Henvisning til lovverk: 
 
Forurensingsloven 
Forurensingsforskriften 

Vedlegg 
1 Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde tankanlegg, 

Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 14.06.2019  

Behandling: 
HU-leder Einar Eriksen redegjorde for HMDUs behandling av saken. 
 
Hovedutvalg for miljø, drift og utvikling sin innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Følgende endringer gjøres i forskriftens § 3; Overskrift endres til; Kompetanse og 

dokumentasjon.  
Første avsnitt endres til; Tankeier har ansvar for å unngå forurensningsfare fra tankene.  
Tankeier har ansvar for forurensning som måtte oppstå fra tanken og for kostnader ved å 
rydde opp.   
Det stilles kvalifikasjonskrav til de (firma eller personer) som utfører tilstandskontroll på 
nedgravde tanker, jf Forurensningsforskriftens § 1.   
Farlig avfall, slik som restolje, skal leveres til lovlig godkjent avfallsmottak, jf 
Avfallsforskriften kap. 11. 
Ved innmelding til kommunen skal det beskrivelse hvordan tømming er foretatt, samt 
dokumentasjon med bilder.   

2. Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde 
oljetankanlegg, Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni legges ut på 
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høring i perioden 20.08.19 -01.10.19 (6 uker), og fremmes deretter til ny politisk 
behandling. 

 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 05.06.2019  

Behandling: 
Hovedutvalget gjorde følgende enstemmige innstilling vedtak; 
 
Følgende endringer gjøres i § 3: 
Overskrift endres til; Kompetanse og dokumentasjon.  
Første avsnitt endres til; Tankeier har ansvar for å unngå forurensningsfare fra tankene.  
Tankeier har ansvar for forurensning som måtte oppstå fra tanken og for kostnader ved å rydde 
opp.   
Det stilles kvalifikasjonskrav til de (firma eller personer) som utfører tilstandskontroll på 
nedgravde tanker, jf Forurensningsforskriftens § 1.   
Farlig avfall, slik som restolje, skal leveres til lovlig godkjent avfallsmottak, jf 
Avfallsforskriften kap 11. 
 
Ved innmelding til kommunen skal det beskrivelse hvordan tømming er foretatt, samt 
dokumentasjon med bilder.   
 
Rådmannens innstilling med hovedutvalgets endringer enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Vedtak: 
 

3. Følgende endringer gjøres i forskriftens § 3; Overskrift endres til; Kompetanse og 
dokumentasjon.  
Første avsnitt endres til; Tankeier har ansvar for å unngå forurensningsfare fra tankene.  
Tankeier har ansvar for forurensning som måtte oppstå fra tanken og for kostnader ved å 
rydde opp.   
Det stilles kvalifikasjonskrav til de (firma eller personer) som utfører tilstandskontroll på 
nedgravde tanker, jf Forurensningsforskriftens § 1.   
Farlig avfall, slik som restolje, skal leveres til lovlig godkjent avfallsmottak, jf 
Avfallsforskriften kap. 11. 

 
Ved innmelding til kommunen skal det beskrivelse hvordan tømming er foretatt, samt 
dokumentasjon med bilder.   
 
 

4. Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde 
oljetankanlegg, Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni legges ut på 
høring i perioden 20.08.19 -01.10.19 (6 uker), og fremmes deretter til ny politisk 
behandling. 
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Rådmannens innstilling 
Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetankanlegg, 
Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni legges ut på høring i perioden 
20.08.19 -01.10.19 (6 uker), og fremmes deretter til ny politisk behandling. 
 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Fra Miljøkommune.no: «Nedgravne oljetankar representerer ei aukande kjelde til ureining av 
grunnen. Ein stor del av tankane er ståltankar lagt ned på 1960- og 70-talet. Tankane og 
tilkopla røyrsystem vert utsett for både innvendig og utvendig korrosjon. Dei mest alvorlege 
problema oppstår ved forureining av grunn og vassressursar, men innemiljø i hus kan og bli 
skadelidande ved lekkasjar frå slike tankar. Miljødirektoratet oppmodar alle kommunar, som i 
dag ikkje har lokal forskrift for nedgravne oljetankar, om å vedta ei slik forskrift så snart som 
mogleg. Me oppmodar òg kommunen om å inkludere nedgravne tankar som er mindre enn 3200 
liter i verkeområdet for den lokale forskrifta. 

Bakgrunnen for dette er at forbodet mot fyring med mineralolje, som trer i kraft i 2020, vil føre 
til at ei auka mengd med tankar skal tas ut av bruk og behandlast dei nærmaste åra. Det er 
foreslått endringar i forureiningsforskrifta kapittel 1, blant anna for å sikre nasjonale krav til 
desse tankane. Det er uvisst kor lang tid det vil ta før endringar i forskrifta vil bli vedtatt.  

Kommunen er mynde for desse tankane uansett om dei har ei lokal forskrift eller ikkje, men ei 
lokal forskrift vil gje føreseielege krav for tankeigarar i kommunen og lette kommunen si 
sakshandsaming.» 

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Forurensing/Nedgravde-oljetanker/ 

I henhold til PBL, må forskriften ut på høring i 6 uker. 

Forbudet om fyring med fossilt brensel trer i kraft 01.01.2020 

Vurdering 
Kommunen har allerede i dag mottatt henvendelser fra innbyggere med spørsmål om sine 
nedgravde oljetanker. For å kunne behandle disse henvendelsene likt, bør kommunen vedta en 
lokal forskrift for den videre saksbehandlingen. 
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Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde 

oljetankanlegg, Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni 

 

§ 1. Geografisk virkeområde Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om 

begrensninger av forurensning (forurensningsforskriften) gjelder for Gàivuona suohkan 

Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni. I tillegg gjelder bestemmelsene i denne forskrift.  

 

§ 2. Tankstørrelse Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om 

begrensninger av forurensning (forurensningsforskriften) gjelder for alle nedgravde 

tankanlegg for fossil (olje, parafin, diesel m.v) oppvarming, uavhengig av størrelse. Dette 

kapittelet gjelder ikke for oljetanker på bensinstasjoner og marinaer.  

 

§ 3. Krav til kompetanse og dokumentasjon Firmaer eller personer, som skal utføre testing, 

kontroll, tømming og sanering av oljetanker, skal kunne dokumentere nødvendige 

kvalifikasjoner. Ved innmelding til kommunen om tømt tankanlegg, skal det leveres 

dokumentasjon på:  

1) Forsvarlig tømming av tanken  

2) At grunnen rundt tanken(e) er fri for søl og at eventuell forurensende masser er 

levert godkjent mottak  

3) Tankens og anleggets tilstand  

4) Levering av fossilt avfall til godkjent mottak Ved innmelding til kommunen 

om fjernet tank skal det i tillegg leveres dokumentasjon på at tank er levert til 

godkjent mottak.  

 

§ 4. Nedgravde tanker som ikke er i bruk Tanker som blir tatt ut av bruk permanent, skal 

tømmes og graves opp. Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som blir tatt 

ut av bruk permanent, blir rengjort og fylt med sand, grus e.l. i stedet for å bli gravd opp. For 

gjenfylte og oppgravde tanker skal påfyllingsanordninger fjernes eller sikres, slik at utilsiktet 

påfylling eller forsøk på påfylling blir forhindret.  

 

§ 5. Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft straks den er vedtatt i Kåfjord kommunestyre. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/1040 -19 

Arkiv: K70 

Saksbehandler:  Karin Karlsen 

Dato:                 15.04.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
14/19 Hovedutvalg miljo, drift og utvikling 29.04.2019 
26/19 Kåfjord kommunestyre 24.06.2019 

 

Omorganisering av vannområdeutvalgene 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Vedtakene fra vannområdeutvalgene 

 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 29.04.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
 
Kåfjord kommunestyre vedtar at kommunen inngår i et felles vannområdeutvalg kalt «Troms 
Nord», hvor vannområdene Nordreisa-Kvænangen, Lyngen-Skjervøy og Balsfjord-Karlsøy slåes 
sammen til et vannområdeutvalg. Ved særskilte saker som bare berører et av de nevnte 
vannområdene, gjennomføres egne møter i de enkelte vannområdene. Slike saker blir referert i 
vannområdeutvalget «Troms Nord».  
 
 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kåfjord kommunestyre vedtar at kommunen inngår i et felles vannområdeutvalg kalt «Troms 
Nord», hvor vannområdene Nordreisa-Kvænangen, Lyngen-Skjervøy og Balsfjord-Karlsøy slåes 
sammen til et vannområdeutvalg. Ved særskilte saker som bare berører et av de nevnte 
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vannområdene, gjennomføres egne møter i de enkelte vannområdene. Slike saker blir referert i 
vannområdeutvalget «Troms Nord».  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Vannområdeutvalgene for vannområdene Nordreisa-Kvænangen, Lyngen-Skjervøy og 
Balsfjord-Karlsøy har i utvalgsmøter besluttet at de primært ønsker et felles vannområdeutvalg 
for de nevnte vannområdene. Vannområdeutvalgene ber på bakgrunn av dette at de berørte 
kommunene i vannområdene behandler forslag til omorganisering av vannområdeutvalgene:  
 
Et vannområde er en del av en vannregion (Troms) som består av flere, ett enkelt eller deler av 
nedbørfelt med tilhørende grunnvann, eventuelt kystvann. Vannområdet er med andre ord ikke 
delt inn ved kommunegrensene, men ved nedbørsfelt. Vannområdene i «Troms nord» består av 
følgende 3-tre vannområder, med tilhørende vannområdeutvalg:  
 
Nordreisa-Kvænangen – innbefatter kommunene Kvænangen, Nordreisa og deler av Kåfjord 
kommune  
 
Lyngen-Skjervøy – innbefatter kommunene Lyngen, Skjervøy, Storfjord, Kåfjord og deler av 
Balsfjord og Nordreisa kommuner  
 
Balsfjord-Karlsøy – innbefatter kommunene Karlsøy, Tromsø, Balsfjord og deler av Storfjord 
og Lyngen kommuner  
 
Figuren under viser inndelingen av vannområdene i Troms vannregion.  
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Vurdering 
I vannforskriftens § 23.(organisering av arbeidet i vannregionen), leser vi følgende:  
«Vannregionmyndigheten (Troms Fylkeskommune) kan i samarbeid med vannregionutvalget der 
det er hensiktsmessig, dele hele eller deler av vannregionen i vannområder. Ved inndeling i 
vannområder skal det tas utgangspunkt i de naturgitte forhold, som hele eller deler av 
nedbørfelt, fjorder og kystområder. I tillegg skal det legges vekt på eksisterende 
samarbeidsformer mellom kommuner, regionale myndigheter og andre interesser, forventede 
utfordringer og allerede igangsatte tiltak.»  
 
Som inndelingen av vannområdene på kartet viser, tilhører flere kommuner 2 –to forskjellige 
vannområder. Dette innebærer at disse kommunene blir involvert i møter i flere 
vannområdeutvalg. Dette vil nødvendigvis øke administrasjons- og møteutgiftene betydelig. En 
slik organisering av arbeidet vil oppleves som lite rasjonelt for flere av de berørte kommunene.  
 
I henhold til vannforskriftens §23 har vannregionmyndigheten allerede etablert et 
vannområdeutvalg for hvert av de 3 vannområdene, og alle utvalgene har drøftet følgende:  
«….Det konstituerte vannområdeutvalget drøfter om dagens inndeling organisering er 
hensiktsmessig, og om det finnes alternative modeller som er bedre enn dagens organisering».  
 
En sammenslåing av de tre vannområdeutvalgene til et utvalg, vil gi en mer rasjonell og 
kostnadsbesparende drift av utvalgsarbeidet. Utvalget vil også ha fordeler ved at mange 
problemstillinger knyttet til arbeidet med vann er felles for alle kommunene, eksempelvis 
kystsoner, spredt avløp mm.
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Vedtakene fra vannområdeutvalgene er som følger:  
 
Nordreisa-Kvænangen  
Sak 5/18 Organisering av arbeidet i vannregionen  
«Vannområdeutvalget Nordreisa-Kvænangen er åpent for et større samarbeid med de øvrige 
vannområdeutvalgene i Troms nord, men vil avvente de andre vannområdeutvalgenes 
vurderinger. Vannområdekoordinator tar initiativ til et møte mellom ledere i 
vannområdeutvalgene for drøfting av dette»  
 
Lyngen-Skjervøy  
Sak 6/18 Organisering av arbeidet i vannregionen  
«Vannområdeutvalget for Lyngen-Skjervøy ønsker et felles vannområdeutvalg (Troms nord) 
hvor vannområdene Nordreisa-Kvænangen, Lyngen-Skjervøy og Balsfjord-Karlsøy slåes 
sammen til et vannområdeutvalg. Vannområdeutvalget Lyngen-Skjervøy vil at lederne for 
disse tre vannområdeutvalgene møtes snarest for å diskutere en ny organisering med et felles 
vannområdeutvalg».  
 
 
Balsfjord-Karlsøy  
Sak 6/18  Organisering av arbeidet i vannregionen 

Vannområdeutvalget for Balsfjord-Karlsøy ønsker et felles vannområdeutvalg (Troms nord) 
hvor vannområdene Nordreisa-Kvænangen, Lyngen-Skjervøy og Balsfjord-Karlsøy slåes 
sammen til et vannområdeutvalg. Vannområdeutvalget Balsfjord-Karlsøy vil at lederne for 
disse tre vannområdeutvalgene møtes snarest for å diskutere en ny organisering med et felles 
vannområdeutvalg.  
 
Lederne for vannområdeutvalgene diskuterte organiseringen i møte den 22.oktober 2018.  
 
Vedtaket var som følger: Sak 4/18 Organisering av arbeidet i vannregionen 
Vi anbefaler et felles vannområdeutvalg (Troms nord) hvor vannområdene 
Nordreisa-Kvænangen, Lyngen-Skjervøy og Balsfjord-Karlsøy slåes sammen til et 
vannområdeutvalg. Ved særskilte saker som bare berører et av de nevnte 
vannområdene, gjennomføres egne møter i de enkelte vannområdene. Slike saker blir 
referert i vannområdeutvalget «Troms Nord».  
 
 

51



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/133 -3 

Arkiv: 614 

Saksbehandler:  Elisabeth Gulbrandsen 

Dato:                 15.05.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
28/19 Hovedutvalg oppvekst og omsorg 23.05.2019 
27/19 Kåfjord kommunestyre 24.06.2019 

 

Framtidig organisering av barnehagetilbud i Manndalen 

Henvisning til lovverk: 
 
Barnehageloven m. forskrifter(rammeplan) 
FNs barnekonvensjon 
ILO-konvensjonen 
Tospråklighetsplan 
 
Vedlegg 
1 Saksframlegg Fossen barnehage 140519 
2 Uttalelse fra fagutvalg til sak om 

Framtidig organisering av 
barnehagetilbud i Manndalen 

 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 23.05.2019  

Behandling: 
Forslag fra HOO: 
HOO vedtar at Fossen barnehage blir en samisk barnehage. HOO ber om at følgende bygg-
alternativer utredes før kommunestyret 24.juni 2019. 
 
Alternativ 1c: Bygge ny avdeling knyttet til Riebangárdi slik at dette blir en to-avdelings 
barnehage. Bygget der Knerten-Trollstua holder til legges ned.  
 
Alternativ 4c: Utrede ombygging av Riebangárdi for å se om det lar seg gjøre å ha to 
avdelinger i bygget. Vi undersøker om personalrommet kan flyttes opp i andre etasje og at det 
frigjorte arealet tilrettelegges for barnehage. Bygget der avdelingene Knerten/Trollstua holder til 
legges ned.  
 
Forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
HOO vedtar at Fossen barnehage blir en samisk barnehage. HOO ber om at følgende bygg-
alternativer utredes før kommunestyret 24.juni 2019. 
 
Alternativ 1c: Bygge ny avdeling knyttet til Riebangárdi slik at dette blir en to-avdelings 
barnehage. Bygget der Knerten-Trollstua holder til legges ned.  
 
Alternativ 4c: Utrede ombygging av Riebangárdi for å se om det lar seg gjøre å ha to 
avdelinger i bygget. Vi undersøker om personalrommet kan flyttes opp i andre etasje og at det 
frigjorte arealet tilrettelegges for barnehage. Bygget der avdelingene Knerten/Trollstua holder til 
legges ned.  
 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Alternativ 4a: Utrede ombygging av Riebangárdi for å se om det lar seg gjøre å ha to 
avdelinger i bygget. Vi undersøker om personalrommet kan flyttes opp i andre etasje og at det 
frigjorte arealet tilrettelegges for barnehage. Bygget der avdelingene Knerten/Trollstua holder til 
legges ned. Det blir en samisk barnehage med norsk avdeling 
 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Kåfjord kommunestyret ber administrasjonen om en sak til kommunestyremøtet som omhandler 
fremtidig organisering av barnehagetilbudet i Manndalen. Dette på grunn av de 
bygningsmessige forhold ved Knerten/Trollstua-avdelingene, samt manglende måloppnåelse i 
forhold til samisk språk og kultur. Kommunestyret ber spesielt om at utvalget vurderer 
muligheten for at Riebangárdi blir en samisk barnehage.  
Det har vært satt sammen et utvalg som har jobbet med å få laget et språkseminar i Kåfjord. 
Språkseminaret ble gjennomført 9.april 2019 på Senter for nordlige folk. Saksframlegget er 
skrevet av oppvekstleder, konsulent på oppvekst, leder for drift og utvikling og styrer Fossen 
barnehage. Styrer ved Fossen barnehage har også ledet seminarutvalget og har ivaretatt 
barnehagens høringer. 
Det jobbes parallelt med å utarbeide en overordnet språkplan for Kåfjord kommune. Samme 
utvalg har jobbet med seminar og språkplan. Språkplanen har hatt egen prosjektleder som også 
har vært involvert i språkseminaret. Språkplanen fremmes i egen sak for kommunestyret. 
 
 
Vurdering 
Det er store og viktige politiske, men også faglige spørsmål, som skal tas stilling til for å avgjøre 
framtidig organisering av barnehagetilbudet i Manndalen. Det er skissert fire ulike alternativer 
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der både språk og lokalisering er tema. Med bakgrunn i kommunestyrets bestilling og 
kommunens økonomiske situasjons er rådmannens innstilling alternativ 4. Det vil si utrede om 
det lar seg gjøre å lage en to-avdelings barnehage i eksisterende barnehagebygg i Riebangárdi. 
Knerten /Trollsua legges ned og man får et samlet barnehagetilbud i Manndalen. Det gir 
kommunen begrensede utfordringer knyttet til økonomi og bygging. Barnehagen blir samisk 
med norsk avdeling. 
 
Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune hører inn under forvalningsområdet for samisk språk og 
har derfor et særlig ansvar for å utvikle samisk språk, kultur og levesett. Kåfjord kommune har 
som sin overordnede målsetting å være en flerspråklig kommune. Kommunestyret har bedt 
administrasjonen utrede om det skal være en samisk barnehage. Med samisk barnehagetilbud 
menes et tilbud der barnehagedriften bygger på samisk språk og kultur. Med en samisk og en 
norsk avdeling vil man trenge ansatte som snakker begge språk. Grunnbemanningen regnes ut 
fra antall barn i barnehagen, ikke avdelingsvis. Det betyr at antallet ansatte vil være det samme 
uansett organisering. Fordelene ved større grad av samlokalisering vil i første rekke handle om 
bruk av sykevikarer, organisering av planleggingstid for pedagoger og antall ansatte på jobb 
tidlig- og seinvakt. I utredningen kommer det fram at foreldregruppa helt entydig ønsker seg ett 
samlet barnehagetilbud i Manndalen. 
 
Det kom tydelig fram i språkseminaret at for å revitalisere det samiske språket så må det 
samiske språket skjermes. Språkforskeren fra universitetet i Tromsø påpeker at samisktilbud i 
barnehagen er avgjørende for at barn skal bli tospråklig der norsk er majoritetsspråket i 
samfunnet slik som i Manndalen. På seminaret fikk vi høre  en to-avdelings barnehage hadde en 
samisk og en norsk avdeling i samme bygg og at minoritetsspråket (samisk) ble ivaretatt ved at 
det opprettes klare retningslinjer for hvordan samkjøring/avdeling skal foregå, feks ved ulik 
utetid, spisetid, ulike aktiviteter ol. 
 
Barnetallet er synkende. Dersom utviklingen fortsetter vi det på sikt være behov for ca 30-35 
barnehageplasser i Manndalen. Pr i dag er det 26,6 plasser på Riebangárdi og det bør utredes om 
antall plasser kan økes i eksisterende bygg.  
Tildelingene fra sametinget til samiske barnehager er lik tildelingen til barnehager med samisk 
avdeling og skal dekke ekstrautgiftene som et samisk barnehagetilbud medfører.  
 
Alternativene som vurderes er: 
Alternativ 1: Bygge ny avdeling knyttet til Riebangárdi slik at dette blir en to-avdelings 
barnehage. Bygget det Knerten-Trollstua holder til legges ned. 

 1a) Det blir en samisk barnehage med norsk avdeling 
 1b) Det blir en norsk barnehage med samisk avdeling 
 1c) Det blir en samisk barnehage 

 
Alternativ 2: Overføre alle barn fra Knerten-Trollstua til avdeling Riebangárdi og Birtavarre 
barnehage. Riebangárdi blir samisk barnehage. Bygget der avdeling Knerten-Trollstua holder til 
legges ned.  
Alternativ 3: Opprette friluftsbarnehage knyttet til Riebangárdi med ordinær barnehage i 
kombinasjon med frilufts-barnehage. Bygget der Knerten-Trollstua holder til legges ned.  

 3a) Det blir en samisk barnehage med norsk avdeling 
 3b) Det blir en norsk barnehage med samisk avdeling 
 3c) Det blir en samisk barnehage 

 
Alternativ 4: Utrede ombygging av Riebangárdi for å se om det lar seg gjøre å ha to avdelinger 
i bygget. Vi undersøker om personalrommet kan flyttes opp i andre etasje og at det frigjorte 
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arealet tilrettelegges for barnehage. Bygget der avdelingene Knerten/Trollstua holder til legges 
ned.  

 4a) Det blir en samisk barnehage med norsk avdeling 
 4b) Det blir en norsk barnehage med samisk avdeling 
 4c) Det blir en samisk barnehage 
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Bakgrunn 
 

Vedtak i Kommunestyre fra 10. juni 2018 
Kåfjord kommunestyret ber administrasjonen om en sak til kommunestyremøtet i oktober som 
omhandler fremtidig organisering av barnehagetilbudet i Manndalen. Dette på grunn av de 
bygningsmessige forhold ved Knerten/Trollstua-avdelingene, samt manglende måloppnåelse i 
forhold til samisk språk og kultur. Det innhentes ekstern kompetanse på området som bidrar 
med løsningsalternativer. Samtidig ber vi om at tidligere planlagte seminar i forhold til temaet 
gjennomføres. Det nedsettes en arbeidsgruppe som har som hovedoppgave å jobbe frem/sette 
inn tiltak, slik at Riebangárdi barnehage får styrking og god ivaretakelse av det samiske 
språket og at den samiske kulturen blir synlig i barnehagen. Videre ber vi om at utvalget 
vurderer muligheten for at Riebangárdi blir en samisk barnehage. 
 
 

Fire alternativer 
 
I saksframlegget legges fire alternativer fram. Utredningen er laget for å belyse forhold som 
påvirker dette: 
 
Alternativ 1: Bygge ny avdeling knyttet til Riebangárdi slik at dette blir en to-avdelings 
barnehage. Bygget det Knerten-Trollstua holder til legges ned. 

 1a) Det blir en samisk barnehage med norsk avdeling 
 1b) Det blir en norsk barnehage med samisk avdeling 
 1c) Det blir en samisk barnehage 

 
Alternativ 2: Overføre alle barn fra Knerten-Trollstua til avdeling Riebangárdi og Birtavarre 
barnehage. Riebangárdi blir samisk barnehage. Bygget der avdeling Knerten-Trollstua holder 
til legges ned.  
 
Alternativ 3: Opprette friluftsbarnehage knyttet til Riebangárdi med ordinær barnehage i 
kombinasjon med frilufts-barnehage. Bygget der Knerten-Trollstua holder til legges ned.  

 3a) Det blir en samisk barnehage med norsk avdeling 
 3b) Det blir en norsk barnehage med samisk avdeling 
 2c) Det blir en samisk barnehage 

 
Alternativ 4: Utrede ombygging av Riebangárdi for å se om det lar seg gjøre å ha to 
avdelinger i bygget. Vi undersøker om personalrommet kan flyttes opp i andre etasje og at det 
frigjorte arealet tilrettelegges for barnehage. Bygget der avdelingene Knerten/Trollstua holder 
til legges ned.  

 4a) Det blir en samisk barnehage med norsk avdeling 
 4b) Det blir en norsk barnehage med samisk avdeling 
 4c) Det blir en samisk barnehage 

 
Om Fossen barnehage 
Fossen barnehage er en tre-avdelings barnehage i to ulike bygg. Avdelingene Knerten og Trollstua 
ligger ved Manndalen skole og var opprinnelig en lærerbolig. Avdeling Riebangárdi ligger nede 
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ved Senter for nordlige folk. Bygget sto ferdig i 2007. Barnehagen har styrer i 100% stilling. 
Riebangárdi er samisk avdeling.  
 

Fakta om avdelingene: 
 
Knerten/Trollstua: 
Areal: 112, 2 kvm – norm 25,5 plasser 
Antall barn pr vår 2019: 18 barn-23 plasser 
Bemanningsnorm: 4,84 barn pr voksen 
Antall årsverk: 4,75 herav 2 pedagogiske ledere, 3 assistenter 
Utdanning: 1 barnehagelærer, 4 barne- og ungdomsarbeidere.  

 
Riebangárdi: 
Areal: 119,3 kvm  - norm 26,6 plasser 
Antall barn vår 2019: 21 barn – 26 plasser 
Bemanningsnorm: 5,7 pr voksen 
Antall årsverk: 4,5 årsverk, herav 2 pedagogiske ledere og 3 assistenter 
Utdanning: 2 barnehagelærere, 1 fagarbeider og 1 barne- og ungdomsarbeider. 

 
 
Lover og forskrifter 
Barnehageloven m. forskrifter(rammeplan) 
FNs barnekonvensjon 
ILO-konvensjonen 
Tospråklighetsplan 
 
 
Prosess 
Denne utredningen har tatt lang tid å få ferdig. Det var planlagt et seminar for samisk fra 
våren 2017. I påvente av kategorisering av bebyggelsen i Fossen-område høsten 2018 ble 
seminaret og saksframlegget satt på vent. Det har vært satt sammen en komite som har jobbet 
med å få laget et språkseminar i Kåfjord. Tospråklighetsseminaret ble gjennomført 9.april 
2019 på Senter for nordlige folk. Saksframlegget er skrevet av oppvekstleder, konsulent på 
oppvekst, leder for drift og utvikling styrer Fossen barnehage som også leder seminarutvalget 
og som har ivaretatt barnehagens høringer. 
Det jobbes parallelt med å utarbeide en overordnet språkplan for Gáivuona suohkan /Kåfjord 
kommune. Samme utvalg har jobbet med seminar og språkplan. Språkplanen har hatt egen 
prosjektleder som også har vært involvert i språkseminaret. Språkplanen fremmes i egen sak 
for kommunestyret. 
 
Kåfjord kommunes overordnede målsetting 
 
Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune hører inn under forvalningsområdet for samisk språk og 
har derfor et særlig ansvar for å utvikle samisk språk, kultur og levesett. Kåfjord kommune 
har som sin overordnede målsetting er å være en flerspråklig kommune. Kommunen skal 
blant annet nå det målet ved å satse på barn og unge.  
 
Viktige punkter fra Gáivuona suohkan /Kåfjord kommunes overordnede tospråklighetsplan.  
Overordnet tospråklighetsplan 2018 – 2020 Gáivuotna/Kåfjord/Kaivuono er vedtatt i Kåfjord 
kommunestyre i møte 7.12.2017, sak 65/17: 
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a. Det henvises til opptakskriteriene for den samiskspråklige avd. Riebangárdi (s. 7): “Tanken 
bak denne delingen (dvs. egen avdeling) er å kunne gi et rent samisktalende barnehagetilbud 
til barn i Kåfjord kommune.” 
b. På side 14 fortsetter kommunen å argumentere: “ ..barnehagens styrer og pedagogiske 
personell på alle nivå i Riebangárdi må beherske samisk språk og bruke det som sitt 
arbeidsspråk i barnehagen.» 
c. På side 15, 2. avsnitt og under Tiltak, pnkt. 25, side 23: «Det skal arbeides for å oppjustere 
Riebangárdi fra å være en samiskspråklig barnehageavdeling til å bli en samisk barnehage.» 
Kommunen sier i tospråklighetsplanen(?) « … gi et rent samisktalende barnehagetilbud til 
barn i Kåfjord kommune.» Det betyr at en kan søke bh.-plass ved Riebangárdi (i Manndalen), 
uansett egen geografisk bosted i kommunen. Momenter fra kommunens tospråklighetsplanen 
trekker i retning av at den samiske barnehagen må etableres som et eget fysisk bygg, slik at 
både barna og ped. personell får revitalisert det samiske språket i Kåfjord. 
 
 
Barnehageloven om samisk barnehage 
 
Sametinget legger følgende definisjon til grunn for hva et samisk barnehagetilbud er: 
Med samisk barnehagetilbud menes et tilbud der barnehagedriften bygger på samisk språk og 
kultur. Barnehagen skal styrke barns identitet som samer ved å fremme bruken av samisk 
språk og ved å formidle samisk kultur. Barnehagen ledes av samiskspråklige pedagogisk 
personale. 
 
Det samiske barnehagetilbudet har store variasjoner. Det kan variere fra tilbud til samiske 
barn i barnehager med hovedvekt på samisk språk til norskspråklige barn som får 
samisktilbud i norske barnehager. Barnehager med et samisktilbud omfatter både private og 
kommunale barnehager. Det finnes ulike organiseringer av tilbudet både som ordinære 
barnehager, men også for eksempel som reindrifts-, kultur- og naturbarnehager.  
 
Det samiske barnehagetilbudet kan deles inn i følgende kategorier: 
• Samiske barnehager: 
 Det vil si en barnehage der driften bygger på samisk språk og kultur. De ansatte er 
samiskspråklige. 
• Barnehager med samisk avdeling:  
Det vil si norske barnehager der en avdeling bygger på samisk språk og kultur. De ansatte på 
denne avdelingen er samiskspråklige. 
• Barnehager med tilbud om samisk språkopplæring: 
Det vil si norske barnehager som gir samisk språkopplæring til enkeltbarn 
eller grupper av barn. Også barn med annet samisk språk enn barnehagens driftsspråk kan få 
språkopplæringstilbud (for eksempel lulesamiske barn i en nordsamisk barnehage). 
Slike barnehager har som regel ikke samiskspråklige ansatte, men innhenter samiskspråklige 
som kan gi dette tilbudet. 
 
Samisk språk og kultur er viktig å vektlegge i et samisk barnehagetilbud. 
Det handler om arv og tradisjoner, men samtidig om å vedlikeholde, skape og fornye.  
som minoritet å fremme at barnehagene tar utgangspunkt i det samiske språket og den 
samiske kulturen når innholdet planlegges. 
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Samisk språk og kultur skal gjennomsyre et samisk barnehagetilbud som en naturlig del av 
hverdagen. Allikevel må man også tenke på fremtidens barnehage og legge inn innovative 
elementer i barnehagehverdagen. 
 
Samisk kultur har både usynlige og synlige markører som blant annet språk, klestradisjoner, 
omgangsformer, matskikker, duodji (samisk håndverk), kunst, joik og samisk musikk, 
navneskikker og næringer.  
Samisk kultur består også av immaterielle faktorer som verdinormer, tenkesett. 
samhørighetsfølelse og en felles historie og bakgrunn. Alt dette må barnehagen 
formidle til barna på en slik måte at barna får et positivt syn på det samiske, og kan være 
stolte av sin samiske tilhørighet. 
Det samiske barnehagetilbudet skal videre tilpasses alle barn uavhengig av hvor i landet de 
bor. Gjennom et samisk barnehagetilbud må det skapes forståelse og respekt for andre 
kulturers berettigelse til eksistens i samfunnet og i naturområdene. Barnehagens ansvar er å 
formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar, og representere et 
miljø som bygger opp om forståelse og respekt for menneskeverd og retten til å være 
forskjellig. 
 
Rammeplan for barnehagen om samisk 
 
Samiske barnehager skal fremme barnas samiskspråklige kompetanse, styrke barnas samiske identitet 
og videreføre samiske verdier, samisk kultur og tradisjonskunnskap.  
I samiske barnehager er samisk hovedspråk. Barnehageeieren skal vedtektsfeste at barnehagen har som 
formål å styrke barnas identitet i et barnehagemiljø med samisk språk og samisk kultur. 
Barnehagetilbudet skal være en integrert del av det samiske samfunnet.  
Det er en forutsetning at personalet behersker samisk språk og har kunnskap om samisk kultur.  
Samiske barnehager skal bidra til å bevare og videreutvikle den samiske kulturarven og synliggjøre 
samisk språk, kultur, levemåter og verdier i vår tid. Barnehagen skal bidra til at barna kan bli kjent 
med mangfoldet i egen og andres kultur, og at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for hele 
det samiske mangfoldet. 
Samiske barnehager skal ta i bruk tradisjonelle lærings- og arbeidsmetoder, på barnas premisser i vår 
tid. Barnehagen skal gi barna mulighet til aktiv deltakelse i tradisjonelle aktiviteter der personalet gir 
veiledning og slik hjelper barna til å bli selvstendige.  
Barnehagen skal bygge på en samisk forståelse av naturen og bidra til at barna kan leve i harmoni med 
naturen, nyttiggjøre seg og høste av naturen og utvikle respekt for naturfenomener. Samisk historie og 
kulturytringer som duodji, joik og fortellinger skal inngå som en del av barnehagens innhold, tilpasset 
barnas alder og utviklingsnivå.  
Rammeplanens føringer for samiske barnehager gjelder tilsvarende for samiske avdelinger i andre 
barnehager. Kommunen har ansvar for at barnehagetilbudet til samiske barn i samiske distrikt bygger 
på samisk språk og kultur.  
 
Andre barnehager med Samiske barn i barnehage skal få støtte til å bevare og utvikle sitt språk, sin 
kunnskap og sin kultur uavhengig av hvor i landet de bor. Innholdet i barne- hagetilbudet til samiske 
barn utenfor samiske distrikt skal tilpasses barnas samiske bakgrunn. Dette innebærer at samiske barn 
og foreldre har rett til å forvente at personalet har kjennskap til, og legger vekt på, at også den samiske 
kulturen skal være en del av barnehagens innhold. Det skal legges til rette for at barna også kan få 
møte samisk språk. 
 
Barnehagelovens verdigrunnlag, barnekonvensjonen og ILO-konvensjonen 
Det er mange lovverk som omhandler samisk i forvaltningen. 
Alle barnehager skal bygge på verdigrunnlaget som er fastsatt i barnehageloven og internasjonale 
konvensjoner som Norge har sluttet seg til, slik som FNs konvensjon av 20. november 1989 om 
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barnets rettigheter (barnekonvensjonen) og ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i 
selvstendige stater (ILO-konvensjonen) og FNs konvensjon om barns rettigheter. 

Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del 
i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal 
fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og 
helse. 

Norge har, med bakgrunn i urfolks særlige rettigheter, en særlig forpliktelse til å ivareta samiske barns 
og foreldres interesser, jf. Grunnloven § 108, barnekonvensjonen art. 30 og ILO-konvensjonen. 
Samiske barn i barnehage skal få støtte til å bevare og utvikle sitt språk, sin kunnskap og sin kultur 
uavhengig av hvor i landet de bor. 

 

Arealnorm 
 

Veiledende norm for barns lekeareal inne er 4 kvadratmeter netto per barn over tre år og om 
lag 1/3 mer (ca. 5,3 kvadratmeter) per barn under tre år. Utearealet i barnehagen bør være om 
lag seks ganger så stort som leke- og oppholdsarealet inne.  

Denne normen tar utgangspunkt i hvor mange barn som er til stede i barnehagen samtidig, 
selv om barn deler en plass eller de har deltidsplasser. 

Arealnormen er veiledende. Det betyr at kommunen kan godkjenne en barnehage med et 
annet areal enn normen, etter en konkret vurdering. 

Barnehagene i Kåfjord har et samlet areal på 1346kvm.  

 
Bemanning og pedagognorm 
 
Fra 1. august 2018 ble pedagognormen i barnehagen skjerpet. Da skal det være minst én 
pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. 
Kommunen skal sørge for at barnehagene har minst én ansatt per tre barn under tre år eller 
minst én ansatt per seks barn over tre år. 
 
 

 

Samisk språk – resultat etter seminar  
Det er arrangert et seminar som skal si litt om organisering og betydning for utvikling og 
ivaretakelse av samisk språk v/styrer: 
Det kom tydelig fram i tospråklighetsseminaret at for å revitalisere det samiske språket, for 
best å styrke og utvikle samisk språk og kultur, må man skjerme språket ved å opprette egen 
samisk barnehage, hvor de samiskspråklige barna er adskilt fra de norskspråklige barna. 
Språkforskeren fra universitetet påpeker at samisk i barnehagen er avgjørende for at barn skal 
bli tospråklig der norsk er majoritetsspråket.  
 
Viser også til foreleser Ellen Strandli ved Gimle studentbarnehage i Tromsø som i sitt 
fremlegg fortalte at de lukker dørene til avdelingen og går på turer alene, for å ivareta og 
utvikle det samiske språket. Gimle studentbarnehage viste hvordan man kunne ha samisk og 
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norsk avdeling i samme bygg ved at det opprettes klare retningslinjer for hvordan 
samkjøring/avdeling skal foregå, feks ved ulik utetid, spisetid, ulike aktiviteter ol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utvikling på skolen 
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Kommentarer:             
Den kraftige nedgangen i elevtall fra 208 til 163 fra skoleåret 2015/16 til 2016/17  
har sammenheng med oppstart av privatskolen i Gáivuonvuovdi/Kåfjorddalen. 
Andelen elever som har samisk er stabil på rundt 30% til 2014/15.  
Etter det har andelen økt jevnlig og ligger i dag på 50%(2018/19). Rektor i Manndalen  
Påpeker at de på skolen ikke ser en klar sammenheng mellom valg av samisk i skolen og 
Hvilken avdeling elevene har gått på i barnehagen. 
       
  
      

 
 
Språkvalg i skolen: 
Barnas/elevenes språkvalg - sammenhengende samisk språkopplæring: 
Intensjonen er at et barn som velger samisk i barnehagen skal uproblematisk kunne følge 
utdanningsløpet samisk ved oppstarten til grunnskolen, og gjennomføre avsluttende eksamen 
på 10. trinnet i og på samisk.   
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bhg 1. klassetrinn 8. klassetrinn

aktiv 
språkvalg

Samisk 1 Samisk 1

Samisk 2/3 Samisk 2/3

 
Foreldre gjør et aktivt språkvalg når barnet begynner i barnehagen. 
Når foreldrene innskriver barnet til skolestart (1. kl.), velger foreldrene språket for barnet. 
Ved overgangen til ungdomstrinnet gjøres valget før barnet begynner i 8. klasse. Da blir dette 
språket eksamensspråket. 

Barnehagerelaterte forhold: 
Befolkningsendring perioden 2000 – 2018  
Kåfjord kommune har over flere 10-år hatt en negativ utvikling både i forhold til innbyggere totalt og 
sammensetningen av de ulike aldergruppene, bla i fh kjønnsbalanse og gjennomsnittsalder. Tabellen 
viser folketallet ved inngangen til 2000 og de aggregerte endringene fram til inngangen til 2018. 
Tabellen viser altså summen av fødte og døde i årene 2000-2017 og det samlede fødselsoverskuddet i 
denne perioden - og tilsvarende for flyttinger og inn/utvandringer.  
For 2018 oppgir SSB et antall på 147 som innvandret til kommunen, 92 av disse var vestlige og 52 
ikke vestlige. Netto innvandring i perioden 2000 - 2018 er positiv med 397, noe som har bidratt til å 
dempe reduksjonen i antallet innbyggere.  
 
 
Antall innbyggere 1. jan 2000 2369 
Fødte 2000-2017 372 
Døde 2000-2017 486 
Fødselsoverskudd 2000-2017 -114 
Innflytting 2000-2017 1293 
Utflytting 2000-2017 1823 
Innflyttingsoverskudd 2000-
2017 -530 

Innvandring 2000-2017 488 
Utvandring 2000-2017 91 
Netto innvandring 2000-2017 397 
Samlet tilvekst fra 2000 til 2018 -237 
Antall innbyggere 1. jan 2018 2132 
Antall innbyggere 1. jan 2019 2097 
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Befolkningsframskriving - barnetall 
Prognosene viser at dersom barnetallene framover blir omtrent som i det er i dag, vil det ikke 
være grunnlag for å opprettholde tre-avdelingsbarnehage som i dag fra 2021. Det fødes i snitt 
15 barn pr år i Kåfjord og flere barn går ut (begynner på skolen) enn det som forventes 
inn(ettåringer) dersom prognosene slår til. Slik det ser ut vil barnetallet være slik at det kan 
holde med bare Riebangárdi-bygget og noe ekstra plasser enten i et tilbygg til dette, for 
eksempel legge til rette for naturbarnehage eller supplere med barnehageplasser i Birtavarre. 
Derav er 5 alternative forslag fremmet. Opprettholdelse av dagens ordning ligger ikke inne i 
noen av forslagene. Det er arrangert et seminar og å kunne belyse sider ved bevaring og 
utvikling av samisk språk innenfor de ulike alternativene. 
SSB`s framskrivinger revideres hvert andre år. Framskrivinger vektlegger kun demografiske 
forhold og tar ikke høyde for planer eller fremtidige hendelser som kan tenkes å påvirke 
befolkningsutviklingen, som bygging av boliger, utvikling av infrastruktur, o.l.(Fremtidens 
eldre i bygd og by, 2017) 
Tabellen nedenfor viser en fremtidig utvikling mot 2040 som har ligner på den historiske 
utviklingen, synkende antall innbyggere og en stadig økende andel eldre. I aldergruppen 15 - 
34 år er reduksjonen stor mens økningen i antallet eldre over 80 er betydelig. 
 
 
 
 
 
Prognose folketallsutvikling 2018 - 2040 

Personer 2018 2020 2025 2029 2030 2035 2040 Endring 
antall 

Endring 
% 

0-4 år 95 87 86 83 81 73 65 -30 -32 % 
5-9 år 92 105 88 85 85 80 72 -20 -22 % 
10-14 år 111 102 102 88 85 83 77 -34 -31 % 
15-24 år 233 220 205 197 193 176 157 -76 -33 % 
25-34 år 265 252 212 193 187 172 164 -101 -38 % 
35-44 år 179 197 228 229 220 196 174 -5 -3 % 
45-54 år 306 290 231 189 201 222 219 -87 -28 % 
55-59 år 145 144 154 149 142 94 111 -34 -23 % 
60-69 år 307 302 285 298 298 294 234 -73 -24 % 
70-79 år 249 257 294 277 270 259 274 25 10 % 
80 + 150 167 178 209 216 249 255 105 70 % 
Totalt 2132 2123 2063 1997 1978 1898 1802 -330 -15 % 
 
Barnetall – prognose i barnehagene i Kåfjord 
Tabellen viser at dersom barnetallene framover er omtrent som i dag, vil det ikke være 
grunnlag for å opprettholde avdeling Knerten-Trollstua som i dag fra 2021. Prognosen viser at 
det i 2030 være 81 barn - fordelt på 3 bygder: 27 barn pr bygd.  
Det fødes i snitt 15 barn pr år i Kåfjord og flere barn går ut (begynner på skolen) enn det som 
forventes inn(ettåringer) dersom prognosene slår til. De siste årene har det vært større økning i 
Olderdalen enn i Manndalen og Birtavarre.  
Dersom utviklingen med et snitt 15 barn pr år og at disse likevel er jevnt fordelt i 
barnehagene, vil vi få følgende fordeling av barn i Manndalen: 
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Fossen barnehage 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 
Riebangárdi 22 barn/26 

plasser 
16 barn, 18 
plasser(8,6 
ledige plasser) 

13 barn, 20 
plasser(6,6 ledige 
passer) 

15 barn, 23 
plasser(3,6 ledige)  

Knerten-Trollstua 19 barn/24 
plasser 

16 barn, 20 
plasser(5,5 
ledige) 

11 barn, 11 
plasser(14,5 ledige 
plasser) 

8 barn, 8 
plasser(17,5 
ledige) 

Begynner på 
skolen: 

    

Riebangárdi  6 barn/6 plasser 7 barn, 7 plasser 2 barn/2 plasser 
Knerten-Trollstua  3 barn/3 plasser 5 barn,5 plasser 3 barn/3 plasser 
Nye 
barn(prognose): 

 3 fødte i 2018(6 
plasser) 

Gj.snitt: 4 
ettåringer/8 plasser 

Gj.snitt: 4 
ettåringer/8 
plasser 

 
 
Tilsvarende oversikt fra kommunens to andre barnehager viser at det er behov for å holde en 
avdeling åpen i Birtavarre fram mot 2020. En avdeling holdes i dag stengt i Birtavarre på 
grunn av lavt barnetall. Fra 2021 vi det også være ledig kapasitet i den ene avdelingen i 
Birtavarre. Det er ikke ledig kapasitet i Olderdalen barnehage på lang sikt.  
 
Pr i dag er avdeling Riebangárdi registrert for 26,6 plasser. Vi vet at ikke alle barn går i 
barnehage og at barn under ett år sjelden går lenge i barnehage. I følge tall fra SSB var 
fordelingen i Kåfjord i 2018: 

Andel 1-2 åringer i barnehage: 71,4% 
Andel 1-5 åringer i barnehage: 89,6% 
Andel 3-5 åringer i barnehage: 97,1% 

 
Med estimat om barnefødsler (med 5 barnefødsler pr år og ingen reduksjon i antall 
barnefødser) og statistikken fra SSB som utgangspunkt vil antall barn i barnehagen framover 
være: 
 

Ettåringer:  3,75 barn -8 plasser 
Toåringer: 3,75 barn -8 plasser 
Treåringer: 4,8 barn - 5 plasser 
Fireåringer: 4,8 barn – 5 plasser 
Femåringer: 4,8 barn - 5 plasser 
Totalt: 22 barn - 31 plasser.  

 
 
Personalressurser – rekrutterings- og personalpoltikk, med særlig fokus på 
samiskkompetanse på minimum muntlig nivå. 
 
Samisktalende ansatte:  
Det samiske barnehagetilbudet kan deles inn i følgende kategorier: 

a) samisk barnehage 
b) samisk avdeling i norsk barnehage 
c) barnehage med tilbud om samisk språkopplæring 

 
I samisk barnehage, kategori a) skal driften bygges på samisk språk og kultur. 
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I Fossen vil kategori a) være aktuell. Det vil si at de 9,25 årsverk skal være samiskspråklige, 
dette inkludert ved evt, fravær (innleid vikar). Det samme vil gjelde for samisk avdeling i 
norsk barnehage. 
 
Det har vært vanskelig for Kåfjord kommune å rekruttere nok samiskspråklige 
barnehagelærere. I en samisk barnehage skal dagligspråket være samisk, og alle voksne må 
snakke samisk. Dette har vært en stadig tilbakevendende utfordring. Derfor må kommunen 
som arbeidsgiver nå vurdere å rekruttere på en bredere måte, og på flere plattformer enn i dag. 
For å kunne gjøre dette systematisk og strukturert bør det vurderes å evaluere rekrutteringen 
utført til i dag, med tanke på å utarbeide en oversiktlig, framtidsrettet og strukturert 
rekrutteringsplan. Et sted å starte i rekrutterings- og personalpolitikken kan være slik skissert i 
foreløpig utkast til Samisk språkplan for barnehage og skole, og overgangen mellom disse, 
2019, kap. 4.1. (s. 7). 
I språkplanen(ikke vedtatt ennå)anbefales det å utarbeide en plan for rekruttering på lang sikt, 
med langsiktig perspektiv (4-10 år). Her nevenes at følgende momenter må 
vurderes/diskuteres, og være med i planen: Utformingen av utlysninger/ utlysningstekster. 
Etablere rutiner/tiltak til for å beholde fast ansatte lengst mulig, f.eks. etablere solide HMS-
rutiner og –evalueringer, incitamenter som f.eks. høyere lønn, gradert (studie)permisjon med 
lønn, stipender, stipender med tjenesteplikt osv. 
 
I sammenheng med rekrutteringsplanen, bør en tydelig organisering og organisasjon vurderes 
illustreres, f.eks. slik skissert i foreløpig utkast til Samisk språkplan for barnehage og skole, 
og overgangen mellom disse, 2019, kap. 4.2. (s. 7, 8 og 9). Her bør en klar og tydelig 
definering framkomme vedr. fordeling av ansvarsområder og ansvarsfordeling. 
 
 
Bemanning: 
Bemanning i barnehagen beregnes ut fra barnetall i hele barnehagen, ikke i forhold til 
organisering av enkeltavdelinger. Det vil likevel være forhold som vil endre seg ved 
samlokalisering. Det vil i større grad være mulig å koordinere vikarer og tidlig/seinvakter. Det 
vil også være større mulighet til å samordne bemanning i forhold til planleggingstid for 
pedagoger. 
 
 
Økonomiske forhold 
 
Søkerbaserte tilskudd fra Sametinget: 
Sametinget legger til rette for samisk barnehagetilbud gjennom politikkutvikling og 
forvaltning av tilskudd til barnehagene. Barnehager som gir et samisk barnehagetilbud kan 
søke på de ulike tilskuddsordningene. Tilskuddsordningene er beskrevet i egne brosjyrer, se 
under vedlegg. Helhetlig oversikt over de søkerbaserte tilskuddene er under kap. 5.2 og 5.3 i 
Sametingets budsjett.  
 
Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger er delt inn i tre definisjonsgrupper: 

a) Samisk barnehagetilbud: Et åpent tilbud til alle barn i Norge for å lære, styrke og 
utvikle samisk språk og kultur i barnehagen. 

b) Samisk barnehage. Barnehager som har vedtektsfestet at barnehagen bygger på samisk 
språk og kultur. Barnehagen skal styrke barns identitet som samer ved å fremme, 
bruke og utvikle samisk språk og kultur. Barnehagen ledes av samiskspråklig 
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pedagogisk personale. Ansatte i barnehagen er samiskspråklige og driftsspråket er 
samisk. 

c) Samisk avdeling i en barnehage. Avdeling som har vedtektsfestet at innholdet bygger 
på samisk språk og kultur. Barnehagen skal styrke barns identitet som samer ved å 
fremme, bruke og utvikle samisk språk og kultur. Avdelingen har samiskspråklige 
ansatte som aktivt benytter samisk språk både blant barn og voksne. 

 
Etter søknad kan barnehager kan få tilskudd til organisering av samisk barnehagetilbud bygd 
på samisk språk og kultur. Grunnsats pr. avdeling er inntil kr 70 000,-. Inntil kr 30 000,- pr. 
samiskspråklige barnehageansatte i hel stilling, begrenset til to samiskspråklige ansatte pr 
avdeling. For deltidsstillinger tildeles tilskudd etter stillingens størrelse.  
 
 
For en samisk barnehage med en avdeling i Manndalen vil tildelingen bli:  
I dag mottar Fossen barnehage støtte for avdeling Riebangárdi. Dersom Fossen barnehage 
skal være en samisk barnehage vil barnehagen motta midler som en selvstendig samisk 
barnehage. Tildelingene til samiske barnehager er lik tildelingen til barnehager med samisk 
avdeling og skal dekke ekstrautgiftene som et samisk barnehagetilbud medfører. Det er 
foreslått en modell medbehovsprøvd tilskudd til samisk språkarbeider. Dette skal styrke 
innsatsen der forutsetningene for barnas språklæring er dårligst. 
 
Disse søkerbaserte tilskudd mottok kommunen for 2018 – Sametinget: 
 
Olderdalen bhg – søkerbasert(språkarbeider)        130 000,00  
Birtavarre bhg – søkerbasert(språkarbeider)        130 000,00  
Fossen bhg – søkerbasert(SPRÅKARBEIDER)        390 000,00  

Til sammen        650 000,00  
 
Samkjøring drift ved samlokalisering: Grunnbemanningen regnes ut fra antall barn i 
barnehagen, ikke avdelingsvis. Det betyr at antallet ansatte vil være det samme uansett 
organisering. Fordelene ved større grad av samlokalisering vil i første rekke handle om bruk 
av sykevikarer, organisering av planleggingstid for pedagoger og antall ansatte på jobb tidlig- 
og seinvakter.  
 
 
Bygningsmessige forhold  
Fossen barnehage er en tre-avdelings barnehage fordelt på to bygg. Det er lang avstand 
mellom byggene, noe som gjør koordinering av ansatte vanskelig. Barna i de ulike 
avdelingene møte sjelden og blir ikke godt kjent med hverandre i løpet av barnehagetiden. 
Avdeling Knerten-Trollstua ligger i et bygg som opprinnelig var lærerbolig, men som er 
ombygd/påbygd.. Det er påkrevd større vedlikehold og fornying for å opprettholde denne 
avdelingen i dette bygget.  
Det er gjort svært begrenset vedlikehold på den kommunale bygningsmassen. Dette ut fra 
knappe kommunale budsjettrammer. Det har de siste år vært satt litt ekstra vedlikeholdsmidler 
nettopp til Knerten-Trollstua for å gjøre bygget mer energieffektiv og varmt. Her er skiftet 
vinduer, tetting og isolering, samt montert varmepumpe. Drift og vedlikeholdskostnader på 
bygget er per i dag på rundt 700 tusen på årsbasis. 
Avdeling Riebangárdi er et nyere bygg (Bygget i 2007) som er i henhold til dagens 
bygningsmessige standard. 
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Ved avhending av bygget som i dag inneholder Knerten-Trollstua kan man grovt kalkulere 
med en saneringskost på ca kr 800 000.-.  
Ved bygg av nytt areal må man beregne en kostnad per m2 på kr 28 000,-. På bakgrunn av 
utvikling i barnetall må man være nøye før man fatter en investeringsbeslutning. Dette også 
fordi kommunens lånebelastning allerede er meget høy som følge av investering i Kåfjord 
Helsetun. 
 
 
Reguleringsplan 
Området er regulert for formålet. 
 
Vedtak HMDU fra 29.04.19  
Hovedutvalget for miljø, drift og utvikling behandlet i sak 15/19 vurdering om prosjektering 
av nytt barnehagebygg i Manndalen 29.04.19. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Vedtak:  

1. Kåfjord kommune stiller sak om utredning av utebarnehage i bero, og saken tas til ny 
vurdering ved budsjettprosessen for 2020.  

2. Administrasjonens pkt 3 («Kommunen legger ned drift av Knerten/Trollstua avdeling 
og etablerer tilbud om friluftsbarenehage innenfor dagens byggtekniske rammer») og 
pkt 4 (kommunen utreder om deler av 2 etasje i dagens Riebangardi kan ombygges 
slik at det blir økt areal for barnehagens tilbud, slik at man får økt antall plasser ved 
denne avdelingen) utredes nærmere i forhold til økonomi, antall plasser samt om dette 
vil gi økning av samlet antall plasser i barnehagen. Legges fram til første møte over 
sommerferien.  

3. HOO sitt utredningsarbeid legges fram som ref.sak til første møte over sommerferien.  
 
 
 
 
 
 
Om naturbarnehage 
 

Noen barnehager med hovedvekt på friluftsliv har ikke lokaler i tradisjonell forstand, men 
bruker for eksempel skihytte, lavvo eller jordgamme. Andre tilbud er organisert sammen med 
en vanlig barnehage, slik at grupper av barn bytter på å være utendørs og i barnehagens 
lokaler.  Disse barnehagene må ha tilgang til lokaler slik at det er forsvarlig å huse alle barna 
samtidig ved behov, for eksempel ved dårlig vær. Det er av hensyn til sikkerhet, sanitære 
forhold og behovet for et stabilt barnehagetilbud. Hvis tilbudet er organisert sammen med en 
vanlig barnehage har ordinære lokaler, kan kommunen etter en konkret vurdering gå noe ned 
på kravene til oppholds- og lekeareal per barn i ordinære 
barnehager. Godkjenningsmyndigheten må foreta en skjønnsmessig vurdering. 

Momenter av betydning er 

o kvaliteten på tilleggslokalene (lavvoen mv.) 
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o antall barn 
o oppholdstid 
o alder 
o bemanning 

 
 
 
Uttalelser fra ansatte i Fossen barnehage: 
Det ble foretatt en SWOT analyse av personalet som ble lagt frem på seminaret 9.april. Dette 
for å belyse hva ansatte i barnehagen mener om nå situasjonen og hvor vi ønsker, og skal 
være ihht forskrift til Barnehageloven, Rammeplan for barnehager.  
 
Hvor ønsker vi å være?  
Overordnet: Høy kvalitet og høy status i barnehage. 
Alle ansatte er samisktalende. 
At barna får kjennskap til kultur og nærmiljøet. 
At barna tilegner seg godt samisk språk, slik at de kan velge samisk som 1. språk på 
Manndalen skole. 
Vedtatte mål for samisk i kommunen og samisk avdeling. 
Alle planer, vedtekter skal også skrives på samisk. 
 
 
 
Uttalelser fra foresatte: 
Foreldregruppen ønsker å samle Fossen Barnehage i ett og samme bygg. Avdelingene 
Trollstua og Knerten slås sammen til en avdeling nede ved Riebangárdi. De argumenterer 
med at det tidligere er vist til et skille i skolen mellom barn som har gått på samisk avdeling 
og barn som har gått på norsk avdeling. Det er en liten bygd og få i samme årskull, og 
foreldregruppen mener det er viktig at barna får etablert gode relasjoner med de i samme 
årskull.  
Ift friluftsbarnehage stilles spørsmålet at barna bare møtes når de er ute og ikke ved 
inneaktiviteter. 
Det ble gjennomført to foreldremøter med saksfremlegget som tema. Møtene ble holdt 
20.02.2019 og 02.05.2019. Foreldregruppen gav ovennevnte tilbakemelding på begge møtene.  
 
Dessverre var det ingen foresatte, unntatt de som sitter i arbeidsgruppen eller har lederstilling 
i andre barnehager i Kåfjord som møtte opp på tospråklighetsseminaret 9.april 2019.   
 
 
 

Oppsummering 
 
Alternativ 1: Bygge ny avdeling knyttet til Riebandardi slik at dette blir en toavdelings barnehage. 
Legge ned Knerten-Trollstua 

Fordeler Ulemper/utfordringer 
Nytt bygg Byggekostnader  
Ivaretakelse av kultur og språk.  
Samlokalisering(tidlig/seinvakt, vikarbruk, 
plantid) 
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Både norsk og samisk tilbud  
  
  
  

 
 
 
 
Alternativ 2: Overføre alle barn til avdeling Riebangárdi og Birtavarre barnehage. Riebangárdi blir 
samisk barnehage. Legge ned Knerten-Trollstua 

Fordeler Ulemper/utfordringer 
Bevaring samisk språk og kultur Reiseavstander for barn som skal gå i norsk 

barnehage 
Bruke eksisterende bygg, ingen byggekostnader Barn som begynner i samme klasse har ikke gått 

i samme barnehage kan være, men trenger ikke 
være en ulempe 

Den samiske avdelingen blir omgjort til samisk 
barnehage 

 

  
  
  
  

 
 
 
Alternativ 3: Opprette friluftsbarnehage knyttet til Riebangárdi. Legge ned avdeling Knerten-
Trollstua 

Fordeler Ulemper/utfordringer 
Det bygges en Lavvo knyttet til Riebangárdi. 
Lave byggekostnader 

 

Ivaretakelse av kultur og språk. Vinteren kan være kald 
Samlokalisering(tidlig/seinvakt, vikarbruk, 
plantid) 

Organisatoriske utfordringer, hvem skal være i 
naturbarnehagen og hvem skal være i 
Riebangárdi? 

Både norsk og samisk tilbud Delt på inne og uteaktiviteter? 
  
  
  

Ulike organiseringsmuligheter: Skal naturbarnehagen være norsk avdeling og Riebangárdi fortsatt 
være samisk? Kan det veksles med annenhver uke? Skal tilbudet knyttes til ulike årskull, feks at de 
eldste barna går i friluftsbarnehagen.  
 
Behov for ansatte: Samisk og norsk 
 
 
Alternativ 4: Bygge om Riebangárdi 

Fordeler Ulemper/utfordringer 
Lave byggekostnader, bedre utnyttelse av 
plassen 

 

Samlokalisering  Trangere for de som allerede er der –eller bedre 
utnyttelse av plassen? 

Kan ha to avdelinger Organisering for ivaretakelse av språk 
Tilpasset nåværende barnetallsutvikling  
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Vedlegg 

Vedlegg 1:  
Samisk 

barnehagetilbud.pdf

 
Tilskudd til samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling: 
https://www.sametinget.no/Tilskudd-og-stipend/Tilskudd-til-samiske-barnehager-og-samisk-avdeling-
i-norsk-barnehage 

Vedlegg 2: Arealnormen har Kunnskapsdepartementet gitt i rundskriv F-08-06. 

Vedlegg 3: Veileder for miljøretta helsevern i barnehager: 
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/419/Miljo-og-helse-i-barnehagen-
Veileder-til-forskrift-om-milj%C3%B8rettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler-IS-2072.pdf  
Vedlegg 4: Rammeplan https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-
barnehagen-bokmal2017.pdf  
ILO-konvensjonen https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-
barnehagen-bokmal2017.pdf  
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Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
28/19 Kåfjord kommunestyre 24.06.2019 

 

Gratis skolelunsj for elever i Kåfjord kommune 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Gratis skolelunsj -utredning 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Gratis kald skolelunsj en dag i uken vil koste i overkant av 200 000,- pr år. Gratis skolelunsj gir 
en utgiftsøkning som det ikke er dekning for i årets budsjett. Det vurderes om det skal innføres 
gratis skolelunsj i neste økonomiplanperiode.  
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret har den 23.05.19 bedt om en utredning av kostnader knyttet til skolelunsj-
alternativer ved kommunens skoler. For kald lunsj er det hentet inn eksempel fra Lyngen 
kommune der elever får kald lunsj hver dag. I alternativet for varm lunsj er det hentet inn priser 
fra aktuelle leverandører av varm mat i kommunen.  
 
Alternativ 1: 
 
Lyngenalternativet med kostnader på 12,- pr 
dag pr skolelev i 190 dager 

346 000,- 

Ansatt i 30 % stilling pr skole 660 000,- 
  
Engangsinvesteringer 200 000,- 
(Kjøleskap, steamer, montering)  
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(Oppgradering skolekjøkken i Manndalen til 
kantinedrift) 

 

  
Totale kostnader ca 1 200 000,- 

 
Alternativ 2: 
 
130,- pr dag pr elev i 190 skoledager 3 754 000,- 
Lønn ansatt 20%stilling pr skole 440 000,- 
  
Engangsinvesteringer  
(steamer, varmeskap ol) 100 000,- 
  
Totale kostnader 4 300 000,- 
  

 
 
 
 

Vurdering 
 
 
Årlig utgift for kald skolelunsj vil være på ca. 1 200 000,- dersom elevene skal ha lunsj alle 
dager i skoleåret. Dersom elevene skal ha kald skolelunsj en dag i uka vil dette koste 200 000,-, 
tilsvarende vil lunsj to dager i uka koste 400 000,-. Engangsutgifter på ca. 200 000,- vil komme i 
tillegg. Engangsutgiftene vil være lik uansett antall dager det serveres lunsj. 
 
Årlig utgift for varm skolelunsj vil være på ca.  4 300 000,-  
Varm lunsj 1 dag i uka vil koste 840 000,- og to dager vil koste 1 680 000,-  
Engangsutgifter på 100 000,- vil komme i tillegg. Engangsutgiftene vil være lik uansett antall 
dager det serveres lunsj. 
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Gratis skolelunsj for elever i Kåfjordskolen 
 
Plan for saksframlegg: 
Barnas kommunestyre 27.03.19 
Vedtak fra barnas kommunestyre legges fram i HOO 04.04.19 
Saken skal opp i Kommunestyret den 24.04.19 
 
 
Bakgrunn: I barnas kommunestyre 14.11.18 la elevrådet fra Manndalen skole fram sak om 
varm mat på skolen. Elevrådet i Manndalen la fram følgende: 
Elevene blir mindre sliten og får bedre konsentrasjon dersom de spiser ordentlig. Alle ville 
fått tilgang til ordentlig mat. Det vil bli mindre uro og mindre erting. Det vil bli mer sosialt 
når elevene spiser sammen.  
Ordføreren synes dette er en viktig sak og oppfordrer elevrådene til å jobbe videre med å 
vurdere hvilke måter dette kan organiseres på. Kan man bruke elevbedrift? Kan elevene få 
varm mat en gang i uka. Hvilke lokaler kan brukes? Forslag legges fram på neste barnas 
kommunestyre som er i mars. Det skal lages et overslag over hvor mye en ordning med lunsj 
vil koste og om det finnes muligheter for å søke midler til dette. Det fremmes sak for 
kommunestyret som en prøveordning.  
Barnas kommunestyre vedtok oppvekst se på ordninger for lunsj i skolene fra høsten 2019 og 
at forslag legges fram på neste barnas kommunestyre som er i mars. Det skal lages et overslag 
over hvor mye en ordning med lunsj vil koste og om det finnes muligheter for å søke midler 
til dette. Det fremmes sak for kommunestyret som en prøveordning. 
 
 
 

Innhold 
Uttalelse fra Manndalen skoles elevråd: ...............................................................................................2 

Uttalelse fra Olderdalen skoles elevråd: ...............................................................................................2 

Uttalelse fra ansatte ved Manndalen skole: ..........................................................................................4 

Uttalelse fra ansatte ved Olderdalen skole: ..........................................................................................5 

Eksempel fra Lyngen kommune ...........................................................................................................5 

Støtteordninger for dette .......................................................................................................................5 

Overslag over kostnader: ......................................................................................................................5 

Vedlegg: ................................................................................................................................................7 

 
 
Uttalelse fra Manndalen skoles elevråd: 
 
Referat fra elevrådsmøte ved Manndalen skole den 20.02.2019 kl. 0900 
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Sak 4/19 
Tilstede: Thelma, Kayla, Linnea, Tuva, Tilde, Ingeborg, Marina 
 
Spørreundersøkelse med svarfrist 20. februar: (Skal lages sak til barnas kommunestyre den 20. mars)  
 1. Hvilke fasiliteter er det på deres skole for å lage skolelunsj: 
På Manndalen skole har vi skolekjøkken som må være godkjent for  matlaging for hele skolen. Det 
trenges ekstra utstyr som steamer og kjøleskap/kjølerom. Slike fasiliteter finnes på aja kjøkkenet. Der 
er også stor spisesal hvor det er plass til alle elever samtidig. 
(rom, utstyr ol) 
2. Er det behov for utbedringer? 
Ja, Hvis det skal være på skolen så trenges det utbedringer (felles spiserom og kjøkken). Hvis det skal 
være på sentre trenges det ikke.  
3. Hvordan ser dere for dere at dette kan gjennomføres i praksis?  
(Hvem skal gjøre hva?) 
-Skal noen ansettes? Ansette  en kokk 
-Elevbedrift? Valgfag (usikker hvor mange som velger det faget). Elevene rydder sjøl (fat og kopp og 
sånt).  
-Hvem skal handle inn? Ansatt. Dem som skal lage maten.  
-Hvem skal lage maten? På skolen: 1.Ansatt. 2. Eller elevene i valgfaget med ansvarlig lærer.  
3. På senteret: kafeen. 
-Hvor ofte bør det serveres lunsj? Fra to ganger i uka til hver dag i uka, avhengig av budsjettet (om det 
er senteret eller skolen som lager mat). 
-Hvilken type mat skal serveres? Sunn mat. Varmmat. Fisk og kjøtt. Allergivennlig mat til de som 
trenger det. 
-Hvem synes dere skal få lunsj? Alle på skolen.  
-Hva mener foreldrene deres om skolelunsj(FAU)? Foreldrene støtter.  
-Hva mener de ansatte på din skole? Det kommer et eget svar fra ansatte 
  
Andre ting knyttet til skolelunsj? Elever ønsker juice og sjokolademelk i tillegg til skolemelk som 
drikke 
  
Møte hevet kl.09.55 
Referent Ingeborg 
 
Uttalelse fra Olderdalen skoles elevråd: 
 
Elevrådet på Barneskolen og Ungdomsskolen har hatt et felles elevrådsmøte i denne 
saken. Vi har elevrådsrepresentanter i alle klassene på skolen. 
Følgende svar er gitt på spørsmålene under:   
 
Hvilke fasiliteter er det på deres skole for å lage skolelunsj: 

- Skolen har to fasiliteter til dette. SFO og Mat og Helse rommet. 
(rom, utstyr ol) 
Er det behov for utbedringer? 
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- Ja. I hvert fall på Mat og Helserommet som må totalrenoveres. Men SFO trenger også 
en oppussing om vi skal bruke det som skolelunsj rom. 

Hvordan ser dere for dere at dette kan gjennomføres i praksis? 
- Mat og Helserommet må totalrenoveres senest i sommer, slik at det kan tas i bruk ved 

skolestart i august 2019. Dette arbeidet må Kommunens vaktmestere gjøre.  
Skal noen ansettes? 

- Nei, vi mener kommunen skal gjøre dette arbeidet. 
Elevbedrift 

- Kan være en ide. Maten kan jo kjøpes fra Kåfjord vekst. Men vi trenger penger. Ellers 
så er det jo ikke gratis skolelunsj 

Hvem skal handle inn? 
- Om vi skal ha elevbedrift så må det være de som driver elevbedriften.  

Hvem skal lage maten? 
- Til høsten skal vi ha mat og helse i 6/7 klasse og i 8/9 kl. De kan lage maten til de 

andre elevene.  
Hvor ofte bør det serveres lunsj? 

- 2 ganger per uke 
Hvilken type mat skal serveres? 

- Ikke usunn mat. Vi må lage mat som er gluten og laktosefri.  
- Vi kan lage sunne bagetter, pizza med ananas (grønnsaker m/ kjøttdeig og tomater), 

Taco og sunne hamburgere. 
Hvem synes dere skal få lunsj? 

- Alle på skolen, fra 1. – 10 klasse 
Hva mener foreldrene deres om skolelunsj(FAU)? 

- Vi tror at foreldrene blir positive til dette. Da trenger de ikke lage lunsjpakke. 
Hva mener de ansatte på din skole? 

- Vet ikke sikkert 
Andre ting knyttet til skolelunsj? 
      -     Det er viktig med hygiene 

- Vi må ha dispensere ved inngangsdøren til Mat og helse rommet.  
- De som lager mat må bruke hansker og hårstrikk om de har langt hår.  
- De må lages så mye mat at elevene opplever at de blir mette. 

 
Olderdalen skole den 21/2, 2019 
 
Hilsen:  
Alle medlemmene av Barneskolens - og  
Ungdomsskolens elevråd på Olderdalen skole. 
 
Sekretær  
Anette Seppälä 
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Uttalelse fra ansatte ved Manndalen skole: 
Gratis skolelunsj – felles uttalelse fra personalet på Manndalen skole 
 
Undervisningspersonalet ved Manndalen skole mener at gratis skolelunsj i utgangspunktet er 
en god ide, men vi mener at det ikke må gå på bekostning av skolens tildelte ressurser. 
Tilbudet må ikke føre til reduserte stillinger i skolen, eller redusert budsjett til læremidler og 
annet utstyr. Lunsjen bør finansieres eksternt, (ikke på oppvekst og omsorg sitt budsjett). Den 
bør driftes av en egen kommunal eller privat virksomhet, eksempelvis storkjøkkenet på det 
nye helsesenteret i Birtavarre eller kjøkkenet på Ája Gáfedat.  
 
Skoledagen må forlenges slik at det blir nok tid for alle å spise. En forlengelse av skoledagen 
vil evt. bli et spørsmål om arbeidstid for lærere, og det må det forhandles om.  
 
Manndalen skole har ikke fasiliteter eller utstyr til å lage varm mat til 90-100 mennesker. 
Dersom vi deler opp elevene trinnvis, har vi mulighet for bespisning av maks 20 elever på 
skolekjøkkenet. Det vil være behov for utbedring av skolekjøkkenet for å få til en 
tildfredstillende matsal/kantine. Det kan også bli behov for å bygge et lite kjøkken på 
ungdomskolen, avhengig av organisering av tilbudet. Det vil være nødvendig å kjøpe inn div. 
kjøkkenutstyr, og en steamer. Vi vil også trenge bedre lagringskapasitet, bla. kjølerom/fryser.  
 
Det optimale er at maten lages på forhånd et annet sted og blir kjørt ut til skolen/e. Dette på 
grunn av krav til matproduksjon, hygiene og egnede lokaler og utstyr. Dersom det ikke lar seg 
gjøre å bringe mat til skolen, må det ansettes egen ansvarlig på hver skole for innkjøp, 
matlaging og renhold.  
 
Dersom en elevbedrift skal ha ansvar for dette, vil tilbudet bli sterkt redusert. Arbeidslivsfag 
og valgfaget Innsats for andre er små fag som potensielt kan drifte et slikt prosjekt, men 
fagene har bare 2 undervisningstimer per uke. Det er ikke nok til å drifte et så stort prosjekt 
som gratis skolelunsj for alle elever vil være, siden det vil kreve mye tid til planlegging og 
budsjettering, innkjøp, gjennomføring og etterarbeid.  
 
Det bør ideelt sett serveres lunsj hver dag, men det er avhengig av hvordan tilbudet evt. skal 
organiseres. Maten som serveres må være variert, sunn og næringsrik, helst varm mat hver 
dag.  
 
Alle elever og ansvarlige lærere på skolen bør få tilbud om skolelunsj. Dette tilbudet skal 
være gratis for alle.  
 
Håndtering av matavfallet må avklares.  
Uttalelse fra ansatte ved Olderdalen skole: 
 
Gratis skolelunsj –  uttalelse fra personalet på Olderdalen skole 
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Personalet ved Olderdalen skole er i utgangspunktet positiv til gratis skolelunsj, og ser det 
positive i å ha felles lunsj på skolen. Men vi stiller spørsmål ved om det går på bekostning av 
noe, og eventuelt hva? Vi mener at en slik felles lunsj ikke kan tas fra oppvekstbudsjettet som 
allerede er stramt, men at det eventuelt må dekkes av prosjektmidler/andre midler. 
 
Pr i dag har ikke Olderdalen skole fasiliteter, lokale eller utstyr tilgjengelig for å tilberede og 
servere en slik felles lunsj. Vi har et skolekjøkken som pr. i dag ikke er egnet, og som står på 
prioritert liste over renovering. Rommet kan slik den er i dag ikke brukes, og vil ikke være 
tilgjengelig før en eventuell renovering er gjennomført. 
 
Personalmøte torsdag 210219 
Olderdalen skole 
 
 
Eksempel fra Lyngen kommune 
Vi har undersøkt hvilke løsning de har i Lyngen kommune. Det serveres ikke varm mat, men et 
skolemåltid på hver av skolene. Lyngen kommune budsjetterer med kr 400 000, noe som tilsvarer litt 
over 10 kr per elev per dag. I tillegg har Lyngen kommune ca. 1 stiling til sammen på de tre skolene 
som tilrettelegger for måltidene(fagarbeidere). 
  
 
 
 
Støtteordninger for dette: 
Det finnes ingen offentlige støtteordninger for skolelunsj. Det er søkt om 
prosjektskjønnsmidler på 400 000,- søknadsfrist 1. april. Det er ikke kommet svar på 
søknaden. 
 
Overslag over kostnader: 
Dersom Kåfjord kommune legger seg på omtrent samme utgiftsramme som Lyngen kommune 
(kald mat) vil utgiftene bli 
 
Årlige fellesutgifter: 
Utgift på 12,- pr dag/elev for våre 152 elever i 190 skoledager: 346 560,- 
Lønn inkl. pensjonsutgifter for 33% stilling fagarbeider (årslønn inkl pensj.500 000,-)pr skole: 
330 000,-.  
 
Samlede årlige utgifter:  
Lønn inkl pensjon: 330 000,- 
Utgift pr elev:        346 000,- 
Samlet:                  776 000,- 
 
 
 

79



Investeringsbehov Manndalen skole: 
Steamer 
Kjøleskap/kjølerom 
Utbedringer skolekjøkken (dersom senteret ikke kan brukes) 
Løsning matavfall 
 
Investeringsbehov Olderdalen skole: 
Utbedringer skolekjøkken (allerede i budsjett og påbegynt) 
Kjøleskap/steamer 
Dispensere 
Løsning matavfall 
 

Muligheter for varm lunsj 
 
Innhenting av tilbud fra ulike bedrifter: 
 
Davvi álbmogiid guovddáš OS / Senter for nordlige folk AS v/daglig leder Terje Ansgar Eriksen: 
 
I utgangspunktet så har senter et kjøkken som baserer sin drift på leveranser i forbindelse med 
aktiviteter på senteret.  Det er utviklet en serie menyer i så henseende, og disse er i hovedsak 
utviklet med blikk på kortreist mat, kultur- og tradisjonsformidling.  
Vi ligger i umiddelbar nærhet til Manndalen skole, men vårt driftskonsept er naturlig nok ikke rettet 
mot større elevgrupper utenfor senteret.  
Dersom vi skal komme i posisjon for å levere varm lunsj til skole(ne) av mat som er ernæringsmessig 
riktig for skoleelever, så vil dette kreve grunninvesteringer i ombygging av kjøkken, 
produksjonsutstyr, emballasje, transport osv.  En kostnadsberegning av levering av måltid i denne 
størrelsesorden er derfor krevende, og vi ser ikke helt at vi vil komme i posisjon for slike leveranser i 
overskuelig framtid.  
Vi kan naturligvis levere nåværende retter fra vårt kjøkken i bulk til skolene.  Dersom vi ikke skal ta 
hensyn til å oppfylle alle ernæringsmessige behov hos barna, og at distribusjon internt i skolene skjer 
i skolenes regi – så kan senteret levere slike måltid til skolene i Manndalen, Birtavarre og Olderdalen.  
I utgangspunktet har senteret priset slike bulkmåltid med kr 135,- per person.  
Dersom vi skal kunne bearbeide den ovennevnte prisen, vil vi måtte vite elevtall, evt. Allergier, og 
hvilke dager den enkelte skole skulle ha varm lunsj. 
 
Kjøkkenet på helsetunet: 
Kjøkkenet på helsetunet har pr. i dag ikke kapasitet til å kunne levere varm mat til skolene i Kåfjord. 
Det er ikke bemanning nok til å også kunne lage varm mat til skolene. 
 
Siam catering v/daglig leder Kesarin Olsen: 
Vi kan levere lunsj 3 dager i uka.  
Pris kan varier  fra 120,- til 170,- per kulvert . 
Levering gratis Olderdalen , 300,- Kåfjordalen 500,- Manndalen  
 
Mulighet for å søke prosjektskjønnsmidler - Avslag på søknad 
 
Fylkesmannen lyser ut prosjektskjønnsmidler 2019 
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Fylkesmannen har 27.02. utlyst prosjektskjønnsmidler til kommunene.  
Kåfjord kommune søktre om midler fra dette til å prøve ut modeller for skolemåltid, men fikk 
den 29.05.19 avslag på søknaden. Fylkesmannen hadde ikke funnet rom til å prioritere 
prosjektet. 

 
Fylkesmannen i Trøndelag har som en av sine oppgaver innenfor aldersgruppen 0-24 år valgt å satse 
på skolemåltid. Dette for å bidra til at barn og unge sikres sunn og næringsrik mat i løpet av 
skoledagen. Fylkesmannen der har mål om at satsingen kan gi bedre læringsmiljø, sosial utjevning og 
være forebyggende i et folkehelseperspektiv. Sist høst ble kommuner i Trøndelag tildelt skjønnsmidler 
for prøve ut ulike modeller for skolemåltid. 
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmarkskriver følgende: Det er i år 3 prioriterte områder som er i fokus 
for søknad om midler. Innledningsvis gir brevet en viktig føring om at embetet i 2019 ønsker «å støtte 
færre, men større prosjekt, der flere kommuner går sammen om å søke prosjektskjønn». Dette 
innebærer at dere bør tenke interkommunalt samarbeid for å oppnå støtte. Det kan søkes om 
halvparten av utgiftene. Kommunen må ha en egeninnsats på 50%. Hovedsatsingsområdene for 2019 
er: 
 

A. Barn og Unge (0-24-samarbeid) 
B. Digitalisering 
C. Interkommunalt samarbeid, spesialt innenfor områdene barnevern, plan og beredskap. 

 
 
 
Investeringsbehov(engangskostnader) – oversikt over priser: 
 
Kjøleskap storkjøkken: 10 000,- pr stk 
Varmeskap storkjøkken: 15 000,- pr stk 
Steamer storkjøkken: 20 000,- pr stk 
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SYKEFRAVÆR, MIDLERTIDIGE ANSETTELSER OG 
DELTIDSSTILLINGER 

Henvisning: 
Kommunestyret sak 10/19 i møte 23.04.19  -pkt 2 
 
  

 
1 Oversikt sykefravær 

 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret tar status for sykefravær, midlertidige ansettelser og deltidsstillinger til 
orientering. Strategi for å få ned sykefravær, midlertidige ansettelser og deltidsstillinger 
fremmes for politisk behandling så snart det er utarbeidet og behandlet i partssammensatt utvalg. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret ba i møte 23.04.19 om en sak til neste møte i forhold til sykefravær, 
midlertidige ansettelser og deltidsstillinger. Det fremmes en strategi for å få ned sykefravær, 
midlertidige ansettelser og deltidsstillinger. 
 
Sykefravær: 
Kåfjord kommune hadde i 2018 en målsetning om 93% nærvær, det vil si at sykefraværet ikke 
skal overstige 7%. 
Vedlagt følger oversikt over sykefraværet for Kåfjord kommune for perioden 01.01.-31.05.2019 
på 9,98%.  Sammenlignet med samme periode i 2018 har vi hatt en økning i sykefraværet på 
0,67 prosentpoeng. Dette tilsvarer en økning på 7,20%. 
 
Det jobbes i forhold til oppfølging av sykefravær, arbeidsmiljøutfordringer, tilrettelegging. 
Samarbeidspartnere er Bedriftshelsetjenesten, Helse i arbeid (tidligere iBedrift), 
Arbeidslivssenteret, NAV lokalt, nærværsgruppe for helse- og oppvekstsektoren, avhengig av 
sak. 
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For å forebygge sykefravær er det også viktig at arbeidsgiver sørger for at ansatte avvikler ferie, 
og ikke overfører ferie år etter år. Det er kun ved sykefravær og foreldrepermisjon en kan søke 
om overføring av ferie, men det har og vært overført ferie når arbeidsgiver ikke har sørget for at 
ansatte avvikler sin ferie. 
 
Utdrag fra brev av 26.04.19 til lederne i Kåfjord kommune: 
 
«I henhold til Ferielovens § 5, 1. ledd plikter arbeidsgiver å sørge for at arbeidstaker gis 
feriefritid på 25 virkedager hvert ferieår. Arbeidstaker plikter å avvikle feriefritiden hvert år. 
Kåfjord kommune vil derfor pålegge alle ansatte å avvikle ferie i hht. ferieloven og 
hovedtariffavtalen  
Unntak fra dette gjelder kun:  
1. Arbeidstakere uten full opptjening av feriepenger kan motsette seg avvikling av feriefritid i 

den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet, jfr. § 5, 5. ledd.  
2. Arbeidstakere som ikke får avviklet ferie p.g.a. langtids sykefravær eller foreldrepermisjon 

kan søke om overføring av ferie til påfølgende ferieår, jfr. § 9, 1. og 2. ledd. « 
 
Midlertidige ansettelser. 
Utfra årsverksoversikten pr 11.06.19 over ansatte som er på fast lønn (fast prosentavlønning) 
så har vi følgende midlertidig ansatte: 
11 som er på disp (ped.leder/barnehagelærer) eller ansatt som lærer uten godkjent utdanning 
22 som er ansatt som vikarer – sykevikarer, foreldreperm, perm uten lønn, perm med lønn 
11 som er ansatt på engasjement/ekstrahjelp/prosjekt/arbeidsmarkedstiltak 
 
Arbeidsgiver kan tilsette midlertidig i følgende tilfeller: 
Sesongarbeid  
Ekstrahjelp (tilkallingshjelp, ringevikar)  
Prosjektarbeid  
Vikariater  
Andre typer midlertidige stillinger (praksisarbeid under utdanning, arbeidsmarkedstiltak, 
åremålstilsatte) 
Midlertidig ansettelse på generelt grunnlag – inntil 12 måneder 
 
I Kåfjord kommune er det i hovedsak vikariater, prosjekter og ekstrahjelp (tilkallingsvikarer) 
som utgjør midlertidig tilsetting. De ansatte har bestemmelser som ivaretar deres rettigheter 
utfra bestemmelser om 3- og 4 årsregelen og 12 måneders regelen (AML § 14-9 f) 
Når en ansatt har vært sammenhengende ansatt i 3 eller 4 år, så er de å betrakte som fast ansatte 
og arbeidsgiver må benytte oppsigelse som for fast ansatte dersom det ikke lenger er behov for 
deres arbeidskraft. 
Arbeidsforholdet er regulert av rammeavtaler eller tidsbegrensede arbeidsavtaler. 
Deltidsstillinger: 
Av årsverksoversikten pr 11.06.19 hadde vi 228 årsverk på fast stillingsprosentavlønning,  
inkludert 8 lærlinger i 100% og frikjøp tillitsvalgte på tilsammen 80% stilling. 
92 ansatte har i denne oversikten deltidsstilling. Da er ikke de med f.eks to 50% stillinger som 
tilsammen har 100% stilling telt med. Dette inkluderer ansatte med ønsket og uønsket deltid, 
ansatte som har uførepensjon, omsorgspermisjoner, prosjekt, vikariater, andre permisjoner uten 
lønn. 
Pr idag har vi 8 ansatte som har fylt ut skjema for uønsket deltid og 8 som har fått innvilget 
høyere deltidsstilling de siste to årene og som ikke lenger er aktuell for utvidelse av stilling. 

83



 
Når en ansatt er fast ansatt i en deltidsstilling så har de fortrinnsrett til utvidelse av stilling 
fremfor at arbeidsgiver tilsetter en ny ansatt. Ordningen ivaretas ved at den ansatte fyller ut 
skjema for uønsket deltid og redegjør for hvor stor stillingsstørrelse de ønsker. Dette er en del av 
tilsettingsreglementet. Ansatte kan og søke på utlyste stillinger og kreve å benytte fortrinnsretten 
til samme stilling som de har. 

Vurdering 
Det bør jobbes aktivt med å rekruttere kvalifiserte søkere til ped.leder/barnehagelærer og 
lærerstillinger, for å unngå å tilsette på dispensasjon inntil et år i barnehagene og årsvikariater på 
skolene. Når det gjelder vikariater, så vil det i en organisasjon alltid være behov for 
vikarstillinger i forbindelse med sykdom, foreldrepermisjon, og permisjoner med eller uten lønn 
av et visst omfang. 
 
Når det gjelder deltidsstillinger, så er målet at alle som har uønsket deltid får økt sin stilling til 
ønsket stillingsstørrelse. Det vil likevel være ansatte som ikke ønsker økt stilling, men de har 
ikke uønsket deltid – de har ønsket deltid. Noen ansatte har også deltidsstilling i kombinasjon 
med uførepensjon, annen arbeidsgiver de jobber hos i tillegg, prosjekt, utdanning, permisjoner. 
 
Når det gjelder prosjekter og engasjementer så er det i utgangspunktet av midlertidig karakter 
for å utføre et midlertidig ekstraordinært arbeid, med intern eller ekstern finansiering – f.eks 
prosjekt arealkartlegging. 
 
Strategi for å få ned sykefravær, midlertidige ansettelser og deltidsstillinger fremmes for politisk 
behandling så snart det er utarbeidet og behandlet i partssammensatt utvalg.
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1 Kåfjord 

1.1 Rådmannens innledning 

Rådmannen legger med dette fram årsmelding for 2018. Meldingen gir et bilde av 

virksomheten i gjennom året 2018, og skal være et redskap for administrasjonen og 

folkevalgte, både for evaluering av foregående års virksomhet, og høste med seg erfaringer i 

det videre arbeid. 

Kåfjord kommune har to viktige roller som samfunnsaktør. Å gi gode velferdstjenester til 

befolkningen er vår viktigste oppgave. Kommunen er til for å dekke innbyggernes primære 

behov for ulike tjenester. Dette betyr at brukerperspektivet skal ha stort fokus. Samtidig skal 

vi ivareta og fremme vår rolle som samfunnsutvikler, tilrettelegger og bidragsyter til 

næringsutvikling. 

Økonomisk sett har 2018 vært utfordrende med hensyn til å holde de opprinnelige vedtatte 

budsjettrammer spesielt knyttet til de ulike lønnspostene innen helse og omsorg og til dels i 

oppvekstetaten. Overskridelsene gjorde det nødvendig å fremme sak om budsjettregulering. I 

sitt møte i september gjorde Kommunestyret vedtak om dette. Det er gledelig at regnskapet 

for 2018 er gjort opp med mindre forbruk på vel 2,4 mill kr. Det er likevel grunn til å peke på 

de fremtidige økonomiske utfordringene som følge av den betydelige gjeldsveksten vil 

medføre. Kommunen har gjort store låneopptak i forbindelse med etableringen av Kåfjord 

Helsetun i tillegg til utgifter knyttet til de mange skredsikringstiltakene som er etablert eller 

under etablering. 

Kåfjord kommune har i året som gikk hatt et høyt aktivitetsnivå med fokus på utvikling av 

tjenestene og utviklingen av lokalsamfunnet. De mange tiltak innen skredsikring og 

stedsutvikling som har pågått over flere år blir sluttført i 2019.  Bygging av vårt nye 

helsesenter, Kåfjord Helsetun, har i det vesentlige forløp i henhold til fremdriftsplan og 

budsjett. Det er planlagt full drift i nybygget fra og med juni 2019. Tiltaket er et betydelig løft 

for helse- og omsorgstjenestene til beste for kommunens innbyggere. I kjølvannet av dette er 

arbeidet med gjenbruk av vårt gamle helsesenter satt i gang.  Siktemålet er å få til en bruk som 

fremmer vekst og utvikling. 

I et stadig mer digitalisert samfunn er forventningene til kommunen om å holde tritt med 

utviklingen økende. Tjenester på nett, digital kommunikasjon, sikker elektronisk post og 

velferdsteknologi er en del av dette. Kåfjord kommune har i 2018 hatt fokus på dette 

utviklingsarbeidet, dette vil bli ytterlig styrket i 2019 og fremover. Digitalisering er en viktig 

faktor for å fremme et samarbeid som er motivert av å opprettholde bærekraftige 

lokalsamfunn. Bruk av digitale plattformer er viktig til å utvikle en god dialog og 

samhandling med våre innbyggere. 

Kåfjord kommune følger opp behovet for god ledelse og en god internkontroll. Med bakgrunn 

i medarbeiderundersøkelse våren 2018 er det igangsatt et lederutviklingsprogram. Dette 

programmet løper inn i 2019. Nytt lovverk knyttet til personvern og informasjonssikkerhet 

tådte i kraft sommeren 2018. Kåfjord kommune har i 2018 tatt lovkravene inn i vårt 

internkontrollsystem og opprettet stilling som personvernombud. 

Kåfjord kommune har også i 2018 levert gode tjenester til innbyggerne. Dette takket være god 

innsats av alle ansatte og alle våre folkevalgte som bekler viktige tillitsverv i de ulike politiske 

råd og utvalg. Det rettes en stor takk til alle. 

Einar Pedersen 

rådmann 
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1.2 Økonomi 

1.2.1 Kort om drifts- og kapitalregnskap 

Kåfjord kommunes driftsregnskap for 2018 fremlegges med et regnskapsmessig mindre 

forbruk på kr. 2 393 118,-. Kapitalregnskapet fremlegges i balanse. 

• Skatte på formue og inntekt innkom 5,1 mill. kr. over budsjettet. 

• Eiendomsskatt innkom med 0,7 mill. kr. over budsjettet. 

• Salg av kraft innkom 0,3 mill. kr. over budsjettet. 

• Statlige rammetilskudd innkom med 3 mill. kr under budsjettet. 

Når det gjelder skatteinntektene så har nok den store aktiviteten på anleggssiden i kommunen 

stor betydning. Stor prosjekter med tunellen gjennom Nordnesfjellet samt skredsikringene har 

bidratt til det. Det må derfor forventes at med redusert aktivitet i kommunen så vil også 

skatteinntektene gå ned. Riktignok avregnes disse inntektene mot rammetilskuddet fra staten, 

men det viser seg at kommunene likevel har noe igjen for økte skatteinntekter. Av de 5,1 

mill. kr. i merinntekt så forsvinner ca. 3 mill. kr. ved reduksjon av rammetilskuddet. 

Eiendomsskatten har blitt redusert de siste årene fra nesten 6,9 mill. kr. i 2015 til ca. 5,1 

mill. kr. i 2018. Årsaken er reduserte takster på kraftverket «Goullas». Vi fikk likevel 0,7 

mill. kr. mer enn budsjettert. Årsaken er den nye kraftlinja fra Balsfjord til Skaidi, samt at en 

av skattyterne fikk en ekstraordinær takstøkning i løpet av året. 

Salg av kraft har også vært for nedadgående noen år. I 2016 var inntekten her 1,8 mill. kr 

mens den i 2018 ble på 3,8 mill. kr. Inntekten her følger markedsprisene på strøm. 

1.2.2 Om driftsregnskap og budsjettrammer 

Forbruk i forholdt til tildelte rammer i etatene 

Sektor Budsjettramme Regnskap Avvik i kr. Avvik i % 

Sentraladministrasjonen 21973 20308 -1695 -7,6 

Oppvekst 39976 41777 1801 4,5 

Omsorg 73748 73634 -114 -0,2 

Utvikling 10219 8496 -1723 -16,9 

Drift 22523 23580 1057 4,7 

SUM 168439 167795 -644 0,4 

Netto driftsutgifter er ca 0,6 mill. kroner under gitte rammer for 2018. Disse rammene ble 

imidlertid endret ved en større budsjettregulering høsten 2018. Her ble rammen til Omsorg 

økt fra 63,7 til 73,7 mill. kr, mens Oppvekst ble tilført ca. 0,4 millioner. 

Styrkingen av rammene ble mulig ved å øke salg av konsesjonskraft med 1,1 millioner, stryke 

underskuddsdekning med 4 millioner, redusere overføringer av driftsmidler til 

kapitalregnskapet med 0,4 millioner, benytte tilskudd fra havbruksfondet med 2,8 millioner, 

samt bruk av disposisjonsfond med 1,2 millioner. 

Ved regnskapsavslutningen så viste det seg at Omsorg fikk et mindre forbruk av rammen med 

ca. 0,1 millioner mens Oppvekst fikk et merforbruk på 1,1 millioner. Driftsavdelingen hadde 

et merforbruk i 2018 på 0,6 millioner. 
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1.2.2.1 Sentraladministrasjonen 

Sentraladministrasjonen hadde et mindre forbruk på 2 mill. kr. 

Vesentlig mindre forbruk er innenfor områdene: Kommunekassa med kr. 174000, 

Lønn/personal med kr. 217000, Servicekontoret med kr. 294000, Fellesutgifter datasenter – 

lisenser særskilt kr. 318000, It-tjenester med kr. 821000, Fellesutgifter datasenter med kr. 

273000, Personalpolitiske tiltak med kr. 105000. 

Når det gjelder vesentlig merforbruk så er et innenfor administrative fellesutgifter med kr. 

318000. I tillegg har vi hatt utgifter til det interkommunale barnevernsprosjektet med kr. 

136000,-. Dette var ikke budsjettert i 2018. Kommunen fikk imidlertid et tilskudd fra 

fylkesmannen i 2018 på kr. 150 000 til formålet. Fylkesmannen har utbetalt beløpet sammen 

med rammetilskuddet i juni 2018. Dette ble ikke oppdaget og denne inntektsføringen er 

dermed feil. 

1.2.2.2 Oppvekst 

Oppvekst har et merforbruk på 1,8 mill. kr. 

Det er vesentlig mindre forbruk innenfor områdene: Pedagogiske tiltak med kr. 716000, 

Grunnskolens fellesutgifter med kr. 310000, Barnevern med kr. 280000, og kulturskolen 

med kr. 200000,-. 

Det er vesentlig merforbruk innenfor: Ordinær skoledrift kr. 648000. Fjernundervisning 

samisk med kr. 354000, Barnehager med kr. 1163000, Voksenopplæring med kr. 238000, 

grunnskole for voksne med kr. 540000, og samisk språk i barnehager med kr. 491000. 

1.2.2.3 Omsorg 

Omsorg har et mindre forbruk på kr. 114 000,-. 

Det er vesentlig mindre forbruk innenfor områdene: Helse- og sosialadministrasjon med kr. 

186000, Legetjeneste med kr. 554000, Flyktningebosetting og integrering med kr. 1176000, 

Sykehjem inkl kjøkken og vaskeri med kr. 425000, og hjemmetjenestene inkl rusforebygging 

med kr. 285000,- 

Det er vesentlig mer forbruk innenfor: Kjøp av tjenester med kr. 170000, Fysioterapi med kr. 

105000, økonomisk sosialhjelp med kr. 349000, og PU tjenesten med kr. 1088000. 

1.2.2.4 Utvikling 

Utvikling har et mindre forbruk på 1,7 mill. kr. i forhold til gitt ramme. 

Det er vesentlig mindre forbruk innenfor områdene: Arealplan/kommuneplan med kr. 339000, 

Veterinærtjeneste med kr. 214000, Bibliotektjenesten inkl bokbuss med kr. 453000, 

Kulturadministrasjon med kr. 348000, og Barne- og ungdomsarbeid inkl fritidsklubber 

med kr. 338000. 

Det er vesentlig mer forbruk innenfor områdene: Kart, oppmåling og byggesak med kr. 

195000, Andre tilskudd til næring med kr. 217000, og landbruksvikar med kr. 149000. 

1.2.2.5 Drift 

Driftsavdelinga har et merforbruk på nesten 1,1 mill. kr. i forhold til gitt ramme. 

Det er vesentlig mindre forbruk innenfor områdene: Drift kommunale bygg med kr. 604000,-

Motorferdsel i utmark med kr. 179000,- Utbyggingsområder/Industriområder med kr. 316000, 

Kommunale veier inklusive trafikksikkerhet med kr. 488000, Isbrytertjenesten med kr. 
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106000,-. 

Det er vesentlig merforbruk innenfor: Teknisk administrasjon med kr. 142000, vann og avløp 

med kr. 310000, Brannvern med kr. 334000, Beredskap 298000, Veglys med kr. 514000, 

samt kaier og havner med kr. 1294000,-. 

1.2.3 Om resultater og underskuddsdekning 

1.2.3.1 Netto driftsresultat 

Totalt mindre forbruk i forhold til gitte budsjettrammer er på nesten 0,6 mill. kr. i 2018. Netto 

driftsresultat sett i forhold til frie inntekter er positivt med 2,15%. Vi er dermed godt over 

måltallet på 1,75 % som anbefales for kommunale regnskapsresultat. Vi har med det klart å 

videreføre den positive trenden fra 2017. 

De siste årene har utviklingen i netto driftsresultat vært slik: 

 

  

1.2.3.2 Forbruk av lønnsbudsjett 

Lønnsarter 
Regnskap 

2018 

Budsjett 

2018 

Avvik i 

kr.  
Resultat  

Lønn i faste stillinger 102415 103027 612 Mindre forbruk 

Vikarer 13391 13801 410 Mindre forbruk 

Ekstrahjelp/prosjekter 3058 2334 -724 Merforbruk 

Overtid 2926 2996 70 Mindre forbruk 

Annen lønn 21766 21424 -342 Merforbruk 

Politikergodtgjøring 1987 1752 -235 Merforbruk 

Pensjon og 

forsikringer 
17634 19121 1487 Mindre forbruk 

Totalsum lønn 163177 164455 1278 Mindre forbruk 

 

Oversikten viser at lønnsutgiftene i 2018 totalt sett var godt innenfor budsjettet. Men om det 

sammenlignes med opprinnelig budsjett for året så er det et merforbruk på totale lønnsutgifter 

på 11,9 millioner kr. Budsjettregulering på høsten hvor driftsbudsjettet ble tilført vel 10 

mill. kr. gjør at resultatet endte positivt. 
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Selv om driftsbudsjettet måtte tilføres såpass mye penger så viser en analyse at de totale 

regnskapsførte lønnsutgiftene i 2018 sammenlignet med 2017 kun hadde en nominell vekst på 

0,34 %. Med utgangspunkt i en lønnsvekst på 2,9% fra 2017 til 2018 så tilsvarer dette en reell 

nedgang i lønnsutgiftene med nesten 2,6%. I kroner tilsvarer dette ca. 4,3 mill. kr. 

1.2.3.3 Underskudd ved inngangen av året 

  

Ved inngangen til 2018 har kommunen følgende underskudd i balansen:  

Underskudd drift 2016 kr. 439 351,65 

Underskudd investeringer 2016 kr. 2 647 209,95 

Underskudd investeringer 2017 kr. 253 198,79 

  

1.2.3.4 Underskudd ved utgangen av året 

Ved utgangen av 2018 så står fortsatt underskuddene i investeringene i 2016 og 2017 

  

1.2.4  Om investeringsregnskapet 

Kommunens investeringer i anleggsmidler 2018 var på 202,9 mill. kr. Sammenlignet med 

regulert budsjett så ble det brukt 12,8 mill. kroner utover dette. Noen prosjekter ble dyrere enn 

beregnet, i andre prosjekter ble ikke budsjettet disponert fullt ut, og noen ble ikke igangsatt 

som planlagt. I sistnevnte gruppe er industriområdet i Skardalen samt veilysprosjektene. Til 

rassikringen i Olderdalen ble det brukt 1,2 mill. kr utover budsjettet. Til nytt helsesenter ble 

det bruk 13,9 millioner utover budsjettet. I dette prosjektet var det vanskelig å få oversikt over 

fordelingen av kostnadene på de ulike årene. I opprinnelig budsjett var det satt av kr. 213 

millioner kr. Ut fra kjennskap til innkomne fakturaer på slutten av året så ble budsjettet justert 

ned til ca. 159 millioner. Imidlertid påløp det kostnader helt på tampen av året som førte til 

overskridelse. 

Utlån, avsetninger og avdrag på lån var på 16,4 mill. kr. Dette ga et finansieringsbehov på 

219,3 mill. kr. 

Investeringene ble finansiert med lån 159,7 millioner, salgsinntekter 4,6 millioner, tilskudd 

15,2 millioner, kompensasjon for merverdiavgift 35,3 millioner, mottatte avdrag og refusjoner 

2,8 millioner, driftsmidler 0,9 millioner, og bruk av fond med 0,8 millioner. 

Når det gjelder finansiering av investeringene så er det et stort avvik i kompensasjon for 

merverdiavgift. I opprinnelig budsjett var det forutsatt en inntekt på 45,3 mill. kr. Ved 

reguleringen av budsjettet så ble det klart at denne måtte reduseres. Det er i denne prosessen 

gjort en feil vet at det rett og slett er tatt med en «null» for lite slik at beløpet som skulle ha 

vært justert til 34 millioner kun er satt til 3,4 millioner. Samtidig er bruk av lånemidler økt fra 

100,5 millioner til 180 millioner. Denne økningen var nødvendig også for å fange opp at 

refusjon fra Husbanken på 78 millioner, samt refusjon fra Ungbo på deres andel av prosjektet 

(omsorgsboligene) ikke ville bli innbetalt i 2018. 

 

1.2.5 Utfordringer i økonomien 

• Det har vært ei stor utfordring for kommunen å holde budsjettrammene. De største 
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avvikene har vært innenfor helse- og omsorgstjenestene. For 2018 så ble det behov for 

å styrke rammen til dette tjenesteområdet. Rammen ble økt med ca. 10 mill. kr. Om 

dette ikke hadde blitt gjort så hadde merforbruket her blitt på ca 10 millioner. 

Oppsummert fra og med 2012 til og med 2018 så har etaten hatt samlede 

budsjettoverskridelser på ca. 43 millioner. Sammenligningen er gjort mot opprinnelig 

budsjett. Overskridelsene har i stor grad blitt dekket opp med merinntekter og 

innsparinger i andre etater. 

• Kommunen gikk inn i 2019 med ei lånegjeld på 459 millioner. Nå skal riktignok 

denne reduseres når tilskuddet fra Husbanken til Kåfjord Helsetun innkommer, samt at 

Ungbo overtar den delen av gjelden som er gått til omsorgsboligene. Gjelda vil da bli 

redusert til ca. 366 millioner. Dette er likevel ei kraftig økning som gjør oss sårbare for 

renteøkninger. 1 % økning tilsier økte renteutgifter på kr. 3 660 000,- på årsbasis. 

Kommunen har i praksis alle lånene på flytende vilkår. Det vil si at vi har rentebinding 

på store deler av husbanklånene fram til juni 2019. Etter dette flyter alle om det ikke 

gjøres bindinger før det. 

• Eiendomsskatten er satt under press fra statlige myndigheter. Fra å ha gitt oss stabile 

årlige inntekter på mellom 6,5 og 7 millioner i året i perioden fra 2013 til 2016 gikk 

denne ned til 5,3 millioner i 2017 og til 5,1 million i 2018. Kommunen skriver ut 

eiendomsskatt ut fra 7 promille. Finansministeren har signalisert at hennes parti ønsker 

å redusere maksimal skatt til 5 promille. Dette vil gi oss et tap på ca. 1,2 mill. kroner 

året. I tillegg til dette så har Statnett vunnet fram i en rettssak mot tre kraftkommuner 

som gjør at avskrivningsreglene i forbindelse med beregning av eiendomsskatt må 

endres. Dette vil gi et ytterligere tap framover. For 2019 er denne skatten budsjettert til 

4,4 millioner i kommunens budsjett. 

• Kommunen har svært lite reserver i økonomien. Disposisjonsfondet vårt er på 1,3 

millioner. Anbefalt størrelse på dette fondet er på mellom 5-8% av brutto 

driftsinntekter. Dermed skulle vi hatt et fond på 15-20 millioner kroner. Dette kan kun 

skaffes ved å budsjettere med avsetninger til dette, eller ved å avsette eventuelle 

overskudd i regnskapene. 

1.3 Finansforvaltning 

1.3.1 Aktiva 

1.3.1.1 Likviditet 

Kåfjord kommune har Sparebank 1 Nord Norge som hovedbankforbindelse og er tilfreds med 

de tjenestene som banken yter. 

Kommunen har ingen plasseringer av likviditet utover det som står som bankinnskudd her. 

Ingen del av bankinnskuddene er plassert med spesiell risiko, og avkastningen er til 

markedsrente. 

Bankinnskudd til driftsformål var ved årsskiftet på 100 mill. kr. Dette er en økning fra året før 

på hele 77,2 millioner. En nærmere analyse viser at denne likviditeten på 22,8 millioner 

bestod av ubrukte lånemidler på 62,4 millioner, skattetrekks innskudd med 4,9 millioner, og 

fondsmidler på 14,2 millioner som ikke var avsatt på egen konto. 

Reelt sett var likviditeten da positiv med 18,4 millioner. Dette er en forbedring fra 2017 med 

19 millioner. 

Årsaken til det høye bankinnskuddet ved årsskiftet har sammenheng med låneopptak til 

Kåfjord Helsetun slik at den sterke likviditeten er midlertidig. 
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1.3.1.2 Fondsmidler 

Kommunens fondsmidler økte fra 22,3 millioner i 2017 til 26,5 millioner ved utgangen av 

2018. 

Av kommunens fondsmidler på 26,5 millioner så var 12,3 millioner plassert i bank. Det vil si 

at ca. 14,2millioner ble benyttet til driftslikviditet. 

1.3.2  Passiva 

1.3.2.1 Lånegjeld 

Lånegjelda (inkl. husbanklån til videre utlån) er i balansen ved utgangen av 2018 oppført med 

459,3 millioner. Dette er en økning med 202 millioner fra året før. Økningen er imidlertid 

ikke helt reell. Kommunen er innvilget tilskudd fra Husbanken med ca. 78 millioner til 

Kåfjord Helsetun. I tillegg skal omsorgsboligene i tilknytning til helsetunet overdras til Ungbo 

når alt er ferdig. Kommunen vil da foreta nedbetaling av lån med antatt 90 millioner. Inne i 

kommunens lån ligger også husbankmidler (startlån) med 41 millioner som ikke belaster 

kommunens driftsbudsjett. Om det korrigeres for dette så er den reelle kommunale gjelda ved 

årsskiftet på rundt 330 millioner. 

Ifølge KOSTRA data så hadde kommunen ei gjeld pr. innbygger pr. 31/12-2018 på kr. 

170 268,-. 

1.3.2.2 Kommunens lånegivere og rentevilkår ved årsskiftet 

• Husbanken 55,9 mill. kr. - 1,385 og 1,41 % 

• Kommunalbanken 361,6 mill. kr. *) - 1,85 % 

• KLP banken 41,8 mill. kr. - 1,70 % 

Løpetid for lånene er i henhold til kommunelovens § 50,7 ledd som fastsetter at gjenværende 

løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde ikke skal overstige den veide levetiden for 

kommunen sine anleggsmidler ved det siste årsskiftet 

Kåfjord kommune tok i 2018 opp Startlån på 10 millioner, samt investeringslån på 203,3 

millioner. 

1.3.2.3 Rentebinding og forventet renteutvikling 

• 96 % av lånene løper med flytende rente. 

• 4 % er på fast rente. 

Andelen lån på fast rente er redusert fra 8 % i 2017 til 4 % i 2018. Bindingen ligger i sin 

helhet på en del Husbanklån som er bundet til desember 2019 til 1,385 %. 

Det ble budsjettert med et rentenivå på 1,7 % på husbanklånene i 2018, 2,15 % på lån i KLP 

og 1,95 % på lånene i Kommunalbanken i 2018. Rentene holdt seg stort sett stabile i løpet av 

året. For 2019 er det lagt inn en liten sikkerhetsmargin som gjør at kommunen vil tåle en 

renteøkning på 0,5 %. Det er ikke lagt inn noen forventet renteøkning i økonomiplanen fram 

til 2021. Sentralbanksjefen har i 2019 satt opp styringsrenta med 0,25 % og bebuder 

ytterligere økning til sommeren. Kommunen er sårbar med i praksis ikke ha bundne lån. 

Binding bør vurderes. 1 % renteøkning på kommunens totale lån som vil være rundt 330 

millioner ved utgangen av 2019 vil gi en årlig merutgift på 3,3 mill. kr. 

Kommunen har kun ordinære lån og har derfor ingen refinansieringsrisiko. 
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1.3.2.4 Om kommunens finansforvaltning 

Rådmannen mener at kommunens finansforvaltning er i henhold til vedtatt finansreglement. 

1.4 Nøkkeltall - grafisk fremstilling 

1.4.1 Vekst i driftsutgifter og driftsinntekter 

 

 

I 2014 har vi en situasjon hvor utgiftene vokser mye mer enn inntektene, men driftsresultatet 

er fortsatt positivt, ca. 3 mill. kr. 

I 2015 vokser på nytt inntektene mer enn utgiftene, men netto driftsresultat blir negativ med 

1,6 mill. kr. Årsaken til dette er premieavvik på pensjon går fra en inntekt på 3,3 mill. kr i 

2014 til en utgift på 2,8 mill. kr. 

I 2016 vokser utgiftene med nesten 5 % mens inntektene står stille. Dette gir oss et svært 

dårlig driftsresultat på nesten minus 4,5 mill. kr. 

I 2017 har vi en situasjon hvor utgiften går ned med rundt 4 prosent mens inntektene øker 

med 1,5 %. Vi får et positivt driftsresultat på 3 millioner. 

I 2018 vokser utgiftene litt mer enn inntektene men vi får likevel et positivt driftsresultat på 

nesten 3,8 mill. kr. 
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1.4.2 Kommunens arbeidskapital 

 

Arbeidskapitalen defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. 

Denne sier noe om kommunens muligheter til å finansiere løpende drift. Omløpsmidlene 

består av bankinnskudd og fordringer. I årene fra 2014 til 2017 har arbeidskapitalen stort sett 

vært stabil. Imidlertid med et unntak for 2016 hvor omløpsmidlene sank kraftig og var bare 

litt høyere enn den kortsiktige gjelda. 

Dette bedret seg igjen i 2017 og i 2018 hadde vi nesten dobbelt så mye omløpsmidler som 

kortsiktig gjeld. Årsaken til dette er låneopptaket til Kåfjord Helsetun som var innkommet i 

sin helhet men hvor alle utgiftene enda ikke var betalt. 

  

1.4.3 Regnskapets utgiftsarter 

 

Oversikten viser hva pengene brukes til. Andelen som går til lønn er redusert med 1,3 

prosentpoeng fra 2017 til 2018. Samtidig er andelen som går til pensjon redusert med 0,1 

prosentpoeng. Samlet sett er det dermed en reduksjon av det som går til lønn og pensjon. Kjøp 

av varer og tjenester er redusert med 0,7 prosentpoeng. 

Andelen som går til overføringer er økt med 1,7 prosentpoeng. Andelen som går til renter og 

avdrag er økt med 0,4 prosentpoeng. 
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1.4.4 Regnskapets inntektsarter 

 

Denne oversikten viser hvor kommunens inntekter kommer fra. Kommunen har egeninntekter 

fra skatt, salg av kraft, og renter/utbytte mens resten kommer fra staten i form av 

rammetilskudd og øremerkede tilskudd. Inntekt fra skatt har økt fra 31,7 % i 2017 til 32,3 % i 

2018. Inntekt fra statlige rammetilskudd ble redusert fra 66,8 % i 2017 til 66,2 % i 2018. 

Inntekt fra salg av kraft er uendret på 1 %. Inntekter fra renter/aksjeutbytte er også uendret og 

utgjør 0,5 % 

Med en så høy andel av inntektene fra rammetilskudd som Kåfjord kommune har så vil 

inntektene lett påvirkes ved endringer i statlige rammebetingelser. 

  

1.4.5 Langsiktig lånegjeld pr. innbygger 

 

Diagrammet viser lånegjeld pr. innbygger i Kåfjord sammenlignet med snittet i alle 

kommunene i Troms. Gjelda har ligget under snittet for Troms i hele perioden. Selv om gjelda 

både i Kåfjord og snittet for Troms kommunene har vokst i perioden, så har vi likevel ligget 

under. 

I 2017 passerte vi for første gang snittet for kommunene i Troms. I 2018 har vi klatret enda 
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litt høyere på lista og har ved utgangen av 2018 ei lånegjeld på kr. 170 268,- pr. innbygger 

ifølge KOSTRA data. Gjelda vil imidlertid gå ned med ca. 90 millioner før året 2019 er 

omme. 

  

1.5 Drifts- og kapitalregnskap 

(tall i hele 1000 kr) 

     Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett 

   Note 2015 2016 2017 2018 2018 

         

1 Skatt formue/inntekt  43608 44224 48957 51110 46012 

2 Eiendomsskatt  6859 6569 5289 5138 4404 

3 Salg kons.kraft  4374 1783 2409 3820 3534 

 Sum skatter  54842 52575 56655 60069 53950 

4 Statlig rammetilsk  103623 107707 106982 106556 109681 

5 Andre statlige tilskudd 8 9856 8059 7221 8604 9300 

 Sum inntekter  168320 168342 170858 175228 172931 

6 Netto drift eks renter  -157834 -165498 -158614 -167795 -168439 

7 Premieavvik pensjon  -2816 3734 1241 5984 5219 

 Brutto dr. res  7670 6578 13484 13417 9711 

8 Renter av lån  -3813 -3788 -3641 -4138 -4543 

9 Renteinntekter/Aksjeutbytte 1701 785 1340 3591 3230 

10 Avdrag på lån  -7062 -8045 -8152 -9064 -8150 

11 Tap på fordringer  -131 0 0 -48 0 

12 Tap på garantier/salg bygdebøker 1 0 0 1 0 

         

 Netto dr. res  -1634 -4471 3032 3760 248 

 (Dr.res i % av frie int)  -0,97 -2,66 1,77 2,15 0,14 

13 Underskudd vann/feiing       

14 Dekning av 
underskudd, 

 0 0 -4031 -439 -470 

15 Bruk overskudd  1975 0 0 0 0 

16 Bruk av fond  0 0 999 0 1152 

17 Avsetning til fond  -341 0 0 0 0 

18 Overført 
investeringsregnskap 

9 0 0 0 -929 -930 

 Regnskapsresultat  0 -4471 0 2392 0 

         

19 Investeringer 10 58493 29126 58649 202855 190069 

20 Utlån, avdrag, avsetninger 10443 8055 18393 16398 14845 

 Sum 
finansieringsbehov 

 68936 37182 77042 219292 204914 

         

22 Finansiering       

  Bruk av lån  38918 15805 56640 159670 180021 
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     Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett 

  Salgsinntekter  521 1196 515 4635 2968 

  Tilskudd  13375 4619 9247 15186 15000 

  Kompensasjon 
merv.avgift 

11472 3160 7652 35313 4952 

  Mottatte 
avdrag/refusjoner 

4650 2636 2735 2753 1043 

  Andre 
inntekter 

 0 0 0 0 0 

  Driftsmidler  0 0 0 929 930 

  Fond/avsetn  0 0 0 806 0 

         

 Sum finansiering  68936 27417 76789 219292 204914 

         

 Underskudd kapitalregnskap 0 -9765 -253 0 0 

  

  

1.6 Balanseregnskap 

  

E I E N D E L E R  note 2015 2016 2017 2018 

        

Omløpsmidler       

 Kasse, bank, postgiro 1 13,066 -12,532 22,839 100,034 

 Fondsinnskudd  10,317 10,508 12,875 12,312 

 Fordringer  54,680 49,608 40,358 37,784 

        

 Sum omløpsmidler 78,063 47,584 76,072 150,130 

        

Anleggsmidler       

 Aksjer og andeler 2 7,738 7,274 8,956 9,885 

 Langsiktige utlån 3 332,369 345,040 370,690 406,184 

 Faste eiendeler 4 322,121 333,245 365,827 532,645 

        

 Sum anleggsmidler 662,229 685,559 745,473 948,713 

        

SUM EIENDELER   740,292 733,143 821,546 1098,843 

        

G J E L D  O G  E G E N K A P I T A L     

        

Gjeld        

 Kortsiktig gjeld  41,625 37,405 48,839 62,236 

 Langsiktig gjeld 5 203,862 205,431 256,358 459,335 

 Pensjonsforpliktelser 6 365,243 383,407 401,934 412,032 
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E I E N D E L E R  note 2015 2016 2017 2018 

        

 Sum gjeld  610,730 626,243 707,130 933,602 

        

Egenkapital       

 Fond  7 29,060 19,934 22,299 26,512 

 Annen egenkapital  100,502 86,965 92,116 138,729 

        

 Sum egenkapital  129,562 106,899 114,415 165,241 

        

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 740,292 733,143 821,546 1098,843 

        

  

  

  

1.7 Noter til regnskapet 

1.7.1 Kassebeholdning og bankinnskudd 

 

   (Hele 1000 kr. ) 

   2015 2016 2017 2018 

1. Kasse, bank, postgiro       

Driftsmidler   -19223 -32389 -560 18443 

Skattetrekksinnskudd   5190 5194 5196 4950 

Ubrukte lånemidler   8356 5238 8779 62395 

Fondsmidler ikke avsatt   18743 9426 9424 14246 

        

Sum   13066 -12532 22839 100034 

 

  

1.7.2 Aksjer og egenkapitalinnskudd 

  

   (Hele 1000 kr. ) 

   2015 2016 2017 2018 

2. Aksjer og egenkapitalinnskudd      

Følgende aksjeposter er kjøpt/oppskrevet  i året:     

 - Ungbo BA     5   

 - Visit Lyngenfjord AS   150     

Følgende aksjeposter er solgt/innløst i året:     

 - TIRB    264    

 - Nord Norsk Fjellovervåkning   147    

Følgende aksjeposter er avskrevet i året:     

 - Nord Norsk Fjellovervåkning   53    

Følgende egenkapitalinnskudd er betalt i året:     

 - KLP forsikring   648 804 873 929 
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1.7.3 Langsiktige utlån 

 

1.7.4 Faste eiendeler 
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1.7.5 Langsiktig gjeld 

 

1.7.6 Pensjonsforpliktelser 

 

1.7.7 Fondsmidler 

   (Hele 1000 kr. ) 

   2015 2016 2017 2018 

7. Fond        

Næringsfond   11757 12194 12248 12192 

Disposisjonsfond   1328 1328 1328 1328 

Fond til nedbetaling av gjeld  790 1184 1824 1018 
Ubundne 
investeringsfond      3915 

Øvrige fond   15185 5227 6899 8059 
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Sum fond   29060 19934 22299 26512 

 

1.7.8 Andre statlige tilskudd 

 

1.7.9 Overført til investeringsregnskap 

   (Hele 1000 kr. ) 

   2015 2016 2017 2018 

9. Overført til investeringsregnskapet      
Driftsmidler til 
investeringer   0 0 0 929 

        

 = Sum overført kapitalregnskap  0 0 0 929 

 

1.7.10 Investeringer i året 

   (Hele 1000 kr. ) 

   2015 2016 2017 2018 

10. Investeringer i året        

Kjøp biler   2275 264  1555 

Kåfjord kirke     1100   

Vannforsyning   187 143 236 641 

Avløp   183  1319 4206 

Brannsikring kommunale bygg   354 126   

Boligfelt      373 

Kommunale veier/veillys    429 816   

Skoler   2660 829    

It - i skoler     1239   

Kåfjord Helsetun   1817 12525 33230 172773 

Sentrumstiltak/Stedsutvikling  940 821 1325 104 

Rassikring   2794 931 1796 4145 

Flytting boliger    4801 9135 17930 
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Kaier/havner   641 591 5235 315 

Møbler Pu-bygg   337     

Planarkiv     141   

Nausttomter     640   

Idrettshall   45192 2526 369 163 

Rengjøringsmaskiner    155    

Treningsparker    110    

Andre mindre investeringer  404 201 34 250 

Ombygging kantina - rådhus     438 

Kultursal Nordlige folk Senter   4448 1908   

       
Sum brutto investeringer  57430 29128 58649 202893 

 

1.8 Personellmessige forhold 

Oversikt over ansatte i kommunen 

Tjenesteområde Årsverk Kvinner Menn 
Ansatte 

totalt 

Sentraladministrasjonen 13,30 6 8 14 

Oppvekst 71,28 63 17 80 

Helse-/omsorg 85,74 100 10 110 

Utviklingsavdelingen 13,39 5 11 16 

Driftsavdelingen 25,85 15 26 41 

Sum 210,47 189 72 261 

Lærlinger/Lærekandidater  8 1 9 

Kåfjord kommune har satset sterkt i forhold til inntak av lærlinger og har pr. dato 7 lærlinger i 

hht. vekslingsmodellen med 3 års læretid i kombinasjon med skole og 1 lærling med 2 års 

læretid.   I tillegg har vi en lærekandidat. Kommunen har høstet anerkjennelse for sin innsats 

m.h.t. lærlingeinntak, og med tanke på rekruttering av fremtidig arbeidskraft. 

1.8.1 Likestilling 

1.8.1.1 Reell situasjon i Kåfjord 

Andelen kvinner/menn – ledersituasjonen – deltid/turnus 

• Av ansatte i kommunen er 72,42 % kvinner og 27,58% menn. 

• Av ledere er 69,56% kvinner og 30,44% menn. 

• I sekretærstillinger er det 100 % kvinner. 

• Deltid: 88,14 % kvinner og 11,86% menn arbeider i deltidsstillinger. 

Bruken av deltidsstillinger skyldes bl.a. gradert uførepensjonering, omsorgsoppgaver i 

hjemmet og behov for helgebemanning i PRO- tjenesten som dekkes med små helgestillinger. 

Det er i hovedsak innenfor de store sektorene, helse og oppvekst, at det er utstrakt bruk av 

deltidsstillinger. 

• Blant turnusarbeidere er det 93,33 % kvinner og 6,67 % menn. 

• Gjennomsnittsalder for våre ansatte var på 48,95 i 2018. 

1.8.2 Avlønning 

Avlønning 
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Fastsetting av lønn foregår via forhandlinger mellom kommunens forhandlingsutvalg og 

fagorganisasjonene. Forhandlingsutvalget er administrativt fra og med 2011. 

1.8.3 Kjønnsfordeling ved rekruttering 

Spesielt innenfor helse-/omsorg og oppvekst er det en betydelig overvekt av kvinner. 

Kommunen har så langt ikke noen spesiell politikk på dette området, men i barnehagesektoren 

oppfordres menn til å søke. 

Det bør fremover i større grad satses på rekruttering av menn til pleie og omsorgstjenesten 

fordi vi ser en økning av meget sammensatte utfordringer innenfor dette området. Det har 

vært gjort forsøk på rekruttering av menn til PRO-tjenesten via inntak av mannlige lærlinger. 

1.8.3.1 Beskrivelse av iverksatte tiltak 

Kommunen har igangsatt tiltak for å redusere uønsket deltid, og har som mål å ansette i 

minimum 40 % stillinger. 

Utover det har ikke kommunen satt i verk spesielle tiltak for å bedre likestillingen. 

1.8.3.2 Beskrivelse av planlagte tiltak 

Kommunen har ikke planlagt spesielle tiltak for å bedre likestillingen. 

Likestillingsloven § 1 a. Plikt til å arbeide for likestilling 

”offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom 

kjønnene på alle samfunnsområder” 

Dette kan for eksempel gjøres ved: 

• Å påvirke holdninger internt i virksomheten. 

• Sørge for at ledige stillinger søkes av både kvinner og menn ved for eksempel å 

oppfordre det underrepresenterte kjønn til å søke. 

• Fordele muligheten for etterutdanning og kompetanseutvikling jevnt mellom kvinner 

og menn. 

• Skape like avansemuligheter for kvinner og menn, for eksempel ved å sørge for at 

meritterende oppgaver fordeles både til kvinner og menn. 

• Sørge for at kvinner og menn har lik lønn for arbeid av lik verdi. 

• Gjøre det enklere å forene arbeid med familieliv ved f.eks. å unngå møter utenfor 

ordinær arbeidstid og begrense overtid for småbarnsforeldre. 

1.8.4 Sykefravær 

Sykefraværet i 2018 var på 9,72%. Dette tilsvarer en økning i sykefraværet på 22,42% fra 

2017. I følge statistikken utgjorde sykefraværet 5763 dagsverk i 2018. 

Vi har gode verktøy for oppfølgingsarbeidet vedr. sykemeldte arbeidstakere, og har et godt 

samarbeid med NAV. Vi har fellesmøter med NAV lokalt, NAV arbeidslivssenter og Nord 

Troms bedriftshelsetjeneste, som er våre viktigste samarbeidspartnere. 

PRO-tjenesten har iverksatt «Nærværsgruppe» som er et samarbeidstiltak mellom NAV 

lokalt, NAV arbeidslivssenter, IA koordinator, legetjenesten, tillitsvalgte og verneombud. 

Formålet er å øke jobbnærværet, samt å fokusere på restarbeidsevne. I tillegg har 

arbeidsgruppa som målsetting at sykefraværet i større grad dokumenteres med egenmelding, 

slik at ansatte selv ansvarliggjøres i vurderingen av egen funksjonsevne. Oppvekstetaten er 

innlemmet i nærværsgruppen i helsesektoren, og det bør etableres nærværsgrupper i flere 

avdelinger. 
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Sykefraværsoppfølgingen bør prioriteres sterkere i alle avdelinger. Sykefravær/jobbnærvær 

bør være et selvsagt tema på alle personalmøter minst en gang pr. måned. Det er viktig at det 

settes fokus på jobbnærvær og at dette blir verdsatt. 

Oppfølgingen av sykefraværet vil fortsatt følges opp i tilnærmet like stor grad som de 

økonomiske resultatene; antallet tapte dagsverk p.g.a. sykefravær berører kommunens 

økonomi, omdømme og ikke minst kvalitet i tjenesteproduksjonen. 

1.9 Vedlegg 

Vedlegg 1: Samlet rapportering 2018 interkommunale samarbeid og prosjekter (1) 
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2 SENTRALADMINISTRASJONEN 

2.1 Tjenestetilbudet fra etaten 

Under sentraladministrasjonen ligger overordnet politisk virksomhet, kommunestyret, 

formannskapet, øvrige utvalg og kontrollorganene inkl. revisjon. De administrative 

tjenesteområdene er rådmannskontoret, kommunekassa/økonomi, lønn og personal, IT-

tjenester og servicekontoret. 

Enhetene yter tjeneste rettet mot alle virksomheter innad i kommunen, faglig, administrativt 

og politisk. Like viktig er kontakten mot omgivelsene, innbyggere, andre myndigheter, etc. 

Bemanning 

År: 2014 2015 2016 2017 2018 

Antall ansatte 14 14 15 14 14 

Antall årsverk 12,7 12,7 13,30 12,80 13,30 

Den administrative bemanningen har stort sett holdt seg uendret de siste 5 årene.   

Servicekontoret / IT 

De løpende oppgaver for enheten er mangfoldig. Servicekontoret er kommunens postmottak, 

utfører sentralbordtjenester og er ansvarlig for gjennomføring av valg til Kommunestyret, 

Fylkestinget, Sametinget og Stortinget. Servicekontoret har også ansvaret for kommunens 

sak-/arkiv og utgjør sekretariat for folkevalgte organer. Herunder 

Enheten er ansvarlig for kommunens felles IKT- infrastruktur og funksjoner, drift, utvikling, 

support etc.  I 2018 har lokal IT utført betydelige arbeidsoppgaver i tilknytning til 

planlegging/oppfølging av it-utstyr til Kåfjord Helsetun. Svikt i kommunikasjon og 

involvering i planarbeidet i startfasen av prosjektet Kåfjord Helsetun medførte forsinkelser i 

arbeidet med å få på plass infrastruktur og annet datateknisk utstyr. 

IT-ressursene bidrar også inn i det interkommunal samarbeidet mellom kommunene i Nord 

Troms. 

Servicekontoret -/ IT disponerte 5,5 årsverk i 2018. Det pågår et OU-arbeid i tilknytning til 

IT-funksjonen. Planen er å forsterke og videreutvikle det interkommunale samarbeidet 

gjennom vertskommunesamarbeid. Usikkerhet knyttet til fremtidig organisering gjør at tiltak 

har blitt satt på vent, eks har investering i utstyr til serverpark ikke blitt gjennomført. 

Særskilte oppgaver påbegynt i 2018 som videreføres i 2019: 

• Arkivplanen, skal fortsettes med i 2019. 

• Interkommunalt samarbeid om mulig anskaffelse av nytt Sak/arkivsystem 

• Valg: kommunestyre- og fylkestingsvalg, med forhåndstemmemottak på 

servicekontoret fra 1.juli til 5.september. Valgansvarlig og medhjelper er ansatt på 

servicekontoret, og det vil derfor bli økt belastning på alle ansatte i denne perioden. 

• Arkivarbeid må prioriteres, og endel arkivmateriale må sendes til depot, når de er 

ordnet. 

• Sende politiske protokoller til innbinding. 

• Innføring av SvarINN er startet i begynnelsen av 2019. 

• Kommunikasjon / informasjon - videreutvikle Kåfjord.no. 

• Fremme politisk sak om interkommunalt samarbeid våren 2019 

• Prosjekt kommunenummer i løpet av 2019. 

• Digitalisering - innføring og opplæring i tilknytning til skyløsningen Office 365 

• Digitalisering - kartlegging av nettverksinfrastrukturen på tjenestestedene, (switcher, 

kabling mm) og oppfølgning av beslutninger om tiltak som følge av kartleggingen. 
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• Kåfjord Helsetun, - fortsatt / sluttføring av arbeid med nettverksinfrastrukturen. 

Økonomifunksjonen 

Enheten dekker samlet sett et mangfoldig og komplekst arbeidsområde: Skatteregnskap m/ 

innfordring av skatter, avgifter samt kontrolloppgaver og kommuneregnskap m/ut- og 

innbetalinger er helt sentrale arbeidsoppgaver. Like viktig er kommunal fakturering og 

innfordring. 

Også arbeidet med budsjett og økonomiplan, budsjettreguleringer, 

budsjettkontroll/oppfølging, årsmeldinger, finansiering, lønnsutbetalinger mm legger beslag 

på en vesentlig del av tilgjengelige ressurser. Veiledning og kontroll av øvrige kommunale 

virksomheter er en viktig arbeidsoppgave. 

Fra og med 2019 er Kåfjord kommune vertskommune for interkommunal 

regnskapskontrollør, - gjennomføring av arbeidsgiverkontroller. 

Det er avsatt 4 årsverk til å ivareta disse funksjonene, (økonomileder, kommunekassa og 

skatteoppkrever) 

• Digitalisering / forenkling, - ny/oppgradert versjon Agresso (M7) anskaffet i 2018 

bruken skal videreutvikles i 2019, bla mer selvbetjening.   

Lønn-Personal 

Enheten er tillagt oppgaver i tilknytning til alle sider ved lønns- og personalarbeidet. 

Oppfølging av personalsaker og saksbehandling ved tilsettinger og avvikling av 

arbeidsforhold er sentrale arbeidsoppgaver. Løpende oppfølgning av oppgaver i tilknytning til  

HMS, IA arbeid, sykefravær, pensjon/senioravtaler er tillagt kontoret. Arbeidet sykelønn, 

refusjoner, A-meldingen hører inn under kontorets daglige oppgaver: Kontoret bistår øvrige 

kommunale virksomheter i arbeidet med rekruttering, intern opplæring og rådgiving. 

Oppfølgning og administrasjon av verne- og tillitsmannstjenesten hører inn under kontoret. 

Kontoret disponerer 3 årsverk. 20 % stilling som personvernombud inngår i dette. 

• Digitalisering / forenkling - arbeid forankring og videreutvikling i bruken av Compilo 

kvalitetssystem, (ROS-analyser, avviksmelding-/håndtering, personvern og 

informasjonssikkerhet), påbegynt i 2018 videreføres inn i 2019.  

Disponering av bygg/areal: 

Sentraladministrasjonen er i sin helhet lokalisert på rådhuset. De kontormessige forhold er 

bra. Servicekontor/IT er lokalisert i 1.etg. under felles leder. Rådmannskontoret, økonomi, 

kommunekassa samt kontorene til lønn- og personal er i 2. etasje. 

   

2.1.1 Politisk styring 

Sentraladministrasjonen fremmer saker for formannskapet, næringsstyret, 

administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget og kommunestyret. 

I 2018 var antallet møter fordelt slik: 

Politisk organ Antall møter 2018 

Formannskapet 14 

Næringsstyret 7 

Administrasjonsutvalget 3 

Arbeidsmiljøutvalget 2 

Valgstyret 0 

Kommunestyret 6 

Kåfjord kommune er med i Nord Troms Regionråd. Regionrådet består av de 6 kommunene i 
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Nord Troms. Ordfører i Kåfjord er leder av regionrådet.  Ved enkelte anledninger møter 

rådmennene fra de samme kommunene i regionrådet. I løpet av 2018 var det avholdt ?? møter. 

Samarbeidet og kommunikasjonen mellom ordfører og rådmannen er velfungerende. 

2.1.2 Økonomi 

Sentraladministrasjonen hadde et mindre forbruk på kr. 1,7 mill. kr.   

Det er innsparing innenfor ordinære administrative funksjonene som rådmannskontoret, 

kommunekasse, lønn/personal, servicekontoret, personalpolitikk og fellesutgifter med ca. 1,2 

mill. kr til sammen. Drift av it-systemene har innsparing på ca. 0,8 mill. kr. Samlet utgjør 

dette nær 1,7 mill. kr. 

- 

- 

 SENTRALADMINISTRASJONEN Regnskap 2018 Budsjett 2018 Reg budsjett 2018 Avvik 2018 

- 

Netto Lønn og sosiale utgifter 11 017 000 11 514 000 11 514 000 -497 000 

- 

Netto Kjøp av varer og tj egenprod 6 352 000 8 303 000 8 303 000 -1 951 000 

- 

Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod 3 143 000 2 740 000 2 740 000 403 000 

- 

Netto Overføringer 3 779 000 4 715 000 4 345 000 -566 000 

- 

Netto Finansutg og finanstrans 4 000 0 0 4 000 

- 

Netto Salgsinntekter -127 000 -147 000 -147 000 20 000 

- 

Netto Refusjoner -3 380 000 -4 210 000 -4 210 000 830 000 

- 

Netto Overføringer -248 000 -248 000 -248 000 0 

- 

Netto Finansinntekter og finanser -232 000 -324 000 -324 000 92 000 

- 

- 

Inntekt  -3 987 000 -4 929 000 -4 929 000 942 000 

- 

Utgift  24 295 000 27 271 000 26 902 000 -2 607 000 

- 

Netto  20 308 000 22 343 000 21 973 000 -1 666 000 

 

 

Utvikling de siste 4 år 

År 2015 2016 2017 2018 

Budsjett 20447 20408 23288 21973 

Regnskap 18682 19289 19365 20308 

Resultat kr 1765 1119 3923 1666 

Resultat % 8,6 5,5 16,8 7,6 

Sykefravær 

År 2014 2015 2016 2017 2018 

Fravær % 2,75 1,68 2,0 1,53 1,73 

  

2.1.3 Måloppnåelse 

Økonomi 
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Sentraladministrasjonens resultater innen økonomistyring er innenfor resultatkravet om 

balanse budsjett - regnskap. Mindre forbruket var nær 1,7 mill kr. 

Sykefravær 

I forhold til sykefravær er innenfor resultatkravene med god margin. Resultatkravet var 7 %, 

enheten oppnådde et resultat på 1,73 % 

HMS / arbeidsmiljø 

Resultatkrav var satt til ingen avvik. Det er ikke registrert noen slike avvik ved 

sentraladministrasjonen. Resultater fra medarbeiderundersøkelsen, 10 Faktor, viser et resultat 

på ... 

Service, saksbehandling 

Resultatkravet om ingen avvik i forhold til frister ansees ikke som oppnådd. Fristbrudd har 

forekommet uten at omfanget kan tallfestes. 

Personvern og informasjonssikkerhet 

Sentraladministrasjonen har i stor grad levert på de nye lovkravene gjort gjeldende fra 

sommeren 2018. Stilling som personvernombud, 20 %, er etablert. All nødvendig 

dokumentasjon knyttet til dette er etablert. 

Politisk arbeid 

Resultatmålet om ingen avvik fra vedtatt møteplan er ikke innfridd. Endring i forhold til 

oppsatt møteplan forekom hyppig og ofte med kort varsel. 

Resultatkravet ingen avvik i forhold til endelig saksliste 7 dager før møte og møteprotokoll 

senest 5 dager etter avholdt møte er ikke innfridd. Avvik forekom for ofte. 

2.1.4 Vurdering 

Sentraladministrasjonen har etablert en god kultur for økonomistyring av egne budsjetter og et 

lavt sykefravær. Disse to områdene er under god oppfølgning. Arbeidsmiljøet i enheten er 

tilfredsstillende, noe som dokumenteres eks gjennom lavt sykefravær, resultater gjennomført 

medarbeiderundersøkelse og fravær av registrert avvik innen HMS. 

Sentraladministrasjonen har alt for- og etterarbeid i forbindelse med politiske møter. De 

hyppige endringer i oppsatt møteplan og saker som fremmes etter frist skaper gjør 

arbeidssituasjonen uforutsigbar og mer ressurskrevende. Det vanskeliggjør også innbyggernes 

muligheter for å følge med i det politiske arbeidet. Forbedringsarbeidet må forankres i politisk 

og administrativ ledelse. 

Resultatet etter forbrukerrådets test på service og informasjon gjennomført på slutten av året 

er ikke tilfredsstillende. Her har sentraladministrasjonen sammen med alle øvrige kommunale 

sektorer et betydelig forbedringsarbeid som må gjøres i 2019. 

Digitalisering av offentlig sektor pågår for fullt innenfor alle områder. Kravet om forenkling 

og forbedring gjelder alle tjenesteområder i kommunen. Sentraladministrasjonen har en viktig 

rolle i dette utviklingsarbeidet. Dette gjelder spesielt innen IT-infrastruktur, i etablering av 

skyløsninger og opplæring i fellessystemer. Pågående endringsarbeid i forbindelse med 

organisering av interkommunalt IT-samarbeid vil påvirke dette positivt. 
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3 OPPVEKST 

3.1 Tjenestetilbudet fra etaten 

3.1.1 Politisk styring 

Hovedutvalg for oppvekst og omsorg(HOO) behandler saker innen sektoren. Det har vært 8 

vedtaksmøter i HOO i 2018. 

3.1.2 Økonomi 

- 

- 

 OPPVEKST Regnskap 2018 Budsjett 2018 Reg budsjett 2018 Avvik 2018 

- 

Netto Lønn og sosiale utgifter 50 410 000 43 861 000 49 521 000 889 000 

- 

Netto Kjøp av varer og tj egenprod 5 230 000 5 263 000 5 367 000 -137 000 

- 

Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod 3 468 000 2 350 000 2 423 000 1 045 000 

- 

Netto Overføringer 646 000 1 724 000 1 724 000 -1 078 000 

- 

Netto Finansutg og finanstrans 888 000 0 0 888 000 

- 

Netto Salgsinntekter -2 610 000 -2 538 000 -2 703 000 94 000 

- 

Netto Refusjoner -15 037 000 -10 337 000 -15 589 000 552 000 

- 

Netto Overføringer -217 000 -67 000 -67 000 -150 000 

- 

Netto Finansinntekter og finanser -1 001 000 -700 000 -700 000 -301 000 

- 

- 

Inntekt  -18 865 000 -13 642 000 -19 059 000 194 000 

- 

Utgift  60 641 000 53 199 000 59 035 000 1 607 000 

- 

Netto  41 777 000 39 556 000 39 976 000 1 801 000 

 

Barnehagene går med et samlet overforbruk på kr. 1 160 000,-. For Olderdalen barnehage er 

det budsjettert med 400 000,- mer i inntekt fra ImDi enn det barnehagen fikk. Dette er midler 

som ble ompostert til Olderdalen skole ved skolestart. Begge grunnskolene har overforbruk på 

fastlønn og vikar. Samlet overforbruk er på 646 000,-. Det har vært en mindre forbruk på 

oppvekstadministrasjonen, grunnskolens fellesutgifter og pedagogiske tiltak. 

Barnevernet går samlet sett (ansvar 230, 231 og 232) med et lite mindre forbruk. Det samme 

gjelder kulturskolen (ansvar 240). Ansvar 245, midler satt av til privatskolen, går med 

overforbruk på 89 000,-. 

Vi har mindreinntekter på ansvar 215, fjernundervisning samisk, og dermed et underskudd på 

353 000,-. Vi har gitt tilbud om fjernundervisning til færre elever enn det var budsjettert med. 

Dette er et ansvar vi helst skal ha inntekter på, dermed bør kommunen vurdere om vi kan 

opprettholde tilbudet. Det er ikke riktig å finansiere andre kommuners samiskopplæring. 

  

Voksenopplæringen (ansvar 235) har et mindre forbruk på lønn, men på grunn av lavere 

inntekter enn budsjettert på 490 000,- går voksenopplæringen med et underskudd på 238 000,-

. På området grunnskole for voksne §4a-1(ansvar 236) har vi et overforbruk på 539 000,- på 

grunn av at flere elever enn stipulert har hatt krav på grunnskole for voksne etter § 4A-1. Vi 

har våren 2018 hatt 6 elever knyttet til kombinasjonsløsningen ved Nord-Troms videregående 

og 4 elever har fått grunnskoletilbudet ved voksenopplæringen i Olderdalen. Det samlede 
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overforbruket på voksenopplæring og grunnskole for voksne § 4A-1 er på 778 000,-. 

Det samlede overforbruket på oppvekstsektoren i 2018 er på 1 801 000,- 

3.1.3 Måloppnåelse 

Vi har hatt en målsetting om forbedrede læringsresultater i grunnskolen. Vi har et lite antall 

elever og analysen av læringsresultatene må ses i lys av dette. I tillegg ser vi at resultatene er 

svært ulike på skolene. Nasjonale prøver for 5. klasse viser at vi fortsatt har for mange elever 

på mestringsnivå 1, mens prøvene for 8. klasse viser færre elever på de laveste nivåene. Svake 

læringsresultater og resultater fra elevundersøkelsen i perioden 2014-2018 har gjort at Kåfjord 

kommune har fått tilbud om å delta i oppfølgingsordning med veilederkorpset fra 2019. 

Målsettingen om bedre tilpasset opplæring for å redusere antall barn som har behov 

spesialundervisning må jobbes videre med. Skolene har opprettet ressursteam som et legg i 

dette arbeidet. Andelen barn med spesialundervisning er nå på 12,5%, noe som er en nedgang 

fra tidligere år. Det har vært for lang saksbehandlingstid i PPT og PPT har hatt dårlig 

kapasitet til å jobbe systemrettet på skolene. Det opprettes en ny rådgiverstilling i PPT fra 

2019. 

Læringsmiljøet i barnehager og skoler er forbedret. Gjennom deltakelse i satsingen 

Inkluderende barnehage- og skolemiljø styrker barnehager og skoler sin kompetanse til å 

fremme trygge miljøer og forebygge, avdekke og håndtere mobbing. Elevundersøkelsen fra 

høst 2018 viser at færre barn oppgir at de blir mobbet i skolen. Kåfjord. 

Antall barn som velger samisk har vært stabilt de siste årene. Høsten 2018 fikk 4 elever 

opplæringen sin på samisk og 76 elever hadde valgt samisk som 2. eller 3. språk. 

Barnehagene har tilsatt språkressurs som jobber spesielt med samisk i alle barnehagene våre. 

Barnehagens årsplan er bygget på det samiske årshjulet. Overordnet plan for samisk i 

barnehager og skoler er under arbeid og skal til politisk behandling i løpet av første halvdel av 

2019. 

Pr 15.08.18 hadde Kåfjord kommune 3 av 10 pedagoger på dispensasjon i barnehagene. Den 

nasjonale pedagognormen ble skjerpet høsten 2018 og dette har ført til ekstra stort behov for 

pedagoger i barnehagene i Norge. Kompetanseplan for barnehagene er utarbeidet og vedtatt. 

Barnetallsutviklingen vil ha betydning for antall ansatte og antall pedagoger i barnehagene 

framover. 

Målrettet tilsetting og lærere på videreutdanning innenfor grunnskoleområdet har gjort at 

skolene har større andel lærere med godkjent kompetanse i fagene de underviser i. GSI-tallene 

viser at Kåfjord kommune har for få lærere med god undervisningskompetanse i engelsk for 

1.-4. klassetrinn. 

Skolene har lyktes med å få lavere i sykefravær i 2018 og lå like over målsettingen på 7% i 

2018. Barnehagene lå over målsettingen og det er fortsatt stort behov for å jobbe systematisk 

for å redusere sykefraværet innenfor sektoren. 

Barneverntjenesten har nådd målsettingen om ingen fristbrudd i 2018. Ansatte i 

barneverntjenesten deltar i tjenestestøtteprogram. I 2018 mottok tjenesten 18 meldinger mot 

22 året før. Det er igangsatt 14 undersøkelser mot 18 undersøkelser året før. Kåfjord 

kommune har tilsynsansvar for 4 barn og ett barn under omsorg. I 2018 hadde tjenesten tre 

akuttsaker. Fra 1.1.2019 skal kommunen ha akuttberedskap innenfor barneverntjenesten og 

det har vært jobbet med å etablere denne. Det har også vært jobbet med interkommunalt 

samarbeid i barneverntjenesten i sin helhet fra 2020. 
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3.1.4 Vurdering 

Det er 152 elever i de offentlige skolene i Kåfjord. Det gir et snitt på 7,6 elever pr. klasse. 

Samiskklasser og innføringsklasser kommer i tillegg. Skolene er fådelte, men med så små 

elevgrupper er det krevende å holde kostnadene nede. Skolene og SFO har imøtekommet nye 

lovkrav knyttet til §9A (godt og trygt læringsmiljø) og har tatt imot nye bosatte elever uten å 

ha fått økte rammer. Kåfjordskolen har fra høsten 2018 økt andel lærere med riktig og 

godkjent undervisningskompetanse i fagene. Dette har medført økt kvalitet, men også økte 

lønnsutgifter. 

Med bakgrunn i tilbakemeldinger i blant annet elevundersøkelsene og innføring av ny §9A i 

Opplæringsloven har barnehagene og skolene i Kåfjord vært med i satsingen Inkluderende 

barnehage- og skolemiljø. Dette har vært både nyttig og krevende, men målsetingen er at et 

bedret læringsmiljø skal gi større trivsel og bedre læringsresultater. 

Det er vedtatt at barnehagene i Kåfjord skal bemannes etter norm. BASIL-tall fra 15.12.2018 

viser at barnehage i Kåfjord har i snitt 4,5 barn pr voksne, mens normen er på 6.  Det er 

innført skjerpet pedagognorm nasjonalt og barnehagene har opplevd dette som krevende. Det 

har vært vanskelig å få rekruttert nok pedagoger og det skal tas ut et økt antall timer til 

planlegging. Barnetallet går ned og oppvekstavdelingen har etter hovedopptak 1. mars 2019 

begynt å se på om barnehagene kan organiseres annerledes. Slik det ser ut nå må det vurderes 

om det er grunnlag i barnetallet fram mot 2020 for å opprettholde tre avdelinger eller 

prosjektere nybygg knyttet til Riebangardi/Fossen. 

Høyt sykefravær har vært en utfordring for kvaliteten i barnehagene og det jobbes for å øke 

nærværet.  Det er etablert tett samarbeid med flere instanser for å nå kommunens mål. 

Skolene har i 2018 nådd et sykefravær like over Kåfjord kommunes målsetting på 7%. 

I mangelen på kommunalt svømmebasseng har svømmeopplæringen vært gjennomført i 

behandlingsbassenget i Birtavarre. Skolene er opptatt av at svømmetilbudet for elevene ikke 

er godt nok pr i dag.  Det koster (febr 2018) 3800,- pr. dag tur/retur svømming fra Olderdalen 

eller Manndalen skole. Det holder til 18 turer pr. skole pr år. I tillegg kommer 

personalressurser. Det jobbes med å finne mer hensiktsmessig organisering av svømmingen. 

Manndalen skole har deler av året hatt utfordringer med at veiarbeid har gjort skyss til og fra 

svømmingen alt for tidkrevende. 

Voksenopplæring og grunnskole for voksne har vært gjennom en tilpasning etter at 

asylmottaket ble lagt ned og det ble bestemt at Kåfjord ikke lengere skal motta flere bosatte 

flyktninger. Gruppen av elever er blitt mye mindre og dermed også inntektene. Samtidig er 

det fortsatt behov for å innfri på lovkrav i forhold til norskopplæring på ulike nivåer og 

grunnskoleopplæring for voksne. 

Barnas kommunestyre har vært særlig opptatt av at skolelokalene er i orden og at de skal få et 

skikkelig svømmetilbud. Det gjenstår fortsatt endel renoveringsarbeider ute på skolene. Dette 

gjelder skolekjøkken i Olderdalen, naturfagrom og lærerrom ved Manndalen skole. Barnas 

kommunestyre har ikke fått avklaring på om svømmebassenget i Olderdalen skole åpne. 

Barnas kommunestyre har jobbet for læringsmiljø på skolene og for at elevene i 

Kåfjordskolen skal få gratis skolelunsj. 

Skolene bruker den digitale plattformen Skooler og Office 365. Man har ikke fått til å bruke 

foreldreportalen i Skooler. Barnehagene bruker Mykid i kommunikasjon med foresatte. 

Digitalisering vil på samme måte som ellers i kommunen være team framover. Digital 

kompetanse er en viktig del av fagfornyelsen innenfor skolesektoren. 

Barnevernet har i 2018 hatt et lavere antall meldinger sammenlignet med 2017. 

Oppvekstetaten i sin helhet går med et overforbruk på omkring en million og har dermed ikke 

lyktes med å gå i balanse. Det er i løpet av 2018 foretatt en liten budsjettregulering. Det har 
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for høyt sykefravær i deler av sektoren. Det er krevende å beregne alt som skjer innenfor alle 

de åtte ulike virksomhetene, av økte elevbehov, endring i enhetenes ledelse og endringer i 

inntekter. For 2019 er det innført månedlig økonomirapportering for alle virksomheter som et 

ledd i å prøve å komme i balanse med 2019-budsjettet og det jobbes med å redusere 

sykefravær. Det jobbes godt i virksomhetene med å skape god kvalitet for alle barn og elever, 

samt å innfri på alle lovkrav innenfor alle virksomheter. 
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4 OMSORG 

4.1 Tjenestetilbudet fra etaten 

HELSE OG OMSORGSADMINISTRASJONEN 

Har ansatt helse- og omsorgssjef i 100% stilling. I tillegg er stillingen som saksbehandler 

finansiert over denne posten med 50% av full stilling. 

HELSESØSTERTJENESTEN 

Helsestasjonen befinner seg på Kåfjord Helsesenter i Birtavarre. Åpningstid: 08.00.15.30 

mandag til fredag og betjenes av ledende helsesøster i tillegg til helsesøster på fulltid samt 

sekretær i 50% stilling. 

Oppgaver: Barnekontroller med helsesøster, lege og fysioterapi. Vaksinasjoner ifølge 

Barnevaksinasjonsprogrammet. Syn- og hørselsundersøkelse. Skolehelsetjeneste, 

reisevaksinering og oppfølging av asylanter inngår i tjenesten. Kåfjord kommune inngår i et 

felles jordmor-samarbeid i Nord-Troms med utgangspunkt fra Sonjatun. Jordmor har 

kontordag ved Kåfjord Helsestasjon hver onsdag. 

LEGETJENESTEN 

Legene betjener kommunens innbyggere med allmennlegetjeneste og legevakttjeneste. 

Legetjenesten er tillagt oppgaver innen samfunnsmedisin. Åpningstid/tilgjengelighet: Ordinær 

kontortid. Kl. 08.00-15.30 med telefontid kl. 08.30-10.00 og 13.30-15.00. Legetjenesten 

består av en Kommunelege I og to kommuneleger II på fulltid. I tillegg er kontoret bemannet 

med turnusleger (LIS) og legestudenter i perioder. I tillegg består tjenesten av ledende 

helsesekretær samt 2 legesekretærer på fulltid. Tjenesten har i tillegg en 25% stilling som 

kommunelege II som ikke er besatt. 

Legevakt: Kommunen har egen legevakttjeneste som kan kontaktes utenom ordinær 

arbeidstid via felles legevaktsentral på tlf. 116117. 

NAV- KOMMUNAL DEL 

Nav-kontoret skal ivareta kommunens oppgaver etter lov om sosiale tjenester i NAV. 

Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte bidra til sosial og økonomisk 

trygghet og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. 

Loven omfatter generell forebyggende virksomhet og informasjon til innbyggerne, samt gi 

individuelle tjenester som opplysning, råd, veiledning, økonomisk stønad, midlertidig 

botilbud, individuell plan og kvalifiseringsprogram. Tjenestene er i stor grad behovsbaserte 

rettigheter, og det legges også vekt på ivaretakelse av barn og unges behov. Hjelp til selvhjelp 

er et grunnleggende prinsipp for tjenestene, samt at sosialhjelp ikke er ment å være en 

langvarig løsning. Arbeids- og velferdsetaten og kommunen kan avtale at også andre av 

kommunens tjenester skal inngå i NAV-kontoret. Kommunens gjeldsrådgivning er en del av 

NAV Kåfjord sine kommunale tjenester, samt forvaltning av Husbankens virkemidler og 

bostøtte. Den kommunale delen av NAV har 4 ansatte fordelt på 2,7 årsverk. 

FLYKTNINGEBOSETTING OG INTEGRERING 

Flyktningetjenesten i Kåfjord er ansvarlig for kommunens introduksjonsprogram for 

flyktninger, i henhold til introduksjonsloven. Tjenesten er organisert under NAV, og har 

kontor på rådhuset. Flyktningetjenesten bistår flyktninger som har fått oppholdstillatelse i 

Norge og som bosettes i kommunen. Tjenestens hovedoppgave er å koordinere mottak, 

bosetting og integrering av innvandrere med flyktningebakgrunn. Det legges særlig vekt på 

råd og veiledning av bosatte innvandrere i de første årene i Kåfjord kommune. 

Flyktningetjenesten har vært samarbeid med voksenopplæringen. Det er voksenopplæringen 

som har ansvar for språk- og samfunnsfagopplæringen for flyktninger på 
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introduksjonsprogram. Språkpraksis og arbeid er også en del av introduksjonsprogram, og 

flyktningetjenestens oppgave er å kartlegge kompetanse, mulige arbeidsplasser og oppfølging 

under praksis. Målsettingen er å styrke flykningenes mulighet for arbeid, utdanning og 

samfunnsliv, samt dere økonomiske selvstendighet. Tjenesten har en ansatt på fulltid. 

VASKERI 

Vaskeriet behandler tøy for pasienter på sykehjemmet- de både vasker, stryker, syr mv. I 

tillegg foretas vask av sengetøy, gardiner og duker for sykehjemmet. 

De vasker også uniformene til ansatte på sykehjemmet og ansatte i hjemmetjenesten pga. 

endring i forskrift om arbeidstøy for ansatte i hjemmebasert omsorg. Vaskeriet har en ansatt i 

50% stilling. 

KJØKKEN 

Er som et produksjonskjøkken som produserer mat både til pasienter på sykehjemmet og til 

hjemmeboende i hht. behovsvurdering. Kjøkkensjefen og leder for sykehjemmet har fokus på 

ernæringsrik mat, og tilpasser måltidene basert på ernæringskartlegging av pasienter og 

brukere. Kjøkkenet har inkludert leder 3 ansatte på fulltid. 

SYKEHJEMMET 

Defineres som institusjonsbasert omsorg og tilbyr heldøgnstilbud til pasienter som ikke selv 

er i stand til å bo hjemme, selv med hjemmesykepleie. Sykehjemmet har langtidsplasser som i 

all hovedsak avsluttes med døden. I tillegg har de korttidsplasser som innebærer 

avlastningsplasser, rehabiliteringsopphold, øyeblikkelig hjelp og korttidsplass ved livets slutt. 

Administrasjonen på sykehjemmet består av en leder og en konsulent som har ansvar for 

rapporteringer (IPLOS, Kostra etc) og fakturering av egenbetaling mm. 

Sykehjemmet bruker i tillegg 1,2 årsverk for medisinutlegg, legevisitt, fagutvikling samt 

utarbeidelse/vedlikehold av personalturnuser og oppfølging timelister. 

I dag er det 3 delt turnus med arbeid hver 3. eller hver 4. helg evt. hinkehelg. Det arbeides i 

dag med 7 personer på formiddag, 7 på ettermiddag og 3 på natt. På sykehjemmet er det i dag 

ansatt 10,6 årsverk sykepleiere/spesialsykepleiere, 13,5 årsverk hjelpepleiere og 2,3 årsverk 

assistenter, til sammen 26,4 årsverk. Det ble i 2017 bestemt at gjennomsnittlig antall pasienter 

pr. døgn på sykehjemmet skulle være 26. i 2018 har sykehjemmet i gjennomsnitt hatt 23 

pasienter liggende pr. døgn. Det er for tiden 3 lærlinger ved sykehjemmet. 

HJEMMETJENESTEN. 

Består av Hjemmesykepleien, hjemmehjelp, rus og psykiatri og aktiv omsorg. 

Hjemmetjenesten har en leder på fulltid og en konsulent (saksbehandler) som arbeider på 

heltid der 50% av budsjett har vært dekket av hjemmetjenesten. 

Hjemmesykepleien yter bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende brukere etter vedtak i fht. 

saksbehandling og kartlegging. Det er utarbeidet tildelingskriterier for de ulike tjenestene. En 

funksjonell hjemmesykepleie forebygger innleggelse i institusjon. Tjenesten har felles 

oppmøtested i Birtavarre.har i dag 2 delt turnus dag/ettermiddag med arbeid hver 3. helg. 

Arbeidstid 7 dager pr. uke på dag mellom 08.00-15.30 og ettermiddag: 15.00-22.30. 

Hjemmesykepleien har 16,42 årsverk fordelt på 7,04 årsverk spesialsykepleiere og 

sykepleiere, øvrige ansatte er 0,5 stilling miljøarbeider, 7,04 årsverk 

hjelpepleiere/helsefagarbeidere og 1,43 årsverk assistent. I tillegg er det en lærling ved 

hjemmetjenesten. 

Hjemmehjelpstjenesten utfører praktisk bistand i hjemmet og omfatter husvask, koppvask og 

klesvask. Hjemmehjelpstjenesten er en brukerbetalt tjeneste. Ansatte arbeider dagtid 08.00-
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15.00/ 4 dager pr. uke med 1,78 årsverk fordelt på 4 ansatte. Det foreslås ingen endringer i 

denne tjenesten i 2019. 

Rus og psykiatritjenesten glir inn i det daglige arbeidet i hjemmesykepleien, og 

psykiatriteamet har et tett samarbeide med rusomsorgen som gir behandling og pleie til 

personer med rusavhengighet. Rusomsorgen ønsker også å kunne drive med rusforebygging 

og ettervern etter avrusningsopphold for å unngå tilbakefall etter hjemkomst. Pr. dato er det et 

stort forbruk innenfor støttekontakt-tjenesten med 1:1 tjeneste. Det arbeides i 2 delt turnus 

hver 3. helg, 7 dager pr. uke med 08.00-15.30 på dagtid og 15.00-22.30 på ettermiddag 

(samme turnus som hjemmesykepleien). Tjenesten er bemannet med 3,63 årsverk fordelt på 4 

personer hvorav 1,63 årsverk spesialsykepleier (psykiatri), og 2 årsverk ruskonsulent. 

Aktiv omsorg omfatter møteplassen og aktivitetssenteret og er hjertet for psykiatri, rus, 

dagtilbud for demente hjemmeboende, eldre og funksjonshemmede. Møteplassen er en sosial 

arena og et treffpunkt for våre brukere underlagt hjemmebasert omsorg. Dagtilbudet ønskes 

videreutviklet. Det innføres brukerbetaling for dagtilbudet. I samarbeid med 

frivillighetssentralen arrangeres eldretreff ca. annenhver uke.Det arbeides dagtid: 08.00-

15.00/ 4 dager pr. uke. Tjenesten er bemannet med 2,52 årsverk fordelt på 4 ansatte. 

PU- TJENESTEN 

PU-tjenesten yter bistand, pleie og omsorg til personer med psykisk og fysisk 

funksjonshemming. Tjenesten er lokalisert med avlastningsboliger og leiligheter i Birtavarre, 

samt leiligheter i Olderdalen. Begge plasser er det døgnbemanning. Det gis dagtilbud på 

Kåfjord Vekst og møteplassen. 

PU har 3 delt turnus med arbeid hver 3./4. og 6.helg. Arbeidstid dag er 07.00-15.00/ Aften: 

15.00-22.30/ Natt: 22.30-07.45. PU-boligene er bemannet 24 timer/7 dager pr. uke og ved PU 

har de etablert langvakter dag/aften og langvakt natt på inntil 12,5 timer. 

PU ble fra mai 2018 og ut året ledet av konstituert leder. I tillegg har tjenesten hatt 4 ansatte 

vernepleiere i 3,6 årsverk, 2 miljøterapeuter i full stilling samt 5,4 årsverk 

hjelpepleier/fagarbeider og 5,3 årsverk assistenter. PU tjenesten har ansatt egen renholder, 

som utgjør 0,40 årsverk og 2 lærlinger. 

4.1.1 Politisk styring 

Hovedutvalg for oppvekst og helse- og omsorg (HOO) behandler alle politiske saker for 

Helse- og omsorgsetaten. I tillegg behandler Kommunalt råd for eldre og Kommunalt råd for 

funksjonshemmede relevante saker i etaten. 

HOO hadde i 9 møter i 2018. Kommunalt råd for eldre hadde 5 møter og Kommunalt råd for 

funksjonshemmede hadde 3 møter 
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4.1.2 Økonomi 

- 

- 

 OMSORG Regnskap 2018 Budsjett 2018 Reg budsjett 2018 Avvik 2018 

- 

Netto Lønn og sosiale utgifter 79 649 000 73 311 000 81 104 000 -1 454 000 

- 

Netto Kjøp av varer og tj egenprod 12 578 000 9 966 000 12 425 000 153 000 

- 

Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod 3 665 000 5 059 000 3 127 000 538 000 

- 

Netto Overføringer 3 001 000 3 727 000 3 739 000 -738 000 

- 

Netto Finansutg og finanstrans 1 899 000 71 000 1 060 000 839 000 

- 

Netto Salgsinntekter -5 902 000 -6 739 000 -5 830 000 -72 000 

- 

Netto Refusjoner -14 018 000 -14 936 000 -15 789 000 1 771 000 

- 

Netto Overføringer -6 909 000 -6 701 000 -5 729 000 -1 179 000 

- 

Netto Finansinntekter og finanser -330 000 -73 000 -358 000 28 000 

- 

- 

Inntekt  -27 159 000 -28 449 000 -27 707 000 548 000 

- 

Utgift  100 793 000 92 133 000 101 455 000 -662 000 

- 

Netto  73 634 000 63 684 000 73 748 000 -114 000 

 

Sammenlignet med regulert budsjett viser regnskapet et netto underforbruk på kr. 114 000,- 

for hele sektoren. Underforbruket er størst på lønn (nesten kr. 1,5 mill) mens det har vært kr 

1,8 mill mindre i refusjoner enn budsjettert. 

4.1.3 Måloppnåelse 

  

Hovedmål Delmål Delmål 

Holde budsjett   

Sikre riktig oppfølging og tildeling 
av helse- og omsorgstjenester. 

Alle brukere får hjelp på riktig 
plassering i «omsorgstrapp» 

Antall klager som får medhold: 
Under 5 % 

Plass bedre enn 250 på 
Kommunebarometeret 

  

Skape trygghet for innbyggerne Innføre velferdsteknologi Antall brukere med teknologi ut 
over trygghetsalarm: Minst 10 

Øke andelen fagutdannet 
personell. 

Resultatmålet er minst 
gjennomsnittsnivået til landets 
kommuner. 

 

Et godt arbeidsmiljø med tydelige 
ledere 

  

Redusere sykefraværet Nærvær minst 93%  

Hovedmål budsjett er oppnådd med et underforbruk i 2018. 

Hovedmål "sikre riktig oppfølging og tildeling av helse- og omsorgstjenester" med delmål er 

oppfylt. Da de nye omsorgsboligene i Kåfjord Helsetun ikke er tatt i bruk i 2018 har det 

manglet alle trinnene i omsorgstrappa. De vedtatte "kriterier for helsehjelp i Kåfjord brukes 

aktivt, og med unntak av omsorgsboliger får alle brukere hjelp på riktig plassering i 

omsorgstrappa. Ingen av klagene som ble sendt fylkesmannen fikk medhold i 2018. 
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Hovedmål "Plass bedre enn 250 i kommunebarometret er oppfylt. I kommunebarometret 2018 

ligger "pleie og omsorg" på plass nr. 247, mens "helse" som omfatter legetjenesten og 

helsestasjonen ligger på plass nr 41. Begge områdene har forbedret seg fra 2017. 

Hovedmål "skape trygghet for innbyggerne" gjennom delmål innføre velferdsteknologi og 

oppnå minst 10 brukere med bruk av teknologi ut over trygghetsalarm er ikke fullt ut 

oppnådd. Årsakene til dette har vært forsinkelser knyttet til medisindispensere. Årsak til 

forsinkelsene er at leverandør av tabletter har levert tablettpakker som ikke har vært fullt ut 

kompatible med dispenserne som er anskaffet. 

Hovedmål "øke andelen fagutdannet personell" med et resultatmål som minst ligger på 

gjennomsnitt av landets kommuner er ikke oppnådd. 

Hovedmål "et godt arbeidsmiljø med tydelige ledere" er delvis oppnådd, og gjennom 10-

faktor målinger og oppfølging har vi som målsetting å forbedre dette i årene fremmover. 

Hovedmål å redusere sykefraværet til et nærvær på 93% er ikke oppnådd. Fra 2017 til 2018 

økte sykefraværet fra 7,7% til 8,1%. 

  

4.1.4 Vurdering 

Helse og omsorgsetaten i Kåfjord leverer gode tjenester og ligger svært godt an i forhold til å 

overholde frister og svar på søknad om tjenester. Etaten har videre et godt omdømme i 

nabokommunene i Nordtroms og hos sentrale samarbeidsorganer som f.eks "Senter for 

sykehjem og hjemmetjenester i Troms" og blir mye benyttet i prosjekter og ulike satsninger. 

Vi har svært få klager på våre tjenester og har ikke hatt noen problemer med å motta 

utskrevne pasienter fra UNN på kort varsel. Det har ikke vært noen negative oppslag i media 

om noen av tjenestene etaten gir. 

Til tross for satsing på videreutdanning og rekruttering ligger man fortsatt lavt på andelen 

personell med fagkompetanse sammenlignet med landet forøvrig. Å bedre dette er krevende 

og vil ta lang tid. 

Man ser imidlertid flere utfordringer i årene som kommer. SSB sine framskrivning av 

utviklingen av antall brukere innenfor helse og omsorg frem til 2040 viser at antall brukere i 

Kåfjord vil øke med omlag 25 personer frem til 2025 og ca. 50 personer i 2040. Økningen er 

størst i gruppen eldre over 80 år som vil ha behov for enten hjemmetjenester eller tjenester i 

sykehjem eller heldøgnbemannet omsorgsbolig. 

SSB har også beregnet hvor mange flere ansatte helse og omsorg dette vil medføre. I 2025 

viser fremskrivningen at etaten vil få en økning på 14 flere årsverk, og i 2040 har vi behov for 

31 flere årsverk enn vi har i dag. Det er grunn til å anta at personellbehovet vil øke mest i 

hjemmetjenestene. 

For at kommunen skal kunne klare dette uten at kostnadene kommer helt ut av kontroll vil det 

være nødvendig med økt satsing på forebygging, rehabilitering, habilitering og opptrening i 

tillegg til satsing på digitalisering/velferdsteknologi. I tillegg vil det være nødvendig med 

bedre samhandling og samarbeid blant enhetene internt i etaten og mot andre etater. 

Økt bruk av digitalisering/velferdsteknologi vil generere kostnader både til innkjøp og leie av 

utstyr, lisenser på programvare i tillegg til opplæring av personell, og det vil være viktig å ta 

høyde for dette i fremtidige budsjetter. 
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5 UTVIKLING 

5.1 Tjenestetilbudet fra etaten 

Hovedansvarene til avdelingen er: 

• Overordnede kommuneplanlegging, (samfunns-/arealplan, kommunedelplaner) og 

reguleringssaker. 

• Ledelse/koordinering av ulike utviklingsprosjekter 

• Bygg- og delingssaker 

• Næring og landbruk 

• Kultur, kirkeliv, bibliotek 

• Idrett og friluftsliv 

• Kåfjord som flerspråklig kommune, samisk og kvensk, Samisk språksenter 

• helhetstenkning og omdømmebygging 

Utvikling sitt tjenesteområde omfatter planlegging, utviklingsoppgaver, samfunnstekniske 

oppgaver, arealforvaltning, deling, byggesak, kulturforvaltning, tilrettelegging for barn og 

unge, alle typer næringsutviklingsarbeid, med tilhørende forvaltningsoppgaver, tilrettelegging 

for næringsutvikling, omdømmebygging, forvaltning tilknyttet samisk språk og kultur, 

bibliotektjeneste, barne- og ungdomsklubb, samt stedsutvikling og investeringer i kommunal 

regi. 

Avdelingen leverer tjeneste både på strategisk og driftsmessig nivå, herunder løpende 

saksbehandling som leder fram til myndighetsutøvelse gjennom bla enkeltvedtak og/eller 

fremlegg til politisk behandling. I den daglige virksomheten inngår veiledning til publikum, 

forvaltningsoppgaver innen et bredt spekter, herunder tilskudd behandling av saker om 

tilskudd. Avdelingen bistår også øvrige enheter med prosessledelse eller inngår som 

medlemmer av ulike arbeidsgrupper. 

Arbeidsoppgavene innebærer behov for stor faglig bredde og høy kompetanse. Til tider 

opplever avdelingen utfordringer knyttet til kapasitet og/eller kompetanse, eks geofaglige 

undersøkelser, prosjektekteringer mm, som ikke kan løses med samarbeid på tvers. Dette 

utløser et behov for kjøp av tjenester fra eksterne rådgivere. Avdelingen har ofte prosjekt-/ 

gjennomføringsansvar for ulike investeringsoppgaver. Til tider er disse oppgavene 

komplekse, stort omfang og betydelige kostnader knyttet til seg, bygg, areal, infrastruktur osv. 

Avdelinga har kontinuerlig og god dialog mot innbyggere og tjenestemottakere. Kommunen 

forsøker å gi forenklet informasjon, gjennom hjemmeside og sosiale medier. Godt omdømme 

skal ligge som en gjennomgående tråd i det vi skal foreta oss både internt og utad og 

omdømmebygging er en del av våre oppgaver. 

Utviklingsavdelinga prioriterer barne- og ungdomsarbeid og kultur, og her har vi fortsatt 

mottatt gode tilbakemeldinger på måten å jobbe på. Utviklingsavdelinga jobber for at Kåfjord 

skal være kulturkommunen i Troms. 

5.1.1 Politisk styring 

Utvikling fremmer saker for både hovedutvalg for miljø, drift og utvikling og for 

formannskapet. I hovedutvalget ble det avholdt 10 møter i 2018. Formannskapet gjennomført 

15 møter i året som gikk. 

5.1.2 Økonomi 
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- 

- 

 UTVIKLING Regnskap 2018 Budsjett 2018 Reg budsjett 2018 Avvik 2018 

- 

Netto Lønn og sosiale utgifter 10 381 000 11 246 000 10 797 000 -416 000 

- 

Netto Kjøp av varer og tj egenprod 2 916 000 3 843 000 4 032 000 -1 116 000 

- 

Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod 825 000 711 000 711 000 114 000 

- 

Netto Overføringer 4 379 000 3 796 000 4 036 000 343 000 

- 

Netto Finansutg og finanstrans 331 000 1 614 000 1 614 000 -1 283 000 

- 

Netto Salgsinntekter -230 000 -560 000 -560 000 330 000 

- 

Netto Refusjoner -3 787 000 -4 531 000 -4 520 000 733 000 

- 

Netto Overføringer -3 633 000 -3 480 000 -3 211 000 -422 000 

- 

Netto Finansinntekter og finanser -2 686 000 -2 559 000 -2 680 000 -6 000 

- 

- 

Inntekt  -10 336 000 -11 130 000 -10 971 000 636 000 

- 

Utgift  18 832 000 21 209 000 21 190 000 -2 358 000 

- 

Netto  8 496 000 10 079 000 10 219 000 -1 723 000 

 

Samlet mindre forbruk innenfor budsjettområdet «Utvikling» var på kr. 1 723 000,-. På grunn 

av ubemannede stillinger på viktige funksjoner sparte vi lønnsmidler og tilhørende 

driftsposter i 2018. 

På lønnspostene hadde Utvikling et overskudd på vel 0,4 millioner kroner. Det er på arealplan 

og kulturfeltet de største innsparinger kommer, og på disse postene har stillinger vært i 

vakanse, under påvente av tilsetting. 

På kjøp av varer og tjenester hadde utvikling en driftsinnsparing på kr 1 million kr. Dette på 

grunn av lavere drift på de tjenesteområder som ikke var besatt i perioden, men også på grunn 

av nøkternt forbruk. 

På inntektssiden fikk avdelinga mindre inntekter enn opprinnelig budsjettert med hele 636 

tusen. Følgende budsjettområder hadde merkbare mindreinntekter slik:  

• kr. 153 000,- Mindreinntekt byggesaks- og oppmålingsgebyrer 

• kr. 440 000,- Mindreinntekt samisk språksenter 

• kr. 877 000,- Mindreinntekt næringsfond fra fylkeskommunen 

På inntektssiden er det i budsjett lagt inn interne overføringer som ikke skal iverksettes. 

Vi hadde også noen poster med merinntekt, og her nevnes: 

• kr. 329 000,- Prosjektmidler Sametinget (utviklingsdel) 

• kr. 481 000,- Samiske språktiltak 

• kr.  68 000,-  Inntekt plan 

For øvrig er næringsfondsbruk justert i henhold til budsjett spesielt på næringskapitlene. 

På utgiftssiden har vi innsparinger på kjøp av tjenester spesielt innenfor de samiske kapitler, 

og på utviklingsdelene er den alenen på 600 tusen. Men dette fordeles noe på 

prosjektregnskaper, og annet. Også bibliotekdriften og kulturfeltet hadde mindre forbruk på 

kjøp av varer og tjenester. 

Landbrukskapitlene viser et økt forbruk. Dette skyldes at landbruksvikartjenesten har fått ut 

driftsstøtten for 2017 i regnskapsåret 2018. Det er betalt korrekt ut også for 2018, derav 
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merforbruk totalt. 

  

  

5.1.3 Måloppnåelse 

Økonomisk budsjettmål er nådd, og det vises et godt overskudd på driften. Det store 

overskuddet kommer som følge av at aktiviteten og tjenestetilbudet ikke har vært optimalt i 

året som gikk. På grunn av lang rekrutteringsprosess har vi ikke klart å bemanne opp viktige 

stillinger i kommunen. Derav har vi ikke tilbudt de tjenester som kommunestyret har lagt til 

Utviklingsavdelingen. Særlig på kulturfeltet og plansiden har tjenestetilbudet vært mangelfull 

i 2018. 

Mål om godt arbeidsklima er delvis nådd. Vi har en kompetent bemanning med stor grad av å 

være selvgående. De ansatte er ansvarlige og dyktige fagpersoner på sine felt. 

Arbeidsmengden kan periodevis oppleves som krevende, og oppgaver må tidvis legges til 

side. Det har også i 2018 vært mange store utviklingsoppgaver som har blitt videreført fra 

2017 og som har krevd personellressurs utover ordinær tjenesteproduksjon. Avdelingas 

ansatte har vært involvert i prosjekter sammen med Statens vegvesen og NVE. 

Sykefravær/nærvær: Mål er nådd for avdelinga som helhet. Det som er av fravær har vært 

særlige tilfeller, og innenfor det som må påregnes i vår organisasjon. 

Omdømmemessig opplever vi at avdelinga yter god service til Kåfjordsamfunnet. 

  

5.1.4 Vurdering 

Utviklingsavdelinga har gjennom flere år vært opptatt av god økonomistyring. Vi har fortsatt 

dette arbeidet og hver og an av de ansatte har god kultur for å opptre ryddig budsjettmessig. 

Det vil fremover være behov for kompetansepåfyll som følge av at det stadig kommer nye 

lovendringer og endringer i øvrige rammevilkår 8avtaler med eksterne slik som med 

Sametinget), som ansatte har behov for å implementere i sitt daglige virke. Dette gjelder på 

mange fagområder. 

Avdelinga har også behov for å være fremoverlent med tanke på å opptre som en 

utviklingsarbeidsplass. Her er det viktig å holde seg oppdatert på muligheter i samfunns- og 

næringsutviklingen. nettverk og arenabygging vil være mer utfordrende fremover. Vi vil også 

få nye samarbeidsparter med endringer i struktur, nå som Troms og Finnmark etablerer seg 

som ett fylke. 

Når det gjelder bemanning ellers opplever vi at det kan være vanskelig å rekruttere på enkelte 

fagområder, da spesielt innenfor samisk språk og kultur. Dette gjelder for hele kommunen og 

ikke kun for utviklingsavdelinga. Vi må påse at vi opptrer enhetlig og ikke kommer i en 

situasjon hvor vi konkurrerer om arbeidskraft internt, men sammen profilerer Kåfjord 

kommune som en god arbeidsgiver og at det er en god arbeidsplass med gode 

utviklingsmuligheter for den enkelte. 

Utvikling har ofte ansvar for det meste av kapitalbudsjettet, og når det er mange prosjekter her 

blir det stort gap på prosesskapasitet og daglig drift og de utfordringer dette medfører. For 

eksempel kan nevnes at bygging av det nye helsetunet på Svenhaugen har tatt nærmere to hele 

stillinger for kontroll, beslutning og oppfølging internt. Og dette til tross for at vi har innleid 

prosjektledelse. Byggherrerollen og det ansvaret påhviler kommunen som tiltakshaver i alle 

henseender. Dette er et forhold som må hensyntas ved finansiering av tiltak og prosjekt på 
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investeringer og i økomiplanleggingen. Her har Kåfjord kommune en lang vei å gå. 

Det må også avsettes mer kapasitet til å utøve lederskap og utvikle et godt medarbeiderskap i 

Utviklingsavdelinga. Slik situasjonen har vært de siste årene har det vært et krevende område. 

Store og mange prosjekt krever årvåkenhet og oppfølging, og det har gått på bekostning av å 

utøve god ledelse i organisasjonen. 
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6 DRIFT 

6.1 Tjenestetilbudet fra etaten 

Hovedoppgavene til driftsavdelingen er innenfor tekniske tjenester: 

• renhold, drift, renovasjon og vedlikehold/utvikling av bygg, eiendommer og 

uteområder/grøntareal 

• miljø, forvaltning av friluftsarealer, herunder jakt og vilt 

• infrastruktur, - vei, havn, vann og avløp 

• beredskap og sikkerhet 

• brann-/redningstjenesten organisert innunder driftsavdelingen 

Driftsavdelingen omfatter kommunalteknikk, drift og vedlikehold av kommunale bygg, brann 

og beredskap. Avdelingen yter stor grad av intern tjeneste innenfor drift av bygg (renhold, 

vedlikehold og vaktmestertjeneste). Utover intern tjenesteproduksjon har avdelinga stor grad 

av sin virksomhet ute i det offentlige rom. 

Avdelingen yter i stor utstrekning interne tjenester innenfor drift av kommunale bygg og 

eiendommer. Gjennom dette har ansatte stor kontaktflate og mange møtepunkter mot kolleger 

og brukere i de øvrige fagområdene. Avdelingen har også stor grad av samarbeid godt med 

innbyggere og øvrige samarbeidsparter, slik som entreprenører, leverandører og øvrige 

virksomheter. Kåfjord kommune er stolt over våre dyktige ansatte som gjør en utmerket jobb 

ute i møtet mellom mennesker og miljøer, og omdømmet oppleves meget godt på de aller 

fleste områder. 

I stor grad gjøres løpende tilpasninger som ombygginger og vedlikeholdsoppgaver i egenregi. 

På enkelte fagområder løses tjenesten gjennom kontraktsforhold (tjenestekjøp) med eksterne 

leverandører, eks brøyting, vedlikehold veglys, isbryting m.fl. Avdelingen har et utstrakt 

samarbeid med private entreprenører og ulike leverandører. Avtaler inngås som hovedregel 

etter en anbudsprosess. 

Driftsområdene vann og avløp, samt feiing driftes til selvkost, og faktureringsgrunnlag 

utarbeides av avdelinga. Innen renovasjon inngår Kåfjord kommune i et interkommunalt 

samarbeid gjennom Avfallsservice AS. 

Driftsavdelinga saksbehandler saker innenfor kapittelets ansvarsområder og rapporterer 

politisk til hovedutvalg for drift, miljø og utvikling. 

6.1.1 Politisk styring 

Utvikling fremmer saker for hovedutvalg for miljø, drift og utvikling og for formannskapet. I 

hovedutvalget ble det avholdt 10 møter i 2018. 

6.1.2 Økonomi 

- 

- 

 DRIFT Regnskap 2018 Budsjett 2018 Reg budsjett 2018 Avvik 2018 

- 

Netto Lønn og sosiale utgifter 17 705 000 16 738 000 16 738 000 967 000 

- 

Netto Kjøp av varer og tj egenprod 11 037 000 11 640 000 11 640 000 -604 000 

- 

Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod 2 990 000 3 058 000 3 058 000 -68 000 

- 

Netto Overføringer 2 650 000 2 899 000 2 899 000 -249 000 

- 

Netto Finansutg og finanstrans 2 000 0 0 2 000 

- 

Netto Salgsinntekter -9 078 000 -10 528 000 -10 528 000 1 449 000 
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- 

Netto Refusjoner -1 406 000 -1 040 000 -1 040 000 -366 000 

- 

Netto Overføringer -94 000 -144 000 -144 000 50 000 

- 

Netto Finansinntekter og finanser -225 000 -100 000 -100 000 -125 000 

- 

- 

Inntekt  -10 803 000 -11 812 000 -11 812 000 1 009 000 

- 

Utgift  34 383 000 34 335 000 34 335 000 48 000 

- 

Netto  23 580 000 22 523 000 22 523 000 1 057 000 

 

Kort oversiktsbilde på den økonomiske situasjonen for 2018: 

På driftssiden fikk drift et underskudd på 4,7%, og overforbruket sett opp mot budsjett var 

på kr 1 057 000,- 

En vesentlig årsak er at inntekter ble overbudsjettert med vel en million kroner totalt sett, slik 

at det ble vel 1 million i minus samlet på inntektssiden. 

Når det gjelder lønn så viser posten et overskudd med rundt kroner 64 tusen sett i 

sammenheng med refusjon sykepenger. 

Drift har et overskudd på kjøp av varer og tjenester med kr 604 tusen. 

  

Øvrige kommentarer: 

Inntektssiden: 

Driftsavdelinga budsjetterer ikke med sykepenger. Dette er en bevisst handling fra etatens og 

utvalgets side da dette skal dekke inn der det er vikarbruk. I løpet av året som gikk hadde vi 

refusjoner på 1 million kroner på sykefravær. Det gir i utgangspunktet et pluss på 

inntektssiden. 

Avvik som bør kommenteres på inntektssvikt er i hovedsak på to ansvar. Den ene er inntekt, 

eller medfinansiering av veglys som HMDU hadde budsjettert med kr 450 000,- Resultatet for 

2018, som for de foregående år, er kroner 0,-. Dette er en prosess som må tas videre, og følges 

konkret opp i 2019, da Kåfjord kommune mener å ha fått signaler på at dette skal være løsbart 

fra statens side. Motpart i saken er her Statens vegvesen. Dialog mot fylkesveieier har ikke 

ført fram til noen dialog, og saken har vært kontant avvist av fylkesråd for samferdsel. 

Den andre posten med stort avvik er inntekt fra last over kai. Regnskap for 2017 viser en 

formidabel inntekt på hele kr 4 422 000,-. Dette var etaten klar over ville være en 

korttidsrettet inntektskilde, da den forklares ut fra bygging av Nordnestunellen. Likevel var 

det forventet at bygging av sentrum i Manndalen også ville medføre en inntekt slik at det ble 

budsjettert med kr 2 246 000 på last over kai for 2018, mens resultatet ble kr 733 000,-. Dette 

gir en inntektssvikt på vel 1,5 millioner kroner. 

  

Totale lønnsutgifter på drift: 

Vi har i 2018 hatt et år med noen langtidssykemeldinger. Her er det mulig at dette er ansatte 

hvor de ikke vil tiltre sine stillinger igjen. Dette skaper en del uforutsigbart i organisasjonen 

og kvalitet på tjenesteproduksjonen vil derav også svekkes. 

Vi har utfra flere uforutsette forhold overskridelser på lønnsposter innenfor vannforsyning 

med kr 243 tusen. Videre er det merforbruk lønn innen brannvern på kr 373 tusen, hvorav 

sykevikar og overtid utgjør kr 172 tusen. Det er ikke budsjettert med overtid og vikar 
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sykefravær på brannavsnittet. Videre dekker ikke refusjon vikarkostnaden fullt ut. 

  

Kjøp av varer og tjenester på drift i året som gikk kom bra ut. Det er noe variasjon på postene. 

Blant annet ble det på vegvedlikehold brukt nærmere 500 tusen mindre enn budsjettert. Men 

dette kan variere veldig med tanke på klima. 

  

6.1.3 Måloppnåelse 

Mål om å holde budsjett er ikke nådd. På utgiftssiden har vi klart å holde budsjett, men på 

grunn av svikt på inntektssiden, da spesielt på inntekter fra last over kai, har drift et 

underskudd på 4,7 %. 

  

Mål om motiverte medarbeidere er delvis oppnådd. Her har vi en solid arbeidsstokk som står 

på og er engasjerte i jobben sin. Noen ganger kan det nok oppleves frustrerende for enkelte 

ansatte, at man bli lite sett i organisasjonen. Dette må vi ha fokus på videre. Men det har vært 

en del fravær, både permisjoner og annet fravær som bidrar til mangelfullt fokus på 

medarbeiderskapet. 

Sykefravær/nærvær: 

På saksbehandlersiden på drift klarer vi å holde sykefraværsmålet. Her er fraværet på 2,55% 

og det er vi meget godt fornøyd med. Men ser vi på grupperingen vaktmestre/renholdere har 

vi et meget høyt fravær, på hele 15%. Korttidsfraværet innen vaktmestre/renholdere er 

imidlertid godt innenfor målsettingen og er på 3,16%. Langtidsfraværet er på 20,5%. Dette 

skyldes i all hovedsak ansatte som ventelig ikke vil komme tilbake til opprinnelig stilling. 

Området vann og avløp har ikke nådd målsettingen, og fraværet er på 10,45%. Også her er 

korttidsfraværet godt innenfor målsettingen og er på 3,08%. Langtidsfraværet her er på 9,71. 

Dette skyldes ulike forhold i underavdelinga. Her må vi jobbe målrettet og konstruktivt for å 

sikre fremtidig god tjenestekvalitet. Innen brannvern er fraværet også høyt, og er på 12,5%. 

Dette fordeler seg på noe korttidsfravær og omtrent samme antall dagsverk på langtidsfravær. 

Samlet er dette fordelt på mange småstillinger og utgjør på årsbasis ikke mer enn 12 dagsverk. 

Øvrig så kan man melde om økt digitalisering på etaten, hvor man innen drift har gått over på 

nettbrett for administrasjon av oppgaver. Kompetansen her synes å være tilfredsstillende. Men 

dette feltet skal vi jobbe mer med i 2019. 

Drift opplever også gode tilbakemeldinger fra innbyggerne. Etaten yter både intern og ekstern 

service. Spesielt gledelig er det at de fleste positive tilbakemeldinger kommer fra våre 

innbyggere. 

  

6.1.4 Vurdering 

Driftsutvalget, sammen med administrasjonen, har fulgt ekstra godt opp driftsøkonomien. I 

2018 har det vært noen utfordringer klimamessig og etterjulsvinteren kom det noen 

utfordringer på vann og avløpssiden. 

Kåfjord kommune har over tid hatt begrensede økonomiske rammer til å gjennomføre 

vedlikeholdsoppgaver på kommunale bygg. Drift forsøker å ta prioriterte tak for å ha 

tilfredsstillende lokaler for våre ansatte og brukere. Dessverre har resultatet av manglende 

vedlikehold blitt at vedlikeholdskostnaden og oppgraderinger vokser til større 

oppgaver/prosjekt og langt tyngre drift for vårt personale innen renhold og vedlikehold. 
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Innen driftsavdelinga har vi høy gjennomsnittsalder, og vi må ta høyde for en del rekruttering 

i årene fremover. Vi ser også på samordningsoppgaver og jobber i team der det er 

hensiktsmessig. Dette arbeidet skal fortsette i 2019. 

Det bør avsettes mer ressurs til ledelsesfunksjoner i 2019. Dette for å jobbe mer effektivt med 

organisasjonsutvikling og medarbeiderskap, samt skape gode arenaer for kompetanseutvikling 

og styrke felleskapet internt i etaten og kommunen som helhet. 

Drift konkluderer med å ha fokus på følgende i 2019: 

• Økonomi: Drive kostnadseffektivt og ha kontroll på faktisk forbruk opp mot budsjett. 

• Personell og bemanning: Jobbe for godt motiverte medarbeidere. Se til at sykefravær 

ikke samlet blir høyere enn 7%. Jobbe med kompetansepåfyll, spesielt på 

fagarbeidernivå, både etter og videreutdanning. Jobbe for fellesskapsholdning. 

• Tjenesteprodusent: Jobbe for godt omdømme både blant eksterne og interne 

brukergrupper. Påse forvaltningsmeldinger, og god saksbehandlingsskikk. Ha god 

dialog med våre brukere. 

• Samfunn: Fortsatt jobbe for godt omdømme ute blant Kåfjords befolkning og gjester. 

141



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/445 -67 

Arkiv: 212 

Saksbehandler:  Håkon Jørgensen 

Dato:                 05.06.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
38/19 Formannskap 14.06.2019 
32/19 Kåfjord kommunestyre 24.06.2019 

 

Kåfjord kommunes årsregnskap 2018 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Årsregnskap 2018 
2 Underskrevet kapitalkonto 2018 
3 Utskrift av sak 13-19 - 

kontrollutvalgets uttalelse til 
Kåfjord kommunes årsregnskap 
2018 

 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 14.06.2019  

Behandling: 
Økonomisjef Håkon Jørgensen redegjorde for sak. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
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2. Kåfjord kommunes kapitalregnskap for 2018 godkjennes med et regnskapsmessig resultat på kr. 
0,-.    
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4. Akkumulert underskudd fra avløp i kommunens balanseregnskap pr. 31/12-2018 på kr. 
423 854,22 innarbeides i avgiftsgrunnlaget for 2020 
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Rådmannens innstilling 
 
 1. Kåfjord kommunens driftsregnskap for 2018 godkjennes med et regnskapsmessig mindre forbruk 
(overskudd) på kr. 2 393 118,-  
  
2. Kåfjord kommunes kapitalregnskap for 2018 godkjennes med et regnskapsmessig resultat på kr. 
0,-.   
  
3. Regnskapsmessig mindre forbruk i 2018 på kr. 2 393 118,- avsettes til disposisjonsfond.   
 
4. Akkumulert underskudd fra avløp i kommunens balanseregnskap pr. 31/12-2018 på kr. 
423 854,22 innarbeides i avgiftsgrunnlaget for 2020 
 
5. Underskudd fra vann i kommunens balanseregnskap pr. 31/12-2018 på kr. 176 207,14 
innarbeides i avgiftsgrunnlaget for 2020 
 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det vises til regnskap og revisjonsberetning for 2018.  
Kåfjord kommune har ifølge Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet et regnskapsmessig mindre 
forbruk for 2018 på kr. 2 393 118,-. Kapitalregnskapet for 2018 legges fram i balanse.   
 
I uavhengig revisors beretning er det pekt på to forhold som burde vært rettet opp. Dette gjelder 
manglende innberetning av kommunens pensjonsutgifter med kr. 3 690 027,-.  
I tillegg er avdekket manglende innberetning av skattepliktig del av forsikringspremier for de ansatte 
med totalt kr. 326 133,-.  
 
Revisor mener også at kommunens finansiering av tilskudd til nye boliger for beboere under 
området Storhaugen kan være i strid med regelverket. Vi har ført dette i kapitalregnskapet og 
finansiert det med lånemidler. Revisor mener dette burde vært ført i driftsregnskapet og finansiert 
med løpende driftsinntekter.  
Samlet beløp for årene 2016 til 2018 er på kr. 5 714 132,-. Revisor ber om at kommunen kontakter 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og ber om en avklaring på riktigheten av kommunens 
bokføring. 

Vurdering 
Når det gjelder kommunens manglende innberetning av pensjonsutgifter så har ikke dette noen 
skattemessig betydning men innberetningen må likevel endres for regnskapet for 2018. 
Manglende innberetning av skattepliktig del av forsikringene har skattemessig betydning men 
fordelt på alle kommunens ansatte så vil betydningen være marginal. I denne saken så blir det tatt 
kontakt med skattemyndighetene for å finne en løsning. 
 
Forholdet med finansieringen av tilskuddene til nye boliger hvor kommunen sammen med NVE har 
bidratt til fullfinansiering er en litt spesiell sak. Vi ga de første tilskuddene i 2016 og deretter i 2017. 
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Begge disse årene så ble dette ikke tatt opp av revisjonen. Men i forbindelse med regnskap 2018 så 
ble det fra revisor påpekt at dette mest sannsynlig var i strid med regnskapsforskriftene.  
Om en leser forskriftene isolert så har revisjonen rett. Imidlertid er det tidligere gitt tillatelse til 
Overhalla kommune om å finansiere elveforebygging – som ikke lå på kommunal grunn – med 
lånemidler. Det ble imidlertid i denne saken bemerket fra departementets side at det ikke innebar en 
generell adgang til å lånefinansier kommunale investeringer som ikke oppfylte kriteriene for dette 
med lån. Imidlertid avsluttes brevet med at andre lignende saker må vurderes særskilt.  
 
Rådmannen vil derfor rette en henvendelse til departementet og be om en vurdering og argumentere 
for vårt syn. 
 
For nærmere beskrivelse av kommunens økonomiske resultat for 2018 vises det til årsmeldingen. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/647 -23 

Arkiv: 037 

Saksbehandler:  Håkon Jørgensen 

Dato:                 19.06.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
33/19 Kåfjord kommunestyre 24.06.2019 

 

UNGBO - Godkjenning av avtaler, kommunal garanti for lån, og kommunal 
garanti for husleie i forbindelse med overføring av omsorgsboligene fra 
Kåfjord kommune til Ungbo AS 

  
Henvisning til lovverk: 

- Kommunelovens § 51 
- Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier av 2. februar 2001. 

 
Vedlegg 
1 Protokoll fra møte i formannskap-byggekomite 26. juli 2017 
2 Overtakelsesavtale underskrevet av Ungbo AS 
3 Tildelingsavtale nye omsorgsboliger - Svennhaugen 
4 Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier - Lovdata 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommune godkjenner vedlagte «Avtale mellom Ungbo AS og Kåfjord 

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

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

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

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

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

3. Kåfjord kommune garanterer for opptak av lån til overtakelse av omsorgsboligene i 
tilknytning til Kåfjord Helsetun slik: 
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a) Kåfjord kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån inntil kr. 17,6 
millioner kroner som Ungbo As opptar til overtakelse av omsorgsboligene som 
kommunen har oppført i tilknytning til Kåfjord Helsetun 

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

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

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

e) Det forutsettes at Fylkesmannen godkjenner garantivedtaket. 
 

 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
I forbindelse med investeringen i nytt helsesenter, med tilhørende omsorgsboliger, i Kåfjord så 
var intensjonen at boligselskapet UNGBO AS skulle overta eierskapet til omsorgsboligene når 
hele prosjektet var realisert. 
Dette ble stadfestet i k.sak 53/18 den 27/9-2018. 
 
Investeringene er i sluttfasen og nybygget er tatt i bruk. For at Ungbo skal kunne gå i gang med 
å drifte boligene så må Kåfjord kommunestyre må ta stilling til følgende forhold: 
 

- Avtale om at Ungbo As overtar omsorgsboligene 
- Avtale om tildeling av boliger til brukerne 
- Kommunal garanti for lån 
- Kommunal garanti for husleie. 

 
1 - Avtalen om at Ungbo overtar omsorgsboligene.  
Denne avtalen beskriver formålet med boligene. Det er totalt 8 omsorgsboliger som Ungbo skal 
forvalte, drive, og vedlikeholde. Inntektene fra husleie skal gå til Ungbo.   
  
2 - Avtale om tildeling av boliger til brukerne 
Kommunen gis tildelingsrett til alle leilighetene i 50 år. Utleie skal foregå etter husleielovens 
bestemmelser. Kommunen er ikke part i leieforholdet. Kommunen skal følge opp beboerne med 
kommunale tjenester etter behov. I avtalens punkt 4 «Varighet» er det bl.a. tatt med at avtalen 
gjelder fra dato for overtakelse av bygget og «utbetaling av tilskudd fra Husbanken». Dette siste 
bør strykes da tilskuddet jo betales til kommunen som justerer salgssummen ut fra dette. 
 
3 - Kommunal garanti for lån 
Ungbo har tatt utgangspunkt i en stipulert overtakelsessum på 14,5 millioner kr. Summen kan 
bli høyere men den kan også bli lavere. Det forutsettes kommunal garanti på 50 år. 
 
4 - Kommunal garanti for husleie. 
Det forutsettes at kommunen garanterer for at manglende innbetaling av leie fra beboerne 
dekkes av kommunen. Avtalen skal gjelde i 50 år. 
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Vurdering 
Avtalen i punkt 1 forutsetter at Ungbo betaler kommunens utgifter og ikke mer. Merverdiavgift 
og den andelen av tilskuddene som kan henføres til omsorgsboligene trekkes ut. Bortsett fra 
punktet om kommunal garanti for husleie i 50 år så ser avtalen grei ut. Garantiforskriften setter 
en grense på 40 år for garantier. I praksis så vil en slik avtale likevel være slik at situasjoner med 
manglende betaling vil oppstå periodevis og må løses fortløpende når tap har oppstått. Det 
foreslås derfor at garanti for manglende husleie gjøres uten at det oppgis som et visst antall år. 
Det må likevel forutsettes at Ungbo selv har forsøkt å inndrive utestående krav med de 
tilgjengelige virkemidler som finns.  
 
Avtalen i punkt 2 er i all hovedsak grei. I avtalens punkt 6 beskrives det at husleie er beregnet ut 
fra 50 års nedbetaling. Det er uklart om man får tatt opp lån med denne løpetiden. 
 
Kommunal garanti etter punkt 3 – I «Forskrift om kommunale og fylkeskommunale 
garantier» fremgår det av § 3 at garantier maksimalt kan gis for 40 år. Bankene krever 
vanligvis at det skal garanteres for to år utover avtalt nedbetalingstid. Det betyr at for å holde 
seg innenfor de maksimale 40 år så kan ikke løpetid for lånet settes lengre enn 38 år. 
Dette innebærer da at kommunen ikke kan garantere for løpetid på 50 år som Ungbo har 
forutsatt. Det er da uvisst om det er mulig å oppta lånet med 50 års nedbetalingstid uten 
kommunal garanti. 
 
Når det gjelder beløpet som kommunen skal garantere for så er det ikke helt avklart. Det er 
vanlig at bankene forutsetter at det garanteres for 10 % utover lånet som opptas. Dette til 
dekning av eventuelle misligholdte låneterminer. Men for at vi skal få overdratt boligene og fått 
nedbetalt på kommunens lån til prosjektet så fort som mulig så må kommunestyret gjøre et 
vedtak snarlig. 
Det må da gjøres et garantivedtak som tar høyde for at Ungbo må oppta høyere lån enn 14,5 
mill. kroner. I dette tilfellet så anbefales det at det tas utgangspunkt i den sist vedtatte 
kostnadsrammen som er på 256,8 millioner kr. som ble vedtatt av formannskap/byggekomite i 
sak 44/17 og senere stadfestet av kommunestyret. I denne saken ble omsorgsboligene anslått til 
å koste 17,6 millioner kr. Det må da garanteres for dette beløpet pluss10%. Total garantiramme 
vil da bli på 19,360 mill. kroner. Fastsettelse av endelig garantiansvar innenfor 19,360 millioner 
kroner kan delegeres til rådmannen. 
 
Kommunal garanti for husleie etter punkt 4. Det foreslås at det gis kommunal garanti uten at det 
spesifiseres til et visst antall år. Det forutsettes at Ungbo i sine leieavtaler holder seg til normal 
oppsigelsestid fra beboernes side, og at ved oppsigelser så varsles kommunen umiddelbart. 
Dette for å minimere tap. En frist for å varsle kommunen må tas inn i avtalen. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 
 

 Møteprotokoll 
 
 
Utvalg: Formannskap/Byggekomité 
Møtested: Formannskapssalen, Olderdalen rådhuset 
Dato: 26.07.2017 
Tidspunkt: 10:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Svein Oddvar Leiros Leder SPA 
Ludvig Rognli Nestleder MSNBL 
Rita Solberg Medlem SPA 
Tor Mikalsen Medlem MDG 

 
  Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Britt Pedersen MEDL AP 
Einar Eriksen MEDL KRF 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Magne Monsen Einar Eriksen KRF 
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad Britt Pedersen AP 

 
Merknader 
Bjørn Inge Mo ikke møtt. 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Einar Pedersen Rådmann 
Håkon Jørgensen Økonomileder 
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 

PS 44/17 Etablering av senter for helse og omsorgstjenester 
i Kåfjord 

 2016/587 

 
 
Dette er et ekstraordinært møte i Byggekomiteen (Formannskap+leder HOO og HMDU). 
 
Møtet ble startet kl.10.13. 
 
Møtet ble hevet kl.12.00. 
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PS 44/17 Etablering av senter for helse og omsorgstjenester i Kåfjord 

Saksprotokoll i Formannskap- 26.07.2017  

Behandling: 
Rådmann Einar Pedersen redegjorde for saken. 
Det ble gjort oppmerksom på at bygging av nye Helsesenteret vil medføre en meget vanskelig 
økonomisk situasjon for kommunen. Det må sees på nye inntektsmuligheter, eks. eiendomsskatt 
for boliger og evt. reduksjoner i utgifter, inkl. stillinger. Byggekomiteen drøftet de fremtidige 
økonomiske utsiktene og var samstemte i at tiltak knyttet til inntektene og utgiftene må 
vurderes. 
 
Byggekomiteen kom med følgende endringer: 

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

Nytt pkt. 8. 
Det skal avholdes jevnlige møter i byggekomiteen når prosjektet igangsettes. 
 

Rådmannens innstilling med byggekomiteens endringer ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Byggekomiteen for etablering av senter for helse og omsorgstjenesten i Kåfjord, jfr. k-

sak 20/15, beslutter iverksetting av kontraktsforhandlinger for nytt helse- og 
omsorgssenter i Kåfjord. 

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

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

4. Det økte låneopptaket fordeles på sykehjemsdelen med 7,541 mill. kr og på 
omsorgsboligene med 2,189 mill. kr. 

5. Det forutsettes at av det totale låneopptaket på 129,440 mill. kr. så refunderes 17,589 
mill. kr. av Ungbo når selskapet overtar omsorgsboligene. 

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

7. Vedtaket fattes med medhold i Kommunelovens § 13. 
8. Det skal avholdes jevnlige møter i byggekomiteen når prosjektet igangsettes. 

  
 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Kåfjord formannskap – utvidet med leder for hovedutvalg for oppvekst og omsorg, og 

leder for hovedutvalg for miljø, drift og utvikling -  beslutter iverksetting av nybygg av 
nytt senter for helse og omsorgstjenester i Kåfjord. 

2. Det godkjennes en økning av kostnadsoverslaget til senteret fra kr. 241 mill. kr. (i 
budsjett 2016, budsjett 2017 og økonomiplan 2018) til kr. 256,8 mill. kr. 
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3. Økningen av kostnadene på 15,8 mill. kroner finansieres slik: 
 Økt tilskudd fra husbanken 4,560 mill. kr. 
 Økt kompensasjon for merverdiavgift 1,6 mill. kr. 
 Økt låneopptak 9,640 mill. kr. 

4. Det økte låneopptaket fordeles på sykehjemsdelen med 7,541 mill. kr og på 
omsorgsboligene med 2,189 mill. kr. 

5. Det forutsettes at av det totale låneopptaket på 129,440 mill. kr. så refunderes 17,589 
mill. kr. av Ungbo når selskapet overtar omsorgsboligene. 

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

7. Vedtaket fattes med medhold i Kommunelovens § 13 
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Tildelingsavtale 
Kommunal tildelings- og disposisjonsrett for Nye 

Omsorgsboliger i Birtavarre (Svennhaugen) 

1. Parter 

Utleier/Eier:  

Navn: Ungbo AS  

Org.nr: 966897058 

Adresse: Nyvollveien 3, 9147 Birtavarre 

Kommune:   

Navn: Kåfjord kommune 

Org.nr: 940363586 

Adresse: PB 74, 9148 Olderdalen  

2. Formål 

Formålet med avtalen er å sørge for at utleieeiendommen representerer et stabilt, godt og trygt 

bomiljø for beboere, kommunen, og utleieren.  

Avtalen er mellom Ungbo AS og Kåfjord kommune, samt gjelder kommunens rett til å tildele boliger 

til sine boligsøkere som oppfyller kriteriene for omsorgsboliger.  

Videre omfatter også avtalen kommunens garanti for husleie i kontraktens avtaleperiode, eier/utleier 

plikt til å drifte og vedlikeholde bygget/leilighetene i hht. normalt god standard og husleielovens krav  

3. Avtalen gjelder disse leieobjektene 

Eiendommen:   

Adresse: Omsorgsboliger Bakkemo (Svennhaugen), 9147 Birtavarre 

  Gnr/bnr: 19/172 (Samme som helsesentret, blir skilt ut på eget Gnr/Bnr) 

  Kommune: Kåfjord Kommune 

Leieobjektet/Omsorgsboligbygget består av:   

➢ 8 Stk. tilrettelagte omsorgsleiligheter for eldre/funksjonshemmede på 42,2 kvm hver. 

➢ Fellesstue/oppholdsrom med Kjøkken på 54,8 kvm 

➢ Korridorer, gang/inngang og heis/trapperom 

➢ To felles boder, hcwc og et disponibelt rom. 

➢ Utearealer og parkering  
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4. Varighet 

Tildelingsavtalen løper i 50 år fra dato for overtakelse av bygget og utbetaling av Tilskudd fra 

Husbanken, noe som tilsvarer lånets nedbetalingstid. Det vises også til Inngått avtale mellom Kåfjord 

kommune og Ungbo AS om overtakelse av nye omsorgsboliger pkt. 4. Avtalen er signert 03.05.2019. 

5. Rettigheter og plikter 

➢ Kommunen har tildelingsrett til alle leilighetene i omsorgsboligbygget i 50 år, noe som 

innebærer at kommune har rett og plikt til å tildele en ledig bolig til leietakere som oppfyller 

kriteriene. 

➢ Når kommunen har fattet tildelingsvedtak, oversendes/videreformidles dette til Ungbo 

umiddelbart/så snart som mulig, kontrakt inngås med boligsøker. 

➢ Utleier/Eier (Ungbo) og boligsøker inngår kontrakt etter husleielovens bestemmelser. 

Kommunen er ikke part i leieforholdet. 

➢ Utleier/eier skal sørge for god forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av omsorgsboligene i 

avtaleperioden med kommunen og sørge for et godt og stabilt bomiljø for leietakerne.  

➢ Kommunen skal følge opp beboere med behov for kommunale tjenester på en god måte, og 

søke å bidra til et godt og stabilt bomiljø. 

6. Grunnlag for husleie/leiepris 

➢ Ungbo AS har i styremøte sak. 1/18 den 14.03.18 vedtatt husleie i hht. 50 års nedbetaling og 

Kåfjord kommune har i kommunestyre sak 53/18 den 27.09.18 vedtatt Ungbo AS sitt forslag 

på husleie.  

➢ Husleie inkluderer alle FDV kostnader, samt vann, avløp og renovasjon. Utgangspunktet for 
beregnet husleie er investeringskostnad på kr. 14,5 mill, hvis denne blir vesentlig høyrere 
eller lavere. Vil husleien bli justert i hht. faktisk investeringskostnad. Beregnet husleie 
framkommer nedenfor: 
 
Tekst/forklaring       50 år 
Årlig kostnad renter/avdrag    560.601,- 
FDV kr. 400,- x 680 m2     272.000,- 
Tot årlig kostand/grunnlag husleie   832.601,- 

 
Årlig husleie pr leilighet (8 leiligh.)   104.075,- 

 
Månedlig husleie pr leilighet        8.673,- 
 

➢ Husleien ovenfor inkluderer ikke strøm, denne stipuleres månedlig for hver leilighet og av-
regnes en gang pr. år. 
  

➢ Husleien kan årlig justeres i hht. lønns- og prisvekst jmf. Husleielovens regler.  
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7. Samarbeid/møter 

➢ Tildelingsavtalen krever et gods samarbeid mellom Kåfjord kommune og Ungbo AS, begge 

parter oppnevner egen kontaktperson i hht. tildelinger av boliger.  

➢ Hvis Kommunen oppdager feil/mangler som angår bygget, tekniske installasjoner og 

inventar, videreformidles dette til Ungbo snarest. 

➢ Utleier/Eier og kommunen møtes fast en gang per år, og ellers etter behov. 

➢ Utleier/eier og beboere og evt. kommunen møtes etter behov. 

➢ Møte mellom kommunen og beboere holdes ved særlige behov. 

8. Signatur 

Denne tildelingsavtalen er undertegnet i to eksemplarer, hvor partene beholder hvert sitt eksemplar. 

 

Sted/dato:_________________ _______________ 

 

Ungbo AS      Kåfjord kommune 

 

_______________     __________________ 

Tor Oldervoll      Svein Oddvar Leiros 

Styreleder      Ordfører 

 

_______________ 

Berthon Bucht 

Styremedlem 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/978 -43 

Arkiv: F30 

Saksbehandler:  Einar Pedersen 

Dato:                 20.06.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
34/19 Kåfjord kommunestyre 24.06.2019 

 

Orienteringssak: Plan, tiltak mv bosetting / integrering av flyktninger - 
revidert 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Særutskrift: Plan, tiltak mv bosetting / integrering av flyktinger 
2 Handlingsplan for integrering og bosetting av personer med flyktningebakgrunn revidert 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Fremlagte revidert dokument: Handlingsplan for integrering og bosetting av personer med 
flyktningebakgrunn tas til orientering. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det vises til vedlagte særutskrift og revidert Plan, der vedtak fra kommunestyremøtet 
23.04.2019 PS 15/19 er innarbeidet i planen. 
 
Følgende vedtak ble vedtatt i dette møtet: 
«Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 23.04.2019  
Behandling:  
Rita Solberg SP: Planen sier ikke noe hva som skjer når de er bosatt. Hvem er ansvarlig når de er 
bosatt?  
Lisa K. Mo AP: Stryke under pkt.3.3. i forhold til elev.  
Tor Mikalsen MDG: Er en mer konkret plan. Har alle i Introduksjonsprogrammet IP?  
Ordfører Svein O. Leiros: Kåfjord kommune har etter påtrykk fra Dep. bygd boliger etter 
Hamarøymodellen for å bosette flyktninger. Det er sterkt beklagelig at samme regjering har sagt 
NEI til kommuner med mindre enn 5000 innbyggere, å få bosette flyktninger.  
Britt Pedersen AP kom med følgende forslag:  
Planen sendes tilbake til administrasjonen, og en ber om at følgende innspill innarbeides i planen:  
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Innspill:  
1) Innledning  
forslag: Ønsker å sette inn fra forrige plan: "Det forventes at hele kommuneorganisasjonen ivaretar 
bosettings og integreringsarbeidet i sitt generelle arbeid."  
3.3 Økonomi  
Forslag: ta bort siste avsnitt om at pr. nå har kommunen en årlig utgift på kr 1 mill for et barn i 
grunnskolen. Utgiften må dekkes innenfor rammene til oppvekstetaten.  
4.2 NAV-Kåfjord, flyktningetjenesten  
Hvorfor forskjell på:  
Ved bosetting fra IMDI: hjelpe dem inn i ulike fritidsaktiviteter  
Ved familiegjenforening: Veiledning om fritidsaktiviteter  
Hvorfor skille mellom dette? Dette kan IKKE anses som god integrering for ALLE:  
Forslag om at det endres til at begge skal hjelpes inn i ulike fritidsaktiviteter  
Under punkt om at Flyktningetjenesten ikke skal ha kontakt eller ansvar for barna i det daglige etter 
at familien er bosatt.  
Forslag: flyktningetjenesten skal bistå barna og foresatte ved behov når det gjelder saker som angår 
barna, men som ikke direkte omhandler barnehage, skole eller SFO  
4.3 Oppvekst, barn og familie  
Savner at det er sagt noe om SFO under punkt 4.3  
Forslag: skole, barnehage og SFO er viktige arenaer for læring av språk og integrering av barn og 
deres familie. Det må legges til rette for at barna kan tilbys SFO-plass slik at de kan delta i sosiale 
settinger med barn da lek er viktig for å lære språk og for sosialisering.  
Punkt 5: Hvis det ikke er et tilbud om innføringsklasse for Barn fra språklige minoriteter, så skal i 
størst mulig grad plasseres i aldersriktig klasse, men få opplæring etter paragraf 2.8 8 særskilt 
norskopplæring.  
4.7 kultur  
Forslag: Må ha mer fokus på Fritid: Det må legges til rette for at barna hjelpes inn i ulike 
fritidsaktiviteter da barna med flyktningebakgrunn ikke /er lite integrert i fritidstilbud  
Rita Solberg søkte om permisjon fra kl.16.30. søknad ble enstemmig vedtatt, og fratrådte møtet.  
Votering:  
Aps sitt endringsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak:  
Plan for integrering og bosetting vedtas med endringer som er fremlagt i møtet.  
Planen tas opp igjen i kommunestyremøtet i juni.» 
 
 

Vurdering 
Revidert plan tas til orientering. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

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

Einar Pedersen 
 
   
 
 

 

 
Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak 

 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2015/978-42 F30 02.05.2019 

 

Særutskrift: Plan, tiltak mv bosetting / integrering av flyktinger 

Vedlagt følger vedtaket i denne saken, som ble behandlet i kommunestyret 23.04.2019. 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Greta Larsen 
Avdelingsleder Service/IT 
Tlf.: 777 19 201/ 91573468  
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/978-42 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/978 -41 

Arkiv: F30 

Saksbehandler:  Einar Pedersen 

Dato:                 03.04.2019 

 
 

Særutskrift 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
15/19 Kåfjord kommunestyre 23.04.2019 

 

Plan, tiltak mv bosetting / integrering av flyktninger 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Handlingsplan for integrering og bosetting av personer med flyktningebakgrunn 
2 Utsatt sak: Bosetting / integrering, mål og tiltak for Kåfjord kommune 

 
 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 23.04.2019  

Behandling: 
Rita Solberg SP: Planen sier ikke noe hva som skjer når de er bosatt. Hvem er ansvarlig når de er 
bosatt? 
Lisa K. Mo AP: Stryke under pkt.3.3. i forhold til elev. 
Tor Mikalsen MDG: Er en mer konkret plan. Har alle i Introduksjonsprogrammet IP? 
Ordfører Svein O. Leiros: Kåfjord kommune har etter påtrykk fra Dep. bygd boliger etter 
Hamarøymodellen for å bosette flyktninger. Det er sterkt beklagelig at samme regjering har sagt 
NEI til kommuner med mindre enn 5000 innbyggere, å få bosette flyktninger. 
 
Britt Pedersen AP kom med følgende forslag: 
Planen sendes tilbake til administrasjonen, og en ber om at følgende innspill innarbeides i planen: 
 Innspill: 
 1) Innledning 
 forslag: Ønsker å sette inn fra forrige plan: "Det forventes at hele kommuneorganisasjonen 
ivaretar bosettings og integreringsarbeidet i sitt generelle arbeid." 
 3.3 Økonomi 
 Forslag: ta bort siste avsnitt om at pr. nå har kommunen en årlig utgift på kr 1 mill for et barn i 
grunnskolen. Utgiften må dekkes innenfor rammene til oppvekstetaten. 
 4.2 NAV-Kåfjord, flyktningetjenesten 
 Hvorfor forskjell på: 
 Ved bosetting fra IMDI: hjelpe dem inn i ulike fritidsaktiviteter 
 Ved familiegjenforening: Veiledning om fritidsaktiviteter 
 Hvorfor skille mellom dette? Dette kan IKKE anses som god integrering for ALLE: 
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 Forslag om at det endres til at begge skal hjelpes inn i ulike fritidsaktiviteter 
 Under punkt om at Flyktningetjenesten ikke skal ha kontakt eller ansvar for barna i det daglige 
etter at familien er bosatt.  
 Forslag: flyktningetjenesten skal bistå barna og foresatte ved behov når det gjelder saker som 
angår barna, men som ikke direkte omhandler barnehage, skole eller SFO 
 4.3 Oppvekst, barn og familie 
 Savner at det er sagt noe om SFO under punkt 4.3 
 Forslag: skole, barnehage og SFO er viktige arenaer for læring av språk og integrering av barn 
og deres familie. Det må legges til rette for at barna kan tilbys SFO-plass slik at de kan delta i 
sosiale settinger med barn da lek er viktig for å lære språk og for sosialisering. 
 Punkt 5: Hvis det ikke er et tilbud om innføringsklasse for Barn fra språklige minoriteter, så skal 
i størst mulig grad plasseres i aldersriktig klasse, men få opplæring etter paragraf 2.8 8 særskilt 
norskopplæring. 
 4.7 kultur 
 Forslag: Må ha mer fokus på Fritid: Det må legges til rette for at barna hjelpes inn i ulike 
fritidsaktiviteter da barna med flyktningebakgrunn ikke /er lite integrert i fritidstilbud 
 
Rita Solberg søkte om permisjon fra kl.16.30. søknad ble enstemmig vedtatt, og fratrådte møtet. 
 
Votering: 
Aps sitt endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Plan for integrering og bosetting vedtas med endringer som er fremlagt i møtet. 
Planen tas opp igjen i kommunestyremøtet i juni. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Fremlagte dokument Handlingsplan for integrering og bosetting av personer med 
flyktningebakgrunn tas til orientering. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Plan for integrering og bosetting ble fremmet for kommunestyrets møte den 27.9.2018. Etter at 
saken ble behandlet gjorde kommunestyret slik vedtak: 
 
«Saken utsettes. Planen kompletteres slik at den er mer helhetlig» 
 
Etter kommunestyrets behandling ble det fremlagte dokumentet bearbeidet og deretter sendt ut til 
de ulike etatene med anmodning om tilbakemelding / innspill. Det er avgitt flere 
tilbakemeldinger i form av notater, anmerkninger gjort i utsendt plandokument, muntlig dialog 
mv. Tilbakemeldingene har vært konkrete og relevante. Disse er i stor grad innarbeidet i 
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fremlagte plandokument.  
Arbeidet med dokumentet ble avsluttet gjennom et møte den 10.4.19 med etatsledere oppvekst, 
helse/omsorg, fungerende NAV-leder, flyktningkonsulent og rådmannen. Møtet medførte mindre 
endringer.  
Det var en samstemt tilbakemelding om at plandokumentet er godt egnet som styringsdokument i 
den praktiske oppfølgningen og gjennomføringen av tjenesten. Dokumentet klargjør roller og 
ansvar for de ulike sektorene og behovet for å videreutvikle og forbedre det tverrgående 
samarbeid og kommunikasjon mellom etatene.  
 
Introduksjonsprogrammet er i utgangspunktet forutsatt å gå over 2 år for den enkelte deltaker. 
Endringer i de nasjonale føringer åpner for at programmet kan forlenges med et år etter søknad 
fra den enkelte. Eventuell innvilgelse av slike søknader vil bidra til å holde et høyt utgiftsnivå, 
omkring kr. 200 000,-, per person pr år. Kommunen har pr nå innvilget 2 slike søknader, ytterlig 
flere vil komme. Dette må tas med i kommende budsjetter og vil også kunne medføre behov for 
regulering av vedtatt budsjett. 
 

Vurdering 
Målet for Kåfjord kommunes integreringsarbeid er å skape en stødig og trygg start på livet i 
Norge for mennesker med flyktningebakgrunn. Kåfjord kommune skal gi de verktøyene de 
trenger til å klare seg og for å oppnå å bli inkludert i samfunnet både økonomisk og sosialt. 
For å lykkes med dette er det av avgjørende med godt tverretatlig samarbeid og at hver sektor er 
seg bevisst sitt ansvar og sitt ansvar for at det tverretatlige og –faglige samarbeidet fungerer. Et 
velfungerende inkluderingsarbeid er avhengig av at alle etater snakker sammen om hvordan man 
kan bidra inn i arbeidet.  
 
Nasjonale forventninger og føringer legger til grunn at kommunene skal oppnå resultater hvor 70 
% av innvandrere ett år etter deltakelse i introduksjonsprogrammet skal ha oppnådd mål om 
arbeid eller utdanning, og som følge av dette være selvforsørget. 
Kåfjord kommunes resultater med bakgrunn i målkravet om overgang til arbeid og/eller 
utdanning er på 87 %. Resultatet er pr utgangen av 2018. Dette er et resultat som indikerer god 
oppfølgning av målgruppen. Det finnes likevel tilbakemeldinger som synliggjør et behov for å 
heve kvaliteten i arbeidet med barn og familier som har utvidet behov. God samhandling og 
kommunikasjon mellom de ulike kommunale tjenestene er i denne sammenhengen særdeles 
viktig. Hvordan tjenestene makter å ha løpende oppfølgning av plandokumentets mål og 
tiltaksdel, kap 4, er derfor svært viktig.  
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1. Innledning 

Etter vedtak gjort av Kåfjord kommunestyre i 2013, har Kåfjord kommune har bosatt 
flykninger, 10 i året. I brev av 02.11.2017 overbringer IMDI en takk for innsatsen til Kåfjord 
kommune. I samme brev opplyser IMDI om et lavere bosettingsbehov og av den grunn vil 
Kåfjord kommune ikke bli anmodet om å bosette flere. Per i dag har Kåfjord kommune bosatt 
33 personer. Dette antallet forventes redusert ved at de bosatte flytter ut av kommunen til 
andre steder i landet. 
Prinsippet om sektoransvar har vært til grunn i arbeidet med integrering på lik linje som for 
alle øvrige innbyggere. Dette betyr at hver tjeneste har ansvaret for tjenestetilbudet for alle 
grupper av befolkninga innenfor sitt ansvarsområde og søke samarbeid med andre 
tjenesteområder når det er nødvendig. Det forventes at hele kommuneorganisasjonen ivaretar 
bosettings- og integreringsarbeidet i sitt generelle arbeid. 

2. Introduksjonsordningen 
I 2003 ble «Lov om introduksjonsordningen og norskopplæring for nyankomne innvandrere 
(introduksjonsloven)», gjort gjeldende. Lovens formål er å styrke nyankomne innvandreres 
muligheter for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet og bidra til økonomisk selvstendighet. 

Følgende elementer/føringer i introduksjonsordningen er spesielt viktig: 

 Kommunen har plikt til å tilby alle nyankomne et fulltidstilbud på 37,5 t/uka med 
hovedvekt på norsk med samfunnskunnskap.  

 Introduksjonsprogrammet skal ha som mål å gi grunnleggende ferdigheter i norsk og 
norsk samfunnsliv. Samt å forberede de nyankomne for deltakelse i yrkeslivet og/eller i det 
ordinære utdanningssystemet.  

 Ihht. introduksjonsloven skal deltakere ha tilbud om introduksjonsprogram innen 3 
måneder etter bosetting.  

 Introduksjonsprogrammet er et helårlig program, og følger arbeidslivets regler.  
 Programvarigheten er inntil 2 år med mulighet for utvidelse med 1 år etter en individuell 

vurdering. 
 Deltakere i programmet får utbetalt introduksjonsstønad tilsvarende 2G, stønaden er 

skattepliktig. De som er mellom 18 og 25 år får 2/3stønad. 
 Ved ugyldig fravær foretas det trekk i stønadsutbetalingen. 
 Ved behov kan det søkes om supplerende sosialhjelp. Dette skjer etter søknad og 

individuell vurdering. 
 Deltakere skal kartlegges, og det utarbeides en individuell plan for den enkelte. Planen 

evalueres og justeres jevnlig. 
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2.1.  Nasjonale mål for Introduksjonsprogrammet  

Det nasjonale resultatmålet for introduksjonsprogrammet er at 70 prosent skal være i arbeid 
eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonsprogram.   
For å nå dette, må delmålet være at alle deltakere i introduksjonsprogrammet har 
språkpraksis og/eller eventuelt relevant arbeidspraksis. Med relevant arbeidspraksis menes 
praksis som vil gi deltakeren erfaring innenfor yrket hun eller han ønsker å jobbe med. 
Det skal søkes inn på grunnskole eller videregående skole etter behov, alt ettersom hva som 
vil bidra til å hjelpe den enkelte ut i ordinær jobb eller utdanning. 
 
Definisjoner 

Asylsøker: En asylsøker er en person som på egenhånd kommer uanmeldt til 
Norge og ber om beskyttelse som flyktning.  Hvis søknaden blir 
innvilget, får asylsøkeren status som flyktning.  Hvis søknaden avslås 
må asylsøkeren returnere til hjemlandet sitt, eller søke opphold på 
annet grunnlag. 

Flyktning: Overføringsflyktninger og asylsøkere som har fått innvilget asyl.  I 
Norge brukes betegnelsen ofte også om personer som har fått opphold 
på humanitært grunnlag etter søknad om asyl. 

Overføringsflyktning:
  

En person som får komme til Norge etter organisert uttak av UDI og 
FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) 

Bosetting: Overføringsflyktninger og tidligere asylsøkere som har fått 
oppholdstillatelse, bosettes gjennom samarbeid mellom staten v/IMDI 
og kommunene.  Bosetting er en frivillig oppgave for kommunene 

Familieinnvandring: Tillatelse til å bo i Norge kan gis utenlandske personer som er i 
familie med nordmenn, og utenlandske borgere med lovlig opphold i 
Norge. Familieinnvandring blir først og fremst gitt til nære 
familiemedlemmer som ektefelle, registrert partner, samboer gjennom 
to år og barn under 18 år. 

Enslige mindreårige 
flyktninger: 

Asylsøkere og flyktninger under 18 år, uten foreldre eller andre med 
foreldreansvar i Norge.  Definisjonen innebærer at også mindreårige 
som kommer til Norge med følgeperson(er) er enslig mindreårig, hvis 
følgepersonen ikke har foreldreansvar 

 

2.2. Målgruppe 

Nyankomne innvandrere med flyktningbakgrunn og som har fått innvilget oppholdstillatelse 
etter følgende kriterier:  

 Personer som har fått innvilget asyl  
 Overføringsflyktninger med innreisetillatelse  
 Innvilget oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter søknad om asyl 
 Familiegjenforente med personer i de ovennevnte grupper som ikke har vært bosatt mer 

enn fem år. 
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3. Kåfjord kommune, - bosetting og integrering 

3.1.  Status og utviklingstrekk 

Bosetting av flyktninger har pågått siden november 2015. Kåfjord kommune har totalt med 
familiegjenforening 43 personer med flyktningebakgrunn og familiegjenforente av disse. Av 
disse har 30 deltakere deltatt i introduksjonsprogrammet, 1 er alderspensjonist og 12 er barn.  

Oversikt over bosatte personer med flyktningbakgrunn siden november 2015 og status pr i 
dag. 

Den totale antallet bosettingen i perioden 2015  - 2019: 43 
Totalt antall som har hatt vedtak på introduksjonsprogram i perioden 2015 – 2019: 30 
Familiegjenforeninger i perioden 2015 – 2019:  2 
Antall personer i familiegjenforeninger: 9 
Antall personer som er flyttet til en ny kommune i perioden 2015 – 2018: 9 
  
Status per i dag:  
Antall personer med flyktningbakgrunn folkeregistrert i Kåfjord kommune 33 
Antall barn registrert i Kåfjord kommune pr i dag: 10 
Antall pensjonister: 1 
Antall aktive vedtak på introduksjonsprogrammet pr i dag: 16 
Antall borteboende registrert i kommunen: 6 
Det totale antallet flyktninger som bor og oppholder seg i kommunen: 27 

 

3.2.  Prognose 2019 -2021. 

Bosetting og introduksjonsprogram frem mot 2021  

Pr i dag i 2019 så er det 16 personer som har vedtak på introduksjonsprogrammet.  IMDI`s 
beslutning om at Kåfjord kommune ikke lenger skal motta nye bosettere har 
flyktningetjenesten i NAV foretatt en beregning på sannsynligheten for antall vedtak på 
introduksjonsprogram til og med år 2020. Denne beregningen viser følgende: 

 Antall personer med vedtak i introduksjonsprogrammet fra 01.02.2019 – 21.06.2019:  16 
personer. 

 Antall personer med vedtak i introduksjonsprogrammet fra 30.08.2019 er 13 personer. 
 Juli 2021 vil det siste vedtaket i introduksjonsprogrammet bli ferdigstilt. 
 
Det er stor forskjell på deltakere i introduksjonsprogrammet. Familier har opparbeidet seg et 
visst nettverk via skole og barnehage/SFO, men inkludering i lokalmiljøet på fritiden for 
barna er utfordrende.  De enslige har ikke like enkelt for å danne nettverk, men de er yngre 
og er mer mobile, og det forventes at de vil gå videre til ordinær utdanning og bli selvhjulpne. 

Av barnefamiliene er det flere som trenger oppfølging og veiledning da de har barn med 
spesielle behov. Det er dannet ansvarsgrupper som møtes jevnlig, for å sørge for at de får den 
helsehjelpa og skolegangen de har krav på.  
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De bosatte får hjelp til mange gjøremål av ansatte i kommunen som de kan gjøre selv – 
forutsatt at de får muligheten til å prøve. Dette er helt nødvendig for at de skal være 
integrerte og kunne være selvhjulpne. Alle ansatte i kommunen skal jobbe etter prinsippet 
hjelp til selvhjelp. 

Flere vil fortsatt ha behov for oppfølging av NAV med tanke på arbeid og selvforsørgelse 
etter endt intro, da disse står langt fra arbeidslivet. 
 

3.3.  Økonomi 

Gjennom overføringer fra staten får alle kommuner får et innbyggertilskudd, som er et fast 
kronebeløp per innbygger som er registrert som bosatt i kommunen. For Kåfjord kommune er 
det budsjettert for 2019 med samlet beløp for alle innbyggere, inklusive målgruppen, på i 
overkant av 52 mill kr.  
For å støtte opp om kommunenes arbeid med bosetting og integrering gis det tilskudd til 
kommunen per bosatte flyktning eller familiegjenforente av personer med flyktningbakgrunn. 
De årlige utbetalingene har så langt balansert kommunens årlige utgifter. Tilskuddene 
reduseres år for år i forløpet – totalt 5 år. 3 år for familiegjenforente. 
 

For regnskapsåret 2018 fikk Kåfjord kommune slike overføringer: 

Bosettingsår Tilskudd pr person Antall personer 
2018 242 000 6 
2017 172 000 8 
2016 85 000 13 
2015 71 600 6 
Husleieinntekter 1 058 523  
Inntekter totalt 2018 7 859 523 33 

 

De største utgiftspostene i 2018 var: 

Introduksjonsstønad 4 053 938,03 
Husleie 1 454 738,00 
Skyss skole/praksis 182 678,87 
Strøm 158 939,12 
Bidrag til etablering 46 197,06 
Bidrag til livsopphold (barnehage/SFO) 163 119,71 

 

Faktorer som påvirker budsjettet i 2019: 

Årlige nedtrappes tilskuddene per bosetter uten at utgiften kan tas ned tilsvarende. 
Kommunen må derfor tilføre penger fra ordinær rammetilskudd. 

Ved utflytting til annen kommune bortfaller tilskudd. 
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Det er også anledning til å søke om utvidet introduksjonsprogram, noe som vil gi merutgifter 
samtidig som integreringstilskuddet er lavere enn det bosetter får i introduksjonsstønad.   

Hittil er det 8 stykker som har fått innvilget utvidet introduksjonsprogram. Disse 
tilleggskostnadene beregnes å være i underkant av 1 000 000, som må finansieres over 
kommunes budsjett. 

Utgifter til leiligheter som står tomme påvirker også budsjettet. Som ren utgift utgjør dette 
mellom 400-500 000 kroner i året. Merk at dette er kun de som står tomme. I årets første fem 
måneder var det budsjettert 42 000 med utgifter til husleie, mens det reelle tallet er 342 000. 

Det var også budsjettert med en familiegjenforening som var ventet, der inntektene ble anslått 
til å være 572 000. Den er nå avlyst, og det blir da ikke bosatt flere i det hele tatt. 

Det var også feilbudsjettert med refusjon for svangerskapspermisjon med kr. 240 000, som 
kommunen ikke får. Imidlertid får kommunen inn litt mer husleie enn antatt. 

Kommunen vil etter denne prognosen mangle kr. 1 460 000,- ved årets slutt om dette er rett.  

Budsjett
Antatt 
regnskap Avvik

Introstønad -1700000 2681000 981000
Integreringstilskudd 4940000 -4368000 572000
Refusjon svangerskapspermisjon 240000 0 240000
Inntekt husleie 207000 -540000 -333000
= Manglende budsjettdekning 1460000

  

 

Resultater etter deltakelse i introduksjonsprogrammet 
Lov om introduksjonsprogrammet forventer at kommunene skal oppnå resultater hvor 70 % 
av innvandrere ett år etter deltakelse i introduksjonsprogrammet skal ha oppnådd mål om 
arbeid eller utdanning, og som følge av dette være selvforsørget.  

Kåfjord kommunes resultater i perioden 2015 – 2019 for de som har avsluttet 
introduksjonsprogrammet er som følger: 

 8 personer har begynt på videregående skole 
 5 personer er begynt i arbeid 
 2 personer deltar i Kvalifiseringsprogrammet 

I perioden 2015 – 2019 er det totalt 15 personer som har avsluttet perioden i 
introduksjonsprogrammet. 13 personene har hatt direkte overgang til ordinær arbeid eller 
utdanning.  
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Kåfjord kommunes resultater med bakgrunn i målkravet om overgang til arbeid og/eller 
utdanning er på 87 %.  

Vi har hatt praksisplasser i privat sektor i butikker, skole, verksted, vekstbedrift og kafé. 
Totalt 9 plasser siden 2016. I offentlig sektor har vi hatt i bibliotek, sykehjem, renhold, 
kulturskole, skole, drift. Totalt 7. Når det gjelder fulltidspraksis sommeren 2019, er samtlige i 
privat sektor. 

«Alle deltakere i introduksjonsprogram og norskopplæringen skal ha en individuell plan. 
Planen skal si noe om mål med deltakerens program og opplæring, og hvilke aktiviteter og 
tiltak som må til for å nå disse. Kommunen skal revidere planen jevnlig.» 
Fra imdi.no.  
  
Samtlige deltakere i introduksjonsprogrammet har en individuell plan. Planen skal revideres 
jevnlig, eller ved forandringer i livssituasjonen.  

4. Mål, ansvar, handlinger  
Målet for Kåfjord kommunes integreringsarbeid er å skape en stødig og trygg start på livet i 
Norge for mennesker med flyktningebakgrunn. Kåfjord kommune skal gi de verktøyene de 
trenger til å klare seg og for å oppnå å bli inkludert i samfunnet både økonomisk og sosialt. 

For å lykkes med dette er det av avgjørende med godt tverretatlig samarbeid og at hver sektor 
er seg bevisst sitt ansvar og sitt ansvar for at det tverretatlige og –faglige samarbeidet 
fungerer. Et velfungerende inkluderingsarbeid er avhengig av at alle etater snakker sammen 
om hvordan man kan bidra inn i arbeidet. Flyktningkonsulenten skal fungere som et 
bindeledd mellom etatene og deltakerne i introduksjonsprogrammet, herunder føre de videre 
til riktig kontaktperson i.f.t. problemstilling.. Hver sektor har ansvar for å veilede og 
saksbehandle innenfor sitt kompetanseområde. Det skal brukes tolk der det er nødvendig.  
 

4.1.  Samhandling 

Introduksjonsprogrammets tilgang til praksisplasser er svært viktig for å øke kvaliteten i 
arbeidet med integrering. Det er avtale mellom flyktningetjenesten og private, så vel som 
kommunale virksomheter som stiller med praksisplasser. Slike avtaler vil bidra til at deltakere 
raskere vil få kombinert språkpraksis og norskopplæring, og som følge av dette få et 
introduksjonsprogram som er både helårlig og på fulltid.  Dette vil øke muligheten for at den 
enkelte deltaker får brukt tiden i introduksjonsprogrammet optimalt, og får da mulighet til å 
komme i arbeid og aktivitet dersom de får lagt et godt grunnlag. 

Introduksjonslovens §4 sier at introduksjonsprogrammet skal være på full tid og helårlig, 
altså 37,5 t/uke. Voksenopplæringa i norsk og samfunnskunnskap utgjør om lag 1/3 av fulltid. 
Resterende 2/3 må fylles med praksis og andre tiltak. Flyktningetjenesten alene kan ikke å få 
alle bosettere ut i det private arbeidsmarkedet. Kåfjord kommune må derfor stille med faste 
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plasser på hvert tjenestested på f.eks. rådhuset, skolene, barnehagene, helsesenteret.  Det må 
være god dialog og et godt samarbeid om praksisplassen, om blant annet:   

 Hvor mange praksisplasser som til enhver tid kan tilbys. 
 Krav til praksisplassen, - arbeidsoppgaver, politiattest, språknivå, kompetanse 
 Kontaktperson som skal ta imot deltakeren, ta imot fraværsmeldinger og melde til 

flyktningkonsulent ved ev. fravær og signere frammøteliste. 
 Praksisplassens behov for oppfølgning / veiledning fra flyktningtjenesten.  
 Enhver etat har ansvar for å følge opp brukere som har krav på lovpålagte tjenester 

etaten forvalter. Vedtak og informasjon må gis med tolk, og det er etatens eget ansvar å 
sørge for tolk. 

Flyktningkonsulenten må altså hurtig kunne velge riktig praksis for de nyankomne, etter å 
laget en individuell plan i samråd med deltaker. 

Barneperspektivet 
Blant bosatte med flyktningebakgrunn finnes flere barn. I oppfølgningen av disse skal barnets 
stemme bli hørt og barnekonvensjonen skal ligge til grunn i alle saker som omhandler barn 
og unge. 

 

4.2.  NAV Kåfjord og flyktningtjenesten 

Flyktningtjenesten har ansvar for å forberede til bosetting, introduksjonsprogram, språk- og 
arbeidspraksis, (herunder søke politiattest til introdeltakere ved behov), samt oppfølging av 
den enkelte og av familiene, herunder bidra/støtte i å bygge opp sosialt nettverk samt 
introdusere ulike fritidstilbud for den enkelte.   

Familieoppfølging 
Flyktningtjenesten har ansvar for å bosette flyktningene med barna deres, og har disse 
arbeidsoppgavene knyttet til barn: 

 Utbetale etableringstilskudd til innkjøp av klær og utstyr. 
 Bidra med veiledning om fritidsaktiviteter, og hjelpe de inn i ulike fritidsaktiviteter. 
 Hvis skole/barnehage ikke lykkes i å opprette et godt samarbeid med foreldrene, vil 

flyktningetjenesten bidra med å få dette i gang etter henvendelse. 
 Flyktningetjenesten kan sitte i ansvarsgruppe/basisgruppe ved behov. 

Når et barn blir født i Kåfjord, har flyktningtjenesten ansvar for å sørge for at formelle og 
økonomiske sider kommer i orden dersom foreldre har behov for bistand. 

I det daglige, etter at familien er bosatt og barna er på skole/barnehage, har 
flyktningetjenesten bare unntaksvis jevnlig oppfølging av barna. Det er foreldrene som har 
ansvar for dem, samt den skolen/barnehagen de går på. I tillegg følges barna opp av 
helsesøstertjenesten. Ved behov for samarbeid med PPT, BUP, barnevern eller andre, følger 
barnehager/skoler/helsesøstertjenesten rutiner de har for videre oppfølging av barn. 
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Ovennevnte instanser skal ved behov ta kontakt med flyktningtjenesten for veiledning eller 
informasjon.  

Flyktningtjenesten bidrar med råd og veiledning til foreldre, og bistår barna og foresatte ved 
behov når det gjelder saker som angår barna, men som ikke direkte omhandler barnehage, 
skole, SFO eller helse. Der det er mindreårige som har ekstra utfordringer, kan 
flyktningtjenesten bistå med å etablere en ansvarsgruppe og delta i ansvarsgrupper ved 
behov.  

 
Mål: 

1 Minst 70% skal være i arbeid eller utdanning ved avsluttet introduksjonsprogram 
2 Hjelp til selvhjelp: Både enslige og familier skal få råd og veiledning til å bli selvhjulpen 

og økonomisk selvforsørget 
3 Alle som deltar i introduksjonsprogrammet, skal ha en individuell plan. 
4 Flyktningkonsulent og øvrige veiledere i NAV skal samarbeide om å få relevante 

arbeidsrettede introduksjonsprogram til den enkelte 
5 NAV prioriterer bruk av tiltak til deltakere i introduksjonsprogrammet og arbeidssøkende 

flyktninger etter endt introduksjonsprogram. 
6 Øvrige veiledere i NAV skal delta i et samarbeid om den enkelte deltaker tidligst mulig i 

programmet 
7 Øvrige veiledere i NAV skal bistå i kartlegging av den enkelte deltaker gjennom NAVs 

behovs- og arbeidsevnevurdering 
8 Alle bosatte, både voksne og barn, skal få informasjon og veiledning til fritidsaktiviteter 

og kulturelle tilbud i kommunen. 
9 Det skal prioriteres å øke tilgjengelighet og informasjon om tilgjengelighet til 

flyktningtjenesten. 
 

4.3.  Oppvekst, barn og familie 

Skole, SFO og barnehage er viktige arenaer for læring av språk og integrering av barn og 
deres familier. Det er viktig at barn starter i barnehage, skole og SFO så raskt som mulig ved 
ankomst til kommunen. FNs barnekonvensjon om barns rettigheter har betydning for barn og 
unge i Kåfjord kommune. Som en del av den nasjonale satsningen «Sjumilssteget» skal 
Kåfjord kommune ha helhetlige, gode og tverrfaglige innsatser for å sikre barn og unges 
rettigheter i kommunen. 

Oppvekstetaten har ansvar for å: 

 Kvalitetssikre rutiner og økonomi når det kommer til barnehage, grunnskole og SFO, i 
tillegg til kartlegging, saksbehandling og oppfølging av den enkelte både i barnehage og 
grunnskole/SFO.  

 Sørge for at elever fra språklige minoriteter som omfattes av opplæringslovens § 2.8 får 
innfridd sin rett til særskilt språkopplæring. 
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 I samarbeid med Troms fylkeskommune klargjøre ansvarsfordelingen i forhold til å 
planleggingen- og oppretting av videregående opplæringstilbud sett på bakgrunn av 
dagens og fremtidens behov.  

 Ha dialog med foreldre med barn i barnehage/skole/SFO. 
 Tilby praksisplasser for introduksjonsdeltakere i skoler/SFO og barnehager. Oppvekst har 

ansvar for å melde inn ledige praksisplasser til flyktningetjenesten. 
 

 Mål 

1 Et pedagogisk tilrettelagt tilbud for minoritetsspråklige barn som bidrar til rask og god 
integrering. 

2 Styrke barnets sosiale og språklige ferdigheter gjennom et godt samarbeid mellom 
skole/barnehage og hjem. Samarbeidet skal bygge på gjensidig forståelse og respekt for 
hverandres kulturer.   

3 Bidra til å styrke samarbeidet mellom foreldre  og skole/barnehage ved å formidle 
informasjon på en slik måte at foreldrene forstår. 

4 Barnehagen/skolen skal sikre at barn med flyktningebakgrunn inkluderes i alle aktiviteter 
på lik linje som øvrige barn. 

5 Minoritetsspråklige barn og unge skal i størst mulig grad plasseres i aldersriktig klasse 
når de kommer til kommunen, men få særskilt0 norskopplæring etter paragraf 2.8.8 i 
opplæringsloven. 

6 Barnehagen/skolen skal møte foreldre til minoritetsspråklige barn med samme 
forventninger som øvrige foreldre, bla deltakelse i foreldremøter, dugnader og lignende 

 

4.4.  Voksenopplæring 

Voksenopplæringen har 1,4 årsverk, og følgende hovedansvarsområdet overfor 
fremmedspråklige: 

 Ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne personer som er bosatt i 
kommunen. 

 Grunnskoleopplæring for voksne etter §4A-1 i opplæringsloven. 
 Spesialundervisning for voksne etter §4A-2 i opplæringsloven. 
 Delta i arbeid med utforming av individuell plan på det som angår voksenopplæringens 

ansvarsområde. 

Mål 

1 Elever med lite skolebakgrunn skal få tilbud om systematisk og rask opplæring, eks 
gjennom tiltak som spesialundervisning, særskilt språkopplæring o.l. 

2 Sørge for godt samarbeid mellom ansatte i VO og NAV ved å ha to faste samarbeidsmøter i 
måneden. Ledernivået skal i størst mulig grad delta. 

3 Voksenopplæring skal sørge for at elever har en jevn progresjon i norskopplæringen. 
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4.5.  Helse og omsorg 

Alle innbyggere i kommunen skal ha et likeverdig helsetilbud. Det er grunn til å tro at det er 
spesielle utfordringer i å sikre at flyktninger og innvandrere i kommunen får et likeverdig 
helsetilbud. Det avhenger både av at de får kunnskap til å nyttiggjøre seg de tilbudene som er 
og at ansatte i helsesektoren har kompetanse i flerkulturell forståelse slik at flyktninger blir 
møtt på en god måte. 

Etaten har ansvar for: 

 At samhandling mellom forskjellige avdelinger innenfor fagfeltet fungerer så optimalt som 
mulig, det være seg samhandling mellom helsesøster, lege, psykiatritjenesten og 
hjemmetjenesten. 

 Å veilede den enkelte når det kommer til lovpålagte tjenester, hjelpemidler og andre 
helse- og omsorgstjenester det kan være behov for. 

 Å kvalitetssikre rutiner, kartlegge behov for helsehjelp og administrasjon av enkeltvedtak. 
 Tilby praksisplasser for introduksjonsdeltakere i sykehjem og PU-tjenesten. Melde inn 

ledige praksisplasser til flyktningetjenesten. 
 Etaten skal bidra til, i et folkehelseperspektiv, at det blir gjort rede for ulike 

helsefremmende (og sosiale) tilbud som finnes i kommunen 

Mål 

1 Gjennomføre helsekartlegging av hver enkelt bosetter. Psykisk helse skal vektlegges. 
2 Aktiv deltakelse i tverretatlig samarbeid mellom helse, NAV og voksenopplæring 
3 Informere og veilede innbyggerne med flyktningebakgrunn om kommunens tjeneste- og 

hjelpetilbud om fysisk og psykisk helse 
 

4.6.  Drift- og utvikling 

Etaten har ansvar for: 

 Vaktmestrene skal befare leilighetene før de tas i bruk, og ha tilsyn med bl.a. 
brannsikkerhet.  

 Være en aktiv enhet når det kommer til møblering av leiligheter. 
 Bidra med råd, veiledning og praktisk støtte vedrørende leiligheter. 
 Tilby praksisplasser for introduksjonsdeltakere innen de praktiske fagene, (vaktmester, 

uteseksjonen, renhold o.l) Melde inn ledige praksisplasser til flyktningetjenesten 

Mål 
1 Gi informasjon om kommunens tjeneste og oppfølgning i forbindelse med 

samfunnssikkerhet og beredskap 
2 Gjennomføre informasjons- og veiledningstiltak om brannsikkerhet i hus og hjem. 
3 Ha praksis- og språkplasser bl.a. innenfor vaktmester – og renholdstjenesten.   
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4.7.  Kultur 

Det er en målsetting å opprettholde og utvikle et mangfoldig kulturtilbud, både for å ivareta 
«kåfjordkulturen», og for å kunne tilføre elementer av ens egen kultur.  I «kåfjord-kulturen» 
inngår også det samiske og kvenske perspektivet (tre stammers møte). Støtteordninger og 
mulige samarbeidspartnere til lag og foreninger som ønsker å arbeide med mangfoldstiltak 
må synliggjøres.  Lokale lag og foreninger må gis mulighet til å informere flyktninger om 
egen virksomhet, med tanke på å stimulere til rekruttering/frivillig arbeid. 

Kulturkonsulent og flyktningtjenesten skal ha et tverrfaglig samarbeid, for å sikre at 
flyktningtjenesten til enhver tid vet hva slags aktiviteter og tilbud som kan videreformidles til 
familiene Samarbeidet mellom kulturkonsulent og flyktningtjenesten er en viktig faktor for at 
personer, spesielt barn og unge, lykkes i å bli inkludert i lokalsamfunnet også på deres fritid. 

Mål 
1 Personer med flyktningbakgrunn skal oppleve at kulturtilbudene er tilgjengelig og skaper 

trivsel og mangfold 
2 Samarbeide med frivillige organisasjoner og friluftsråd for å stimulere for å inkludere 

personer med flyktningebakgrunn i  ulike frivillig kultur-, idretts og uteaktiviteter. 
3 Samarbeide med kommunens barne-/ungdomsklubb og andre lag/ foreninger for å 

stimulere til økt inkludering av personer med flyktningbakgrunn. 
4 Bruke kommunens barnas kommunestyre og ungdomsråd til å drøfte tematikken rundt 

inkludering og få innspill på hva man kan forbedre og hvordan. 
5 Kartlegge behov for fritidsaktiviteter og kulturelle tilbud, og bidra med hjelp til å begynne 

på disse. 
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