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1 Kåfjord 

1.1 Kommunedirektørens innledning 

Kommunedirektøren legger med dette fram årsmelding for 2021. Meldingen gir et bilde av 

virksomheten gjennom året, og skal være et redskap for administrasjonen og folkevalgte. 

Dette for evaluering av foregående års virksomhet, og for å høste med seg erfaringer i det 

videre arbeid. 

De mest sentrale oppgavene for Kåfjord kommune er tjenesteyting og samfunnsutvikling. 

Disse oppgavene skal gjennomføres på en slik måte at de blir til innbyggernes beste. Kåfjord 

kommune er til for sine innbyggere. Dette perspektivet står sentralt, og kommunen skal gi 

gode velferdstjenester og ha et stort innbyggerperspektiv. Det samme gjelder i 

gjennomføringen av vår rolle som samfunnsutvikler, tilrettelegger og bidragsyter til 

næringsutvikling. Samtidig må kommunen ivareta det lovpålagte hensynet til en sunn, 

langsiktig og bærekraftig økonomi. Kåfjord kommune har også i 2021, som tidligere år, brukt 

betydelige ressurser i forbindelse med å levere lovpålagte velferdstjenester til våre 

innbyggere. 

Merforbruket i 2019 henger fortsatt med oss. Denne var på 8,6 mill. 2020 regnskapet viste et 

mindreforbruk på ca. 1 mill. Det vil si at året 2021 måtte gi et mindreforbruk på 7,6 mill. for å 

unngå Robek. Status i skrivende stund er at regnskapet for 2021 legges fram med netto 

driftsresultat på 5,9 mill. Etter strykninger og avsetninger kan vi dekke tidligere års 

merforbruk med 5,7 mill. Det vil si at i tillegg til den allerede budsjetterte 

underskuddsdekningen i 2022 på 1,5 mill. må vi dekke inn ca. 500 tusen i tillegg. 

Regnskapsresultatet for 2021 vil helt klart ha virkning for det økonomiske handlingsrommet 

vi har også i 2022. Kåfjord kommune brukte siste rest av disposisjonsfondet på kr 52.969 i 

2021. Det er derfor et viktig mål å få bygd opp fondet de neste årene. Våre utfordringer 

forsterkes av synkende folketall og en demografisk utvikling med en stadig større andel eldre 

befolkning og lavere antall barnefødsler. For å fortsette å kunne ivareta våre oppgaver må 

Kåfjord kommune ha et fokus på effektiviseringer og kostnadsreduksjoner. Vi må også ha et 

fokus på inntektssiden, og legge til rette for, og støtte opp under nyetableringer i kommunen. 

Får å møte disse utfordringene har Kåfjord kommune gjennomført en organisasjons og 

utviklings prosess (OU-prosess). Denne har til hensikt å lede frem til en positiv endring av 

Kåfjord kommune som organisasjon. Prosessen ble ferdigstilt i 2021. Denne blir da sentral for 

kommunens rolle både som samfunnsutvikler, tjenesteyter og for fremtidig økonomisk 

handlingsrom. 

Begrepene «samefolkets dag» og «samisk folkedag» har etablert seg som følge av upresise 

oversettelser og delvis som et resultat av at begrepet «nasjonaldag» av enkelte har vært 

oppfattet som kontroversielt. Kommunestyret vedtok derfor 1. oktober 2021 at Kåfjord 

kommune skal bruke benevnelsen «samenes nasjonaldag» om 6.februar. 

Kvenpolitisk utvalg ble vedtatt etablert av formannskapet i møte 17. februar 2021. 

Begrunnelsen var at en etablering av et kvenpolitisk utvalg vil kunne bidra til flere 

kontaktpunkter mellom innbyggerne og kommuneorganisasjonen og den enkelte representant. 

Dette kan igjen føre til at flere interesse- og synspunkter synliggjøres både i 

kommunepolitikken og i organisasjonen som sådan. 

Det har vært et fokus over lang tid på sykefraværet, Dette har gitt resultater, men Covid-19 

pandemien har nok dessverre forrykket dette drastisk. Sykefraværet i 2021 var på 9,10% som 

tilsvarte 4708,75 syke dagsverk. Sammenlignet med 2020 var det en økning i sykefraværet på 

8,08 prosent. 

Året 2021 gav Kåfjord kommune, våre innbyggere og våre næringsaktører store utfordringer 
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med hensyn til Covid-19 pandemien. Etter at samfunnet ble "åpnet" har smitten spred seg 

også i vår kommune. Vi har i skrivende stund et relativt sett stort smitteutbrudd som setter 

våre tjenester under press. 

Det rettes en stor takk for en meget god innsats til alle våre ansatte i 2021. I år må vi spesielt 

få takket vår helsesektor. De har over en lang periode hatt et veldig stort press som følge av 

Covid-19 pandemien. Vi takker også våre folkevalgte som bekler viktige tillitsverv i de ulike 

politiske råd og utvalg. 

  

1.2 Økonomi 

1.2.1 Kort om drifts- og kapitalregnskap 

Kåfjord kommunes driftsregnskap for 2021 fremlegges med et netto driftsresultat på kr. 

5 923 562,-. Dette driftsresultatet disponeres til overføring til investeringsregnskapet med kr. 

521 502,- samt delvis inndekking av underskudd fra 2019 med kr. 5 683 450,-. 

Investeringsregnskapet fremlegges med et regnskapsresultat på kr. 0,-. Det vil si verken 

overskudd eller underskudd. 

• Skatt på formue og inntekt innkom 0,9 millioner kroner under budsjettet. Samtidig fikk 

vi en merinntekt på rammetilskudd på kr. 8,4 millioner. Årsaken til denne høye 

merinntekten skyldes høy skattevekst på landsbasis.   

• Eiendomsskatt ga en merinntekt på 0,5 mill. kr. og endte på 6,6 mill. kr. Årsaken her 

er høyere takst på Guolášjohka kraftverk enn året før, samt at Trollvikelva kraft kom 

inn i beregningsgrunnlaget. Taksten på disse kraftanleggene varier med kraftprisen. 

• Salg av kraft viste en betydelig svikt og vi fikk inn i underkant av 1,9 millioner av et 

budsjett på 3,5 millioner. Sammenlignet med året før så ble denne inntekten redusert 

med 4,6 millioner kr. Dette viser at salg av kraft er vanskelig å beregne og vi må være 

forsiktige i budsjetteringen her. En vesentlig del av denne inntekten bør budsjetteres 

avsatt til fond. 

  

  

  

  

1.2.2 Om driftsregnskap og budsjettrammer - hele kommunen 

AVVIK MOT OPPRINNELIG BUDSJETT Tall i hele 1000 kr.   

Sektor Budsjettramme Regnskap Avvik i kr. Avvik i % 

SENTRALADM 24046 20839 3207 13,3 

OPPVEKST 37925 43024 -5099 -13,4 

OMSORG 71994 79863 -7869 -10,9 

UTVIKLING 9568 8076 1492 15,6 

CORONA 2193 1233 960 43,8 

DRIFT 21930 27537 -5607 -25,6 

TOTALSUMMER 167656 180572 -12916 -7,7 
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AVVIK MOT REGULERT BUDSJETT Tall i hele 1000 kr   

Sektor Budsjettramme Regnskap Avvik i kr. Avvik i % 

SENTRALADM 23187 20839 2348 10,1 

OPPVEKST 37205 43024 -5819 -15,6 

OMSORG 71304 79863 -8559 -12,0 

UTVIKLING 9074 8076 998 11,0 

CORONA 2193 1233 960 43,8 

DRIFT 23064 27537 -4473 -19,4 

TOTALSUMMER 166027 180572 -14545 -8,8 

Tabellen under viser avvik mot regulert budsjett 

Budsjettrammene betegnes som det som etatene hver for seg og samlet har til disposisjon til 

tjenesteyting. Budsjettrammene reguleres med eller mindre i løpet av året. Vanligvis er det 

interne reguleringer som ikke gir særlige utslag. I 2021 ble det foretatt en større regulering i 

april med sikte på å rette opp store skjevheter i budsjettet som ble beregnet til 7,9 mill. kr. Det 

ble vurdert som vanskelig å dekke dette inn ved større omdisponeringer uten at også avsatt 

beløp til underskuddsdekning ble berørt. I opprinnelig budsjett var det avsatt 4,3 mill. til 

dette. Dette ble redusert til ca. 1,8 millioner samt at det ble vurdert å dekke inn underskuddet 

over flere år. Noe som ville innebære at kommunen havnet på ROBEK. 

Budsjettrammene er også definert som "Netto driftsutgifter". Netto driftsutgifter overskrider 

rammen med 14,5 millioner sammenlignet med regulert budsjett. Det er størst merforbruket i 

beløp er innenfor Omsorg med vel 8,5 millioner. Den største overskridelsen i prosent er det 

driftsavdelingen som står for. Her er merforbruket på vel 19%.  

Det er et mindre avvik mellom regnskap og opprinnelig budsjett og dette betyr da at de 

reduksjoner som ble foretatt i løpet av året ikke var realistiske.   

En nærmere analyse viser at hovedårsaken årsaken til overskridelsen av rammene i all 

hovedsak kommer fra lønnsområdet. Det er en overskridelse av ren lønn på like i underkant 

av 9,9 millioner. Samtidig er det en innsparing på pensjon på ca. 1,1 millioner.  

Videre så er det en overskridelse på kjøp av varer og tjenester på 5,7 millioner.  

overskridelsen av rammene ikke blir høyere enn 14,5 millioner skyldes en merinntekt på 

refusjon sykepenger på nesten 2,5 millioner.  

 Når det gjelder kommunens utgifter til Corona så kom nettoutgiftene på 1,2 millioner mens 

budsjettet var på 2,2 millioner. Her kan det være feilføringer ved at utgifter som skyldes 

Corona har blitt ført under de ordinære etatsrammene og bidratt til større overskridelser 

der.   

1.2.2.1 Forbruk av lønnsbudsjett - hele kommunen (tall i hele 1000 kr) 

Linjenavn  Reg budsjett 2021 Regnskap 2021 Avvik 2021 Resultat 

010-019 Fast lønn 99 101 99 692 591 Merforbruk 

020-029 Vikarer 10 542 14 137 3 595 Merforbruk 

030-039 Ekstrahjelp 4 204 5 448 1 244 Merforbruk 

040-049 Overtid 1 766 2 946 1 180 Merforbruk 

050-069 Annen lønn 9 446 12 407 2 961 Merforbruk 

070-079 Lønn vedlikehold 10 032 10 363 331 Merforbruk 

080-089 Godtgjørelser 
folkevalgte 

1 605 1 572 -33 Mindreforbruk 
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Linjenavn  Reg budsjett 2021 Regnskap 2021 Avvik 2021 Resultat 

090-098 Pensjonsinnskudd KLP 
- STP 

15 818 14 722 -1 096 Mindreforbruk 

000-099 SUM LØNN 152 514 161 286 8 772 Merforbruk 

Det er et merforbruk på lønn i 2021 på til sammen 8,8 millioner kr. Det er merforbruk på alle 

lønns-arter bortsett fra godtgjørelse til folkevalgte samt pensjonsområdet. Fast lønn har en 

overskridelse på 0,6 millioner. Dette tilsvarer 0,6% og må egentlig defineres til å være 

akseptabelt.  

Den variable lønna er fortsatt utfordrende med overskridelse på 25% på vikarer, 23% på 

ekstrahjelp, og 40% på overtid. Også posten "Annen lønn" er overskredet. I beløp like i 

underkant av 3 millioner som tilsvarer 23%. Innenfor denne gruppen er det særlig 

støttekontakter, honorarer, og vaktgodtgjørelser som er overskredet. 

Refusjon for sykefravær bidrar positiv retning med ei merinntekt på 2,4 millioner. Om det 

korrigeres for dette er den reelle overskridelsen på lønn på 6,4 millioner.  

  

1.2.2.2 Sentraladministrasjonen 

Sentraladministrasjonen hadde "offisielt" et mindre forbruk på 2,3 mill. kr. sammenlignet med 

budsjettramme. Dette beløpet må imidlertid korrigeres for en gjenstående ubenyttet reserve til 

lønnsjusteringer på 1,5 millioner. Mindre forbruk i sektoren blir da 0,8 millioner.  

Ny beregnet netto utgift i sektoren blir slik: 

 

  Budsjettramme Regnskap Avvik Avvik i % 

SENTRALADMINISTRASJONEN 21 657 20 839 818 3,8 

Aktiviteten innenfor sentraladministrasjon består av områdene politikk, kontrollorganene, 

administrasjon, interkommunalt samarbeid, samt områder som beredskap og menighetsråd. 

Om disse områdene deles opp, så kan merforbruk og mindreforbruk fordeles slik:   

• Politisk virksomhet                     - merforbruk        158 000,- 

• Kontrollorganene                       - mindre forbruk     83 000,- 

• Administrativ virksomhet            - mindre forbruk     83 000,-  

• Informasjonsteknologi                - mindre forbruk   487 000,- 

• Kirkelig virksomhet                    - mindre forbruk     33 000,- 

Oversikt over lønn sammenlignet med budsjett innenfor Sentraladministrasjonen   

Tabellen under er korrigert for en ikke disponert lønnsreserve på 1,5 millioner som var 

plassert under sentraladministrasjonen. Denne må tas bort for å få et korrekt bilde av 

forbruket sammenlignet med budsjett. 

Forbruk av lønnsbudsjett er slik innenfor området 

Lønnsarter Reg budsjett 2021 Regnskap 2021 Avvik 2021 Resultat 

010-019 Fast lønn 6 565 6 663 98 Merforbruk 

030-039 Ekstrahjelp 682 856 174 Merforbruk 

040-049 Overtid 51 35 -16 Mindreforbruk 

050-069 Annen lønn 172 215 43 Merforbruk 
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Lønnsarter Reg budsjett 2021 Regnskap 2021 Avvik 2021 Resultat 

080-089 Godtgjørelser 
folkevalgte 

1 386 1 355 -31 Mindreforbruk 

090-098 Pensjonsinnskudd KLP 
- STP 

1 980 2 617 637 Merforbruk 

000-099 SUM LØNN 10 836 11 740 904 Merforbruk 

  

1.2.2.3 Oppvekst 

  Budsjettramme Regnskap Avvik Avvik i % 

OPPVEKST 37 205 43 024 -5 819 -15,6 

Oppvekst har et merforbruk på 5,8 millioner sammenlignet med budsjettrammen. Forbruket 

innenfor de ulike tjenesteområdene var slik: 

• Kommunale skoler          -  merforbruk 2,8 mill. kr. 

• Utgifter privatskolen       -  merforbruk 0,45 mill. kr.  

• Barnehager                      -  merforbruk  1,6 mill. kr. 

• Barnevern                        -  merforbruk 0,27 mill. kr. 

• Voksenopplæring              -  mindreforbruk 0,8 mill. kr. 

• Andre områder                  -  merforbruk 1,5 mill. kr.  

 Forbruk av lønnsbudsjett er slik innenfor området 

Lønnsarter Reg budsjett 2021 Regnskap 2021 Avvik 2021 Resultat 

     

010-019 Fast lønn 33 450 35 178 1 728 Merforbruk 

020-029 Vikarer 1 905 3 775 1 870 Merforbruk 

030-039 Ekstrahjelp 1 443 989 -454 Mindreforbruk 

040-049 Overtid 24 451 427 Merforbruk 

050-069 Annen lønn 598 1 592 994 Merforbruk 

080-089 Godtgjørelser 
folkevalgte 

14 8 -6 Mindreforbruk 

090-098 Pensjonsinnskudd KLP 
- STP 

4 613 7 264 2 651 Merforbruk 

000-099 SUM LØNN 42 047 49 258 7 211 Merforbruk 

   

1.2.2.4 Omsorg 

  Budsjettramme Regnskap Avvik Avvik i % 

OMSORG 71 304 79 863 -8 559 -12,0 

Omsorg har et mer forbruk på 3,7 mill. kr. sammenlignet med budsjettramme.  Dette mer 

forbruket kan fordeles slik på ulike tjenesteområder:  

• Diagnose og behandling          - mindreforbruk 0,1 mill. kr. 

• Nav - administrativ de              - merforbruk 0,1 mill. kr.  

• Nav - økonomisk sosialhjelp   - mindreforbruk 0,6 mill. kr.  

• Edruskapsvern                         - merforbruk 0,15 mill. kr. 
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• Drift sykehjem                          - merforbruk 2,3 mill. kr. 

• Hjemmetjeneste/PU                 - merforbruk 5,1 mill. kr. 

• Flyktningetjenesten                 - mer forbruk 0,78 mill. kr. 

• Administrasjon                        - merforbruk 0,16 mill. kr. 

• Andre områder                        - merforbruk 0,4 mill. kr.   

 

Forbruk av lønnsbudsjett innenfor området 

Lønnsarter Reg budsjett 2021 Regnskap 2021 Avvik 2021 Resultat 

     

010-019 Fast lønn 46 109 47 235 1 126 Merforbruk 

020-029 Vikarer 8 567 10 169 1 603 Merforbruk 

030-039 Ekstrahjelp 2 053 2 565 512 Merforbruk 

040-049 Overtid 1 358 2 105 747 Merforbruk 

050-069 Annen lønn 6 554 8 449 1 895 Merforbruk 

070-079 Lønn vedlikehold 169 252 83 Merforbruk 

080-089 Godtgjørelser 
folkevalgte 

33 65 32 Merforbruk 

090-098 Pensjonsinnskudd KLP 
- STP 

7 826 13 637 5 811 Merforbruk 

000-099 SUM LØNN 72 668 84 476 11 809 Merforbruk 

  

1.2.2.5 Utvikling 

  Budsjettramme Regnskap Avvik Avvik i % 

UTVIKLING 9074 8076 998 11 

Utvikling har et mindre forbruk på 1,3 mill. kr. sammenlignet med budsjettramme.  Dette 

merforbruket kan fordeles slik på ulike tjenesteområder: (merforbruket er avrundet til 

nærmeste 100 tusen kr.) 

• Administrasjon og fellesutgifter   - mindreforbruk 0,35 mill. kr. 

• Kart, oppmåling, plan                    - mindreforbruk 0,63 mill. kr.  

• Næringsformål og reiseliv            - merforbruk 0,13 mill. kr.  

• Landbruk/veterinær                      - merforbruk 0,1 mill. kr. 

• Bibliotek                                        - som budsjettert 

• Kultur                                            - mindreforbruk 0,15 mill. kr. 

• Samisk                                          - som budsjettert 

• Andre områder                             - som budsjettert 

 

Forbruk av lønnsbudsjett innenfor området 

Linjenavn Reg budsjett 2021 Regnskap 2021 Avvik 2021 Resultat 

010-019 Fast lønn 9 060 8 013 -1 047 Mindreforbruk 

020-029 Vikarer 21 12 -9 Mindreforbruk 

030-039 Ekstrahjelp 16 617 601 Merforbruk 

040-049 Overtid 29 22 -7 Mindreforbruk 
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Linjenavn Reg budsjett 2021 Regnskap 2021 Avvik 2021 Resultat 

050-069 Annen lønn 399 447 48 Merforbruk 

080-089 Godtgjørelser 
folkevalgte 

89 82 -7 Mindreforbruk 

090-098 Pensjonsinnskudd 
KLP - STP 

1 619 2 169 550 Merforbruk 

000-099 SUM LØNN 11 232 11 362 130 Merforbruk 

  

1.2.2.6 Coronatiltak 

  Budsjettramme Regnskap Avvik Avvik i % 

CORONATILTAK OG AVSATT 
LØNNSRESERVE 

2 193 1 233 960 43,8 

Dette budsjettområdet ble opprettet på våren 2020 i forbindelse med Corona pandemien. I 

2021 var det avsatt ca. 2,2 millioner til dette området mens forbruket ligger ca. 1 million 

under dette. Det er en viss usikkerhet mht om vi har fått ført alle utgiftene til Corona på dette 

kapittelet. For kommunens regnskapsresultat totalt sett så vil det ikke ha betydning. Vi har 

rapportert det som skulle rapporteres for året og fått de inntektene vi skal ha.   

Budsjettet for året ble ikke fordelt på lønnspostene slik at oversikten under kun viser 

regnskapet. 

 

Forbruk av lønnsbudsjett innenfor området 

Linjenavn Regnskap 2021 

010-019 Fast lønn 55 

020-029 Vikarer 38 

030-039 Ekstrahjelp 411 

040-049 Overtid 99 

050-069 Annen lønn 110 

070-079 Lønn vedlikehold 274 

090-098 Pensjonsinnskudd KLP - STP 169 

000-099 SUM LØNN 1 156 

  

1.2.2.7 Drift 

  Budsjettramme Regnskap Avvik Avvik i % 

DRIFT 23 064 27 537 -4 473 -19,4 

  

Driftsavdelinga har et merforbruk på 4,5 mill. kr. sammenlignet med budsjettramme. Dette 

merforbruket kan fordeles slik på ulike tjenesteområder:   

• Administrasjon og fellesutgifter                - Merforbruk 0,25 mill. kr. 

• Miljø, fiske, jakt, motorferdsel                    - Mindreforbruk 0,33 mill. kr.  

• Vann og avløp                                              - Mindreforbruk 1 mill. kr. 
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• Brann og feiing                                            - Mindreforbruk 0,4 mill. kr. 

• Beredskap                                                    - Mindreforbruk 0,36 mill. kr. 

• Utbyggingsområder/boligfelt                     - Som budsjettert. 

• Veier og veilys                                             - Merforbruk 4 mill. kr 

• Isbryting                                                        - Mindreforbruk 0,75 mill. kr.  

• Havner og kaier                                            - Merforbruk 0,66 mill. kr. 

• Drift bygninger                                              - Merforbruk 0,73 mill. kr.  

• Andre områder                                               - Merforbruk 0,15 mill. kr. 

 

 Forbruk av lønnsbudsjett innenfor området 

Lønnsarter Reg budsjett 2021 Regnskap 2021 Avvik 2021 Resultat 

010-019 Fast lønn 2 387 2 549 162 Merforbruk 

020-029 Vikarer 50 142 91 Merforbruk 

030-039 Ekstrahjelp 10 10 0 Mindreforbruk 

040-049 Overtid 304 235 -69 Mindreforbruk 

050-069 Annen lønn 1 722 1 594 -128 Mindreforbruk 

070-079 Lønn vedlikehold 9 863 9 836 -27 Mindreforbruk 

080-089 Godtgjørelser 
folkevalgte 

82 62 -21 Mindreforbruk 

090-098 Pensjonsinnskudd 
KLP - STP 

2 285 3 391 1 105 Merforbruk 

000-099 SUM LØNN 16 705 17 818 1 113 Merforbruk 
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1.2.3 Om resultater og underskuddsdekning 

1.2.3.1 Netto driftsresultat 

Totalt merforbruk i forhold til gitte budsjettrammer er på 14,5 mill. kr. i 2021. Netto 

driftsresultat endte på 2,24% i forhold til totale inntekter. Dette er da godt over målsettingen 

om er resultat på over 1,75%. 

De siste årene har utviklingen i netto driftsresultat vært slik: 

  

 

  

1.2.3.2 Underskudd ved inngangen av året 

  

Ved inngangen til 2021 hadde kommunen følgende underskudd i balansen: 

Underskudd drift 2019 kr. 7 679 470,28 

Underskudd avløp kr. 979 481,22 

Underskudd vann kr. 748 608,14 
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1.2.3.3 Underskudd ved utgangen av året 

  

Ved utgangen av 2021 hadde kommunen følgende underskudd i balansen: 

Underskudd drift fra 2019 kr. 1 996 020,66 

Underskudd avløp fra 2017 kr. 99 784,46 

Underskudd avløp fra 2018 kr. 132 392,76 

Underskudd avløp fra 2019 kr. 294 216,- 

Underskudd avløp fra 2020 kr. 261 411,- 

Underskudd vann fra 2019 kr. 111 735,14 

Underskudd vann fra 2020 kr. 302 457,- 

 

SUM UNDERSKUDD AVLØP PR. 31/12-2021 VAR KR. 787804,21 

SUM UNDERSKUDD VANN PR. 31/12-2021 VAR KR. 414 192,14 

  

Når det gjelder inndekking av underskudd drift så står det i Kommunelovens § 14-11 at dette 

skal dekkes inn året etter at det oppsto, eller senest det andre året etter at det oppsto. 

Udekket underskudd på drift var på i underkant av 7,7 millioner ved inngangen til 2021. Av 

dette fikk vi dekket inn mesteparten slik at det nå gjenstår ca. 2 millioner som ikke er udekket. 

Dette innebærer imidlertid at kommunen havner på ROBEK i løpet av 2022. ROBEK stor for 

"register om betinget godkjenning og kontroll". 

Konsekvensen av å stå på denne lista er ikke veldig dramatisk, men statsforvalteren stiller 

følgende krav: 

• Låne kan ikke opptas uten statsforvalterens godkjenning. 

• Også leieavtaler som kan påføre kommunen utgifter utover de 4 neste budsjettårene 

krever slik godkjenning. 

• Kommunen må utarbeide en forpliktende plan som viser hvordan man skal få kontroll 

på økonomien. 

• Budsjett og økonomiplan skal kontrolleres med hensyn til lovlighet.  

For nærmere beskrivelse av hva som kan føre kommunene på ROBEK så vises det til 

kommunelovens § 28-1 

  

1.2.4 Om driftsregnskap og avvik i bevilgningsoversikt drift 

Skjema bevilgningsoversikt drift (forkortes videre til BVD) er ikke vedlagt denne 

årsmeldinga, men befinner det i det offisielle regnskapsdokumentet. Det er litt avvikende tall 

mellom BVD og den resultatoversikten som er tatt inn i kapittel 5 i denne årsmeldinga. 

Oversikten i kapittel 5 er litt mer detaljert, men sluttsummene er de samme. 

Rammetilskudd fra staten var i regulert budsjett for 2021 beregnet til 112,5 millioner. Endelig 

regnskapsresultat endte imidlertid på hele 120,9 millioner. Hovedårsaken til dette er 

inntektsutjevningen i rammetilskuddssystemet. Høy skattevekst på landsbasis blir fordelt også 
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til kommuner med lavere skattevekst. Skatteveksten på landsbasis i kommunene fra 2020 til 

2021 var på 16 % mens skatteveksten hos oss var på 9%. Dette har da gjort at kommunen får 

så høyt rammetilskudd. 

Eiendomsskatt viser en merinntekt på vel 0,5 million. Dette kommer av høyere takst på 

Guolášjohka kraftverks samt at Trollvikelva kraft kom inn som nytt skatteobjekt i 2021. 

BVD viser en merinntekt på gruppen "Andre generelle driftsinntekter". Vi fikk i 2021 ca. 0,6 

millioner mer i samiske språkmidler enn budsjettert. Samtidig fikk vi prosjektskjønnsmidler 

på vel 0,8 million som ikke var budsjettert. Vi hadde imidlertid forventet ca. 1 mill i tilskudd 

"Havbruksfond" mens regnskapet kun viste 0,6 millioner. 

Vi har en merutgift på linja "Sum bevilgninger drift, netto» på 3,3 millioner kr. Differansen 

kan spesifiseres slik: (i hele 1000 kr.) 

(Tall i hele 1000 kr) 

BUDSJETTOMRÅDE Regnskap 2021 Reg budsjett 2021 Avvik 2021 

SENTRALADMINISTRASJONEN 21 499 23 686 -2 187 

OPPVEKST 43 044 37 546 5 497 

OMSORG 80 720 74 564 6 156 

UTVIKLING 16 196 16 510 -314 

CORONATILTAK OG AVSATT 
LØNNSRESERVE 

1 895 2 193 -298 

DRIFT 28 679 23 312 5 366 

RENTER OG AVDRAG 25 50 -25 

SKATTERRAMMETILSKUDD -8 404 -9 670 1 266 

ÅRSOPPGJØRSDISP -14 525 -2 414 -12 111 

TOTALSUM 169 129 165 777 3 352 

Av tabellen fremkommer det avvik mellom budsjett og regnskap innenfor de ulike 

budsjettområdene. For å se på budsjettavvik i sektorene så vises det til punktene 2.2.1 til og 

med 2.2.7 hvor dette beskrives. Der forklares imidlertid ikke avviket innenfor 

"Årsoppgjørsdisposisjoner". Årsaken til avviket er i all hovedsak en positiv inntekt fra 

premieavvik 

Avviket i BVD mellom regnskapsført avsetning til bundne driftsfond og budsjettert avsetning 

er på 4,7 millioner. avviket har i stor grad sammenheng med innkomne tilskudd i løpet av året 

som ikke ble disponert. Disse må avsettes til fond, men det er ikke budsjettert. Lista er slik: 

  

Ansvar Ansvar (T)                             (tall kr) Beløp 

210 OLDERDALEN SKOLE 206065,83 

222 FOSSEN BARNEHAGE 13520,26 

268 PROSJ."DOK"-DESENTRALISERT KOMPETANSUTVIKLING 736204 

303 HELSE- OG SOSIALADMINIS 403000 

335 UNGDOMSKONTAKT 32567,5 

337 ERFARINGSKONSULENT 165000 

345 SYKEHJEMMET 129418,38 

346 KOMPETANSELØFTET - HELSE 157117,87 

347 HJEMMESYKEPLEIEN 213490,52 



Årsmelding 2021 15(59) 

Ansvar Ansvar (T)                             (tall kr) Beløp 

358 INNFØRING AV ABCDE I PRO-OG HJEMMETJENESTEN 20000 

360 BOVEILEDER 660000 

361 FRILUFTSVEILEDER 660000 

371 AKTIV OMSORG 323457,92 

380 DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN 5780 

414 TURLØYPER 53404,54 

417 KOMMUNALT UTVIKLINGSFOND 787215 

427 INTERKOMMUNALT PLANSAMARBEID 475295,23 

435 SAMISKE SPRÅKTILTAK-UTVIKLINGSDEL 341311,54 

437 SAMISK SPRÅKSENTER 94132,72 

446 BOKBUSS 120000 

459 SPESIELLE ARRANGEMENTER 60000 

643 TRAFIKKSIKKERHET 108590 

684 PROSJEKT KULTURSENTER 47964,2 

 TOTALT AVSATT BELØP 5813535,51 

 

Det er også et avvik mellom regnskapsført bruk av bundne driftsfond og budsjettert bruk på 

ca. 2 millioner. Her er forholdet mellom det som er brukt og det som er budsjettert slik: 

 

Ansvar Ansvar (T)                    (tall i kr) Regnskap Budsjett 

175 BEREDSKAP -kr          7 873,85 kr                       - 

240 KÅFJORD KULTURSKOLE -kr        85 763,76 kr                       - 

268 PROSJ."DOK"-DESENTRALISERT 
KOMPETANSUTVIKLING 

-kr     737 613,95 -kr     271 732,00 

303 HELSE- OG SOSIALADMINIS -kr  1 492 121,04 -kr    1 601 000,00 

322 LEGEKONT.ØREM.MIDLER -kr        90 999,00 -kr        52 969,00 

328 NAV PROSJ."INKLUDERINGS- OG 
ARBEIDSSPESIALIST" 

-kr          9 675,22 kr                       - 

335 UNGDOMSKONTAKT -kr        20 317,31 kr                       - 

336 MILJØARBEIDER -kr        25 852,07 -kr     285 000,00 

345 SYKEHJEMMET -kr     201 454,07 -kr          6 500,00 

347 HJEMMESYKEPLEIEN -kr     436 751,01 kr                       - 

359 BPA-OPPLÆRING -kr     130 000,00 kr                       - 

385 TILSKUDDSORDNINGER -kr     258 128,85 kr                       - 

413 HALTI FORVALTNINGSOMRÅDE -kr          5 704,00 kr                       - 

417 KOMMUNALT UTVIKLINGSFOND -kr     332 925,00 kr                       - 

435 SAMISKE SPRÅKTILTAK-UTVIKLINGSDEL -kr     123 294,59 kr                       - 

436 SAMISKE SPRÅKTILTAK -kr     150 000,00 kr                       - 

471 HENGEBRU KÅFJORDDALEN -kr          5 755,00 kr                       - 

621 FEIERVESEN -kr          9 774,00 -kr     150 000,00 

622 NATURKATASTROFER/ENDETI -kr     154 619,79 kr                       - 
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Ansvar Ansvar (T)                    (tall i kr) Regnskap Budsjett 

624 INFO NORDNESFJELLET/MEDIAHÅNTERING 
BEREDSKAPSØVELSE (SE TIDL. ANSVAR 553) 

-kr        12 500,00 kr                       - 

672 VEDLIKEHOLDSTILTAK -kr     855 312,00 kr                       - 

683 FLOM OG BEREDSKAP -kr     168 342,26 kr                       - 

 TOTALSUMMER -kr  8 501 893,40 -kr  5 856 033,94 

  

1.2.5 Om kapitalregnskapet og avvik i bevilgningsoversikt investering 

Kommunen investerte i 2021 for 12,3 mill. kr. Videre utlån var på 20,6 millioner.  Dette ga et 

finansieringsbehov på 32,8 mill. kr.  

Dette ble finansiert med kompensasjon fra merverdiavgift med 1,4 mill, tilskudd fra andre 1,2, 

salg av driftsmidler 0,2 mill, bruk av lån 21,9 mill. Bruk av fond på 7,5 mill, samt overføring 

fra drift på 0,5 mill. 

Bevilgingsoversikt investering - avvik 

Skjema bevilgningsoversikt investering er ikke vedlagt denne årsmeldinga, men befinner det i 

det offisielle regnskapsdokumentet. 

Det er et krav om at det skal redegjøres vesentlige avvik. Dette tolkes da slik at det er 

kommunedirektøren selv om bestemmer hva som er vesentlig. 

Når det gjelder investeringer i varige driftsmidler så er det investert ca. 50% av det som var 

budsjettert. Noe av dette har sammenheng med mangel på personell til å jobbe med 

prosjekter. I tillegg så budsjetteres det nok med flere investeringer enn det vi har kapasitet til å 

gjennomføre, og dette selv med full bemanning.  Bruk av lån under gruppen 

investeringsinntekter blir dermed naturlig mindre enn budsjettert.  

Bruk av lån under gruppen videre utlån er lavere enn budsjettert. Delvis på grunn av lavere 

utlån enn budsjettert, men også på grunn av at det er benyttet fondsmidler på ca. 7,5 millioner 

til å finansiere utlån. Disse fondsmidlene er avsatt som følge av at låntakere har tilbakebetalt 

startlånene, vanligvis på grunn av salg av boligene.  

Investeringsregnskapet går i null uten verken overskudd eller underskudd. 

Når det gjelder vesentlige avvik i de spesifiserte investeringene så er det to prosjekter som kan 

nevnes. Det ene er utgifter til Websak - saksbehandlingssystem. Her er det utgift på kr. 

253 000 mens det kun er budsjett på kr. 6000.-.  

Det andre er prosjekt "Riebangardi". Her er utgiften på 5,8 millioner mens budsjettet er på 4,6 

millioner.    

Følgende prosjekter var i budsjettet for 2021 uten at det påløp noen nevneverdige utgifter til 

disse:  

 

Ansvar Ansvar (T)                                      (tall i kr) Budsjett 

4535 MOTORCROSSBANE MANNDALEN kr      2 000 000,00 

4537 BALLBINGER kr         960 000,00 

6018 OLDERDALEN BARNEHAGE - OPPGRADERING kr         250 000,00 

6019 BIRTAVARRE BARNEHAGE - OPPGRADERING kr         250 000,00 

6213 TRYKKSONER VANNVERK kr         200 000,00 
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Ansvar Ansvar (T)                                      (tall i kr) Budsjett 

6228 HØYDEBASSENG MANNDALEN kr         600 000,00 

6371 AVLØPSKUMMER kr         150 000,00 

6421 BAKKEMOVEIEN UTREDNNG-BYGGING kr      1 500 000,00 

6636 OLDERDALEN SKOLE - OMBYGGING VARMESTYRING A-FLØY kr         360 000,00 

6750 KIRKEGÅRD OLDERDALEN kr         500 000,00 

6967 GANGBRU BIRTAVARRE kr         400 000,00 

 SUM kr      7 170 000,00 

   

1.2.6 Utfordringer i økonomien 

  

Etter at regnskapet for 2019 endte med et underskudd på 8,6 millioner kr. så har inndekkingen 

av dette hatt mye fokus. I regnskap for 2020 ble det dekket ca. 0,9 millioner, og i 2021 ble det 

dekket ca. 5,7 millioner. Det gjenstår da en jobb med å dekke inn ca. 2 millioner. I budsjett for 

2022 er det avsatt ca. 1,5 millioner til underskuddsdekning.  

Til forskjell fra 2020 hvor sektorene kun hadde 0,1% avvik fra budsjettrammen så er tilfellet 

for 2021 et avvik på 8,8%. Merforbruket i forhold til gitt ramme er på hele 14,5 millioner. 

Om man går bak tallene så viser det at brorparten av merforbruket kommer fra lønn og det er i 

all hovedsak den variable lønna som vi ikke har kontroll på. Total merutgift til ren lønn var på 

nesten 9,7 millioner. Når det tas hensyn til merinntekt fra refusjon trygdeytelser på 3,2 

millioner så kan overskridelse på lønn reduseres til 6,5 millioner.  

Tilsvarende tall for året før - 2020 - viser en beregnet overskridelse på lønn på 4,4 millioner. 

Vi har med andre ord beveget oss litt i feil retning. 

Om vi ser på dette forholdet flere år tilbake så vil vi finne samme resultat - vi klarer ikke å 

holde oss innenfor budsjettene mht variabel lønn. 

Er det budsjetteringen som er feil? eller er det budsjettdisiplinen som er for dårlig? 

I 2022 gjøres det et forsøk med å opprette flere faste stillinger på bekostning av budsjettene til 

variabel lønn. Tanken er at med flere fast ansatte så skal behovet for vikar og ekstrahjelp 

reduseres. Det gjenstår da å se utviklingen på dette området igjennom året. 

Kommunen har i sist vedtatte økonomiplandokument ført opp følgende tre mål som vi ønsker 

å oppnå for å bedre den økonomiske situasjonen:   

• Netto driftsresultat: minst 1,75 % 

• Disposisjonsfond: mellom 5 og 8 % av brutto driftsinntekter. 

• Netto lånegjeld: mindre enn 75 % av brutto driftsinntekter 

Vi oppnådde tilfredsstillende driftsresultat i 2021 på 2,24% - jfr. merinntekt fra skatt på 8,4 

millioner som i all hovedsak bidro til dette. 

Disposisjonsfondet våret skulle ha vært på minst 10-12 millioner kr. mens vi nå har kr. 0,-. 

Lånegjelda i forhold til brutto driftsinntekter er på ca. 102 %. Vi har her beveget oss i riktig 

retning de fire siste årene 

Oppsummert så kan våre utfordringer oppsummeres slik: 

• Dekke siste rest av underskudd fra 2019 med ca. 2 millioner. 

• Vi må finne løsninger på merforbruket på variabel lønn. 
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• Vi må ha overskudd i regnskapene fremover for å bygge opp disposisjonsfond. 

• Fortsette å jobbe lånegjelda ned mot målet på 75% av brutto driftsinntekter. 

Vi ligger under på alle disse parameterne og har med andre ord en lang vei å gå før vi kan 

friskmelde økonomien til kommunen. 

  

1.3 Finansforvaltning 

1.3.1 Aktiva 

Aktiva beskriver hva kommunen har av bankinnskudd, fordringer, aksjer, bygninger, kaier 

osv.  

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 52 mill. kr. Dette er en reduksjon fra året 

før på ca. 1 millioner. En nærmere analyse viser at denne likviditeten på 53 millioner bestod 

av ubrukte lånemidler på 54,6 millioner, skattetrekks innskudd med 6,1 millioner, og 

fondsmidler på 10,7 millioner som ikke var avsatt på egen konto. 

Reelt sett var likviditeten da negativ med minus 19,5 millioner.   

Årsaken til det høye bankinnskuddet ved årsskiftet har sammenheng med at vi fortsatt har 

mye utbrukte lånemidler.    

                                                                   

1.3.1.2 Fondsmidler 

Fondene består av penger som er avsatt i regnskapet, enten siste år eller over flere år. Noen av 

fondene er avsatt fra kommunen selv, mens andre er mottatte tilskudd fra staten og andre som 

har stilt visse betingelser for at disse kan brukes. En stor del av fondsmidlene tilhører siste 

gruppe hvor vi ikke uten videre kan benytte disse etter egen bestemmelse. 

Kommunens fondsmidler gikk ned fra 31,2 millioner ved utgangen av 2020 til 23,4 

millioner kr. ved utgangen av 2021. 

Av fondsmidlene så var 12,7 millioner plassert i bank. Det vil si at ca. 10,7 millioner ble 

benyttet til driftslikviditet. 

  

1.3.2 Passiva 

Passiva beskriver hva kommunen har av gjeld og egenkapital.   

 

1.3.2.1 Lånegjeld 

Lånegjelda (inkl. husbanklån til videre utlån) er i balansen ved utgangen av 2021 oppført med 



Årsmelding 2021 19(59) 

382,5 millioner. Dette er en økning med 11,2 millioner fra året før.   

Om det korrigeres for opptatte husbankmidler (startlån) som skal betales av låntakerne (ca. 99 

millioner kr.)  så er den reelle kommunale gjelda ved årsskiftet på rundt 284 millioner. 

  

1.3.2.2 Kommunens långivere og rentevilkår ved årsskiftet 

• Husbanken 100,1 mill. kr.                 -Rentesats flytende 0,719% 

• Kommunalbanken 152,7 mill. kr.     - Rentesats flytende 1,30% og fast rente mellom 

2,10% og 2,12% 

• KLP banken 129,2 mill. kr.             - Rentesats flytende 1,30% og fast rente mellom 

1,16% og 1,90%. 

Løpetid for lånene er i henhold til kommunelovens § 14-18 som fastsetter at avdragene samlet 

skal være minst lik størrelsen på kommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for 

forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på kommunens avskrivbare 

anleggsmidler ved inngangen til regnskapsåret. 

Kåfjord kommune tok i 2021 opp lån på til sammen 27 millioner kr.  

  

1.3.2.3 Rentebinding og forventet renteutvikling 

• 32 % - kr. 124 millioner - av lånene har flytende rente. 

• 68 % - kr. 259 millioner - av lånene har fast rente. 

Andelen lån på fast rente er redusert fra 72 % i 2020 til 68 % i 2021. Det ble budsjettert med 

et gjennomsnittlig rentenivå på 1,7 % i 2021 

Flytende rente i Husbanken var på ca. 0,8 % i januar og i desember var den på 0,72%. 

Flytende rente i både KLP og i Kommunalbanken var på 0,9% i januar og 1,3% i desember. 

Rentenivået er på tur opp og det snakkes om inntil 8 renteøkninger fram til utgangen av 2023. 

Siden kommunen nå har en såpass stor andel av lånene på fast rente så har vi en redusert 

risiko ved en eventuell renteoppgang. Om rentene skulle stige med 1% i år så vil det betyr 

merutgifter på ca. 1,2 million kr. på årsbasis.  

Vi har rentebinding som utløper i perioden fra sommeren 2023 til høsten 2026. Det betyr at vi 

gradvis vil rammes av renteøkninger i årene framover.  

   

1.3.2.4 Om kommunens finansforvaltning 

Kommunedirektøren mener at kommunens finansforvaltning er i henhold til vedtatt 

finansreglement. 
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1.4 Nøkkeltall - grafisk fremstilling 

1.4.1 Vekst i generelle driftsinntekter og vekst i utgifter til netto drift. 

  

 

Diagrammet viser vekst i totale driftsinntekter og totalt driftsutgifter 

 I 2017 har vi en situasjon hvor utgiften går kraftig ned mens inntekten går et par prosent opp. 

Vi får et positivt netto driftsresultat på 5,8 millioner. 

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

4,9 mill. kr. 

I 2019 er utviklingen svært dårlig. Vi får en vekst i utgiftene på 4,5% samtidig som inntektene 

går ned med 1,1%. Vi får et negativt netto driftsresultat på hele 10,6 millioner kr.  

I 2020 klarte vi å snu utviklingen. Utgiftene synker med 2,9% mens inntektene øker med 

3,6%. Netto driftsresultat er positivt med 1 million kr.    

I 2021 vokser utgiftene igjen, og denne gangen med 1,25%. Men samtidig er veksten i 

inntekten høyere og ender på 2,9%. Netto driftsresultat er positivt med 5,9 millioner. 
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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. Arbeidskapitalen var på sitt høyeste i 

2018. Dette hadde sammenheng med at vi hadde mye ubrukte lånemidler i forbindelse med 

bygging av Kåfjord Helsetun. Etter det har denne vært ganske stabil med en liten vekst i 2021 

Ut fra dette så har kommunen en god situasjon med tanke på å finansiere sin drift. 
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1.4.3 Regnskapets utgiftsarter 

  

 

Oversikten viser hva pengene brukes til. Andelen som går til lønn er økt med 0,7 

prosentpoeng fra 2020 til 2021.  Samtidig er andelen som går til pensjon/sosiale utgifter 

redusert med 0,4 prosentpoeng. Samlet sett er det dermed en liten økning av det som går til 

lønn og pensjon. Kjøp av varer og tjenester er redusert med 0,2 prosentpoeng. 

Andelen som går til overføringer er redusert med 0,4 prosentpoeng. Andelen som går til renter 

og avdrag er redusert fra 7,5 til 6,7%.  
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1.4.4 Regnskapets inntektsarter 

  

 

Denne oversikten viser hvor kommunens inntekter kommer fra. Kommunens hovedinntekter 

kan rangeres fra minst til størst slik:  

Statlig rammetilskudd 45,6%, ordinære skatter 19%, overføringer og tilskudd fra andre 

17,8%, salgs- og leieinntekter 8,6%, Andre overføringer og tilskudd fra staten 3,4%, 

Eiendomsskatt 2,5%, Brukerbetalinger 2,3%, og andre skatteinntekter 0,8% 

Med en så høy andel av inntekter fra rammetilskudd som Kåfjord kommune har så er vi 

sårbare for eventuelle endringer i statlige rammebetingelser. 
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1.4.5 Langsiktig lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 

  

 

  

Diagrammet viser kommunens lånegjeld i % av driftsinntektene. 

Sammenligningen er gjort mot KOSTRA gruppe 6 som er ei gruppe kommuner som ligner 

mye på vår kommune med hensyn til utgiftsbehov og andre forhold. Dette viser at vi fra et 

skyhøyt nivå i 2018 har beveget oss ned mot KOSTRA gruppen. Sunn økonomi målt ut fra 

gjeldsgrad tilsier at låneandelen ikke bør overstige 75% av driftsinntektene. Vi ligger på 

102% mens KOSTRA gruppen har et snitt på 89 %.  

Diagrammet viser at vi har en nedadgående trend mens KOSTRA gruppe 6 har en motsatt 

utvikling. Dra en differanse på over 50 prosentpoeng i 2018 er nå differansen kun 13 

prosentpoeng. 
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1.5 Drifts- og investeringsregnskap 

 

DRIFTSREGNSKAP 

               (tall i hele 1000 kr) 

  Noter 
Regnska

p 
Regnska

p 
Regnska

p 
Reg 

budsjett 
Avvik 

  2019 2020 2021 2021 2021 

Rammetilskudd  -109 239 -117 199 -120 871 -112 470 -8 401 

Inntekts- og formuesskatt  -51 415 -46 178 -50 360 -51 250 890 

Eiendomsskatt  -4 449 -6 103 -6 626 -6 086 -540 

Andre skatteinntekter  -2 217 -2 217 -2 217 -2 217 0 

Andre overføringer og tilskudd fra 
staten 

8 -9 519 -12 048 -8 970 -7 719 -1 251 

Overføringer og tilskudd fra andre  -41 798 -46 880 -47 156 -32 744 -14 412 

Brukerbetalinger  -6 476 -6 535 -6 053 -6 713 660 

Salgs- og leieinntekter  -23 365 -20 740 -22 734 -18 023 -4 710 

SUM DRIFTSINNTEKTER  -248 478 -257 900 -264 985 -237 222 -27 764 

Lønnsutgifter  149 051 144 443 147 538 137 872 9 667 

Sosiale utgifter  17 826 15 519 14 722 15 818 -1 096 

Kjøp av varer og tjenester  52 295 53 108 55 431 49 968 5 464 

Overføringer og tilskudd til andre  24 530 28 132 27 378 19 601 7 778 

SUM DRIFTSUTGIFTER  243 702 241 202 245 069 223 259 21 813 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT  -4 776 -16 698 -19 918 -13 965 -5 951 

Renteinntekter  -2 476 -1 687 -1 778 -1 228 -550 

Utbytter  -2 000 -2 000 -2 000 -2 500 500 

Renteutgifter  5 005 7 000 5 646 6 187 -541 

Avdrag på lån  14 809 12 414 12 125 11 809 316 

NETTO FINANSUTGIFTER  15 338 15 727 13 992 14 268 -275 

       

NETTO DRIFTSRESULTAT  10 562 -971 -5 924 303 -6 226 

Overføring til investering  0 0 522 828 -306 

Netto avsetninger til eller bruk av 
bundne driftsfond 

 1 590 1 334 -228 -2 976 2 748 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

 0 -1 275 -53 0 -53 

Bruk av tidligere års mindreforbruk  -3 563 0 0 0 0 

Dekning av tidligere års merforbruk  0 911 5 683 1 845 3 838 

SUM DISPONERINGER ELLER 
DEKNING AV NETTO 
DRIFTSRESULTAT 

 -1 973 970 5 924 -303 6 227 

  0 0 0 0 0 

Merforbruk  8 589 0 0 0 0 
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 INVESTERINGSREGNSKAP 

 (tall i hele 1000 kr) 

  Noter Regnskap Regnskap 
Reg 

budsjett 
Avvik 

  2020 2021 2021 2021 

INVESTERINGSUTGIFTER      

Investeringer i varige driftsmidler 9 11255 8968 21281 12313 

Tilskudd til andres investeringer 9 -5706 2500 2500 0 

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper  797 832 928 96 

Avdrag på lån  13000 0 0 0 

SUM INVESTERINGSUTGIFTER  19346 12300 24709 12409 

  0 0 0 0 

INVESTERINGSINNTEKTER  0 0 0 0 

Kompensasjon for merverdiavgift  -1601 -1410 -3572 -2162 

Tilskudd fra andre  -819 -1244 -1650 -406 

Salg av varige driftsmidler  -13666 -210 0 210 

Bruk av lån  -6958 -8915 -18659 -9744 

SUM INVESTERINGSINNTEKTER  -23044 -11779 -23881 -12102 

  0 0 0 0 

VIDEREUTLÅN  0 0 0 0 

Videreutlån  8738 20570 27000 6430 

Bruk av lån til videreutlån  -8738 -7214 -16394 -9180 

Avdrag på lån til videreutlån  3268 3618 3700 82 

Mottatte avdrag på utlån av egne midler  -3043 -9433 -9406 27 

NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN  225 7541 4900 -2641 

  0 0 0 0 

OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO 
AVSETNINGER 

 0 0 0 0 

Overføring fra drift  0 -522 -828 -306 

bruk av bundne investeringsfond  -225 -7541 -4900 2641 

Bruk av ubundet investeringsfond  -1453 0 0 0 

Dekning av tidligere års udekket beløp  5150 0 0 0 

SUM OVERFØRT FRA DRIFT OG NETTO 
AVSETNINGER 

 3473 -8063 -828 7235 
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1.6 BALANSEREGNSKAP 

E I E N D E L E R   note 2018 2019 2020 2021 

        

Omløpsmidler      

 Kassebeholdning 
og bankinnskudd 

 
1 100,034 60,969 53,126 51,971 

 Fondsinnskudd   12,312 12,533 12,648 12,734 

 Fordringer   37,784 32,169 39,628 49,413 

        

 Sum omløpsmidler 150,130 105,671 105,402 114,118 

        

Anleggsmidler      

 Aksjer og andeler  2 9,885 10,698 11,495 12,372 

 Langsiktige utlån  3 406,184 413,323 442,366 474,680 

 Faste eiendeler  4 532,645 556,143 530,772 522,290 

        

 Sum anleggsmidler 948,713 980,164 984,633 1009,341 

        

SUM EIENDELER  1098,843 1085,835 1090,035 1123,459 

        

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

        

Gjeld        

 Kortsiktig gjeld   62,236 47,015 40,001 39,984 

 Langsiktig gjeld  5 459,335 385,456 371,296 382,553 

 Pensjonsforpliktel
ser 

 6 412,032 423,170 413,994 415,827 

        

 Sum gjeld   933,602 855,642 825,290 838,364 

        

Egenkapital      

 Fond  7 26,512 32,849 31,231 23,408 

 Annen 
egenkapital 

  138,729 197,343 233,514 261,687 

        

 Sum egenkapital   165,241 230,193 264,745 285,095 

        

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 1098,843 1085,835 1090,035 1123,459 
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1.7 Noter til regnskapet 

1.7.1 Kassebeholdning og bankinnskudd 

  (Hele 1000 kr.) 

NOTE 1 2018 2019 2020 2021 

KASSEBEHOLDNING 
OG BANKINNSKUDD 

    

Driftsmidler 18443 -6326 -14267 -19496 

Skattetrekksinnskudd 4950 5505 5032 6144 

Ubrukte lånemidler 62395 41474 43778 54649 

Fondsmidler ikke avsatt 14246 20316 18583 10674 

Sum 100034 60969 53126 51971 

  

1.7.2 Aksjer og andeler 

NOTE 2   2018 2019 2020 2021 

Følgende aksjeposter er kjøpt/oppskrevet i året:    

- Campus Nord Troms AS     100 

-  Ullsfjordforbindelsen AS     50 

Følgende egenkapitalinnskudd er betalt i året:    

- KLP 
forsikring 

  929 814 797 732 

  

1.7.3 Langsiktige utlån 

  (Hele 1000 kr.)    

NOTE 3 2018 2019 2020 2021 

LANGSIKTIGE UTLÅN 1/1 406184 413323 442366 474680 

Spesifisert:     

Pensjonsmidler 364049 372587 396215 417433 

Utlånte husbankmidler 41400 40054 45758 56896 

Utlån fra næringsfondet 568 542 273 258 

Utlån på sosialt grunnlag 166 139 120 92 

     

LANGSIKTIGE UTLÅN 
31/12 

406184 413323 442366 474680 

 

1.7.4 Faste eiendeler 

   (Hele 1000 kr.) 

NOTE 4  2018 2019 2020 2021 

Av- og nedskrivning på utstyr og 
eiendommer 

15134 20419 23462 19740 
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1.7.5 Langsiktig gjeld 

  (Hele 1000 kr.) 

NOTE 5 2018 2019 2020 2021 

LANGSIKTIG GJELD 1/1 256358 459335 385456 371296 

+ nye lån 213286 21223 14522 -27000 

- avdrag på lån -10309 -95102 -28682 -15743 

LANGSIKTIG GJELD  31/12 459335 385456 371296 382553 

     

Lånegjeld pr. innbygger i kr. når 
opptatte husbanklån er trukket fra 

199301 166780 157113 161857 

 

1.7.6 Pensjonsforpliktelser 

  (Hele 1000 kr.) 

NOTE 6 2018 2019 2020 2021 

Kommunene er pålagt å føre innskudd i pensjonskasser samt   

forpliktelser overfor pensjonister i regnskapet.    

     

Pensjonsforpliktelser 412032 423170 413994 415827 

Pensjonsmidler 364049 372587 396215 417433 

For lite avsatte midler 47983 50583 17779 -1606 

  

1.7.7 Fondsmidler 

  (Hele 1000 kr.) 

NOTE 7 2018 2019 2020 2021 

FOND     

Næringsfond 12192 12109 12132 11345 

Disposisjonsfond 1328,012 1328,0 53 0 

Fond til nedbetaling av gjeld 1017,956 7765,7 7541 0 

Ubundne investeringsfond 3915 1915 418 462 

Bundne investeringsfond    372 

Avsatte tilskudd   9257 9476 

Øvrige fond 8059 9731 1829 1753 

Sum fond 26512 32849 31231 23408 
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1.7.8 Andre overføringer og tilskudd fra staten 

    (Hele 1000 kr.) 

NOTE 8   2018 2019 2020 2021 

Tilskudd samiske språkmidler  4075 4463 6183 6535 

Prosjektskjønnsmidler   0 200 850 835 

Integreringstilskudd   6796 4369 2832 885 

Tilskudd havbruksfond   2596 200 2051 653 

Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger 46 46 45 40 

Rentekompensasjon skolebygg  96 101 88 22 

Sum  13609 9379 12049 8970 

  

1.7.9 Investeringer i året 

  (Hele 1000 kr.) 

NOTE 9 2018 2019 2020 2021 

Avløp 4206 1163 246 95 

Basseng Olderdalen    3595 

Boligfelt 373 160 115 290 

Flytting boliger 17930  -5714  

Idrettshall 163    

Informasjonsteknologi   957 253 

It - i skoler  207 114  

Kaier/havner 315 130 626  

Kjøp biler 1555 1261 1979  

Kommunale veier/veilys  3869 2816  

Kåfjord Helsetun 172773 33352 430 -3884 

Ombygging kantina - rådhus 438    

Oppmålingsutstyr   338  

Papirløs kommune  245   

Rassikring 4145 2203  2500 

Riebangardi    5765 

Sentrumstiltak/Stedsutvikling 104 508 1122 246 

Skilting   178  

Skoler  868   

Utstyr brannvern   568  

Vannforsyning 641 184  709 

Velferdsteknologi  320 1449 1591 

Andre mindre investeringer 250 248 325 307 

     

Sum brutto investeringer 202893 44718 5549 11467 
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1.8 Etikk og internkontroll 

Etikk 

Retningslinjer for og kravet til høy etisk standard er godt forankret i Kåfjord kommunes 

organisasjon. Dokumentasjonen for dette er lett tilgjengelig for alle gjennom bla våre 

nettsider. Kontinuitet og etterlevelse er tema i flere sammenhenger, blant annet i forbindelse 

med lederutvikling og i ledermøter. 

Etikk og verdigrunnlag er behandlet i eget avsnitt i Kåfjord kommunes lederplattform og i 

eget punkt i kommunens lokale personalhåndbok. Vår gjeldende lederplattform ble vedtatt 

mai 2020 som et resultat av omfattende lederutviklingsprogram. Verdigrunnlaget var viktig 

gjennomgangstema i utviklingsprosessen. Gjennom lederplattformen er alle våre ledere 

forpliktet til å være gode rollemodeller, men også ha etikk som tema i sine møter med eget 

personell. 

 

Kåfjord kommune har oppdatert system og rutiner, (januar 2020), for varsling av 

kritikkverdige forhold. I dette systemet slås det fast at også brudd på etiske normer inngår i 

begrepet kritikkverdige forhold. Kåfjord kommune har også i 2021 behandlet varslingssaker 

hvor noe av grunnlaget for varslingen har vært oppfattet som brudd på akseptable normer. 

  

Internkontroll 

Kravet til internkontroll er hjemlet i Kommunelovens § 25-1 og handler om å sørge for at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den 

er gjenstand for betryggende kontroll. 

I praksis kan vi si at internkontroll er formaliseringer, dokumenter og rutiner (arbeidsformer, 

kontrolltiltak, prosedyrer og rapporteringer) som utarbeides, vedlikeholdes, kontrolleres og 

følges opp for å sikre at kommunen har den ønskede utvikling, at lover og regler overholdes, 

at det er kvalitet og effektivitet i tjenestene, og at omdømme og legitimitet ikke svekkes. 

Kåfjord kommune benytter et eget kvalitetssystem for både å dokumentere interne rutiner og 

prosedyrer, samt til å varsle avvik internt. Den anbefalte dokumentstrukturen er tilpasset 

Kåfjord kommune og dokumentert i vår kvalitetssystem, Compilo. 

Avviksrapportering og dokumentasjon av avviksoppfølgning skjer i hovedsak gjennom 

kvalitetssystemet. 

Det jobbes kontinuerlig med forankring, videreutvikling og vedlikehold av kommunens 

kvalitetssystem, bla er nytt delegasjonsreglement vedtatt og nytt økonomi- og finansreglement 

er under arbeid. 

Selv om det på ulike nivåer og områder kan avdekkes mangler og svakheter vurderes 

oppfølgningen og kravet til egenkontroll som tilfredsstillende. 

Arbeidet med velfungerende egenkontroll ansees som en stadig pågående prosess. Det er 

igangsatt et arbeid som skal se på hele vårt internkontrollsystem, og som har som mål å få 

revidert systemet samt få tilrettelagt for et smidig og synlig system som er i henhold til 

myndighetskrav og som i hovedsak er i henhold til de rutiner som i kommunen drives etter i 

dag. 

Det er også laget et eget skriv som beskriver «Roller og ansvar i internkontrollarbeidet». 

Denne er gjennomgått og forankret i ledergruppen og som hver enkelt leder tar videre ned i 

sin etat eller avdeling. 
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1.9 Personellmessige forhold 

Oversikt over årsverk i kommunen 

Tjenesteområde Årsverk Kvinner Menn Ansatte totalt 

Sentraladministrasjonen 10,50 7 4 11 

Oppvekst 66,05 61 13 74 

Helse-/omsorg 83,01 78 18 96 

Utviklingsavdelingen 13,20 7 8 15 

Driftsavdelingen 23,60 13 12 25 

Sum 196,36 166 55 221 

Lærlinger/Lærekandidater  6 1 7 

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

31.12.21. Seks av lærlingene følger vekslingsmodellen med 3 års læretid i bedrift i 

kombinasjon med skole, og en lærling har 2 års læretid. Kommunen har høstet anerkjennelse 

for sin innsats m.h.t. lærlingeinntak. Inntak av lærlinger gir kommunen mulighet til å 

rekruttere ung arbeidskraft for framtida. 

Lærlingelønna er lønn for verdiskapningsdelen av læretida. Lærlingekostnadene finansieres 

med tilskudd fra fylkeskommunen samt reduksjon av variabellønnspostene da lærlingene både 

kan og skal benyttes som ordinær arbeidskraft i verdiskapningsdelen. 

  

 

Gjennomsnittsalder: 49,18 år 
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1.9.1 Likestilling og diskriminering 

1.9.1.1 Reell situasjon i Kåfjord 

Likestilling 

Andelen kvinner/menn – ledersituasjonen – deltid/turnus 

• Av ansatte i kommunen er 75,11 % kvinner og 24,89% menn. 

• Av ledere er 64,71% kvinner og 35,29% menn. 

• Deltid: 61 ansatte arbeider i deltidsstillinger fordelt på 50 kvinner og 11 menn. 

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 

Diskriminering 

Selv om Kåfjord kommune ikke har noen formelt vedtatt plan for å hindre diskriminering så 

følger vi vi praksis intensjonen i Kommunelovens § 26-1 hvor det fremgår at man skal arbeide 

aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av 

kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, 

livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og 

andre vesentlige forhold ved en person. 

Vi har også fokus på dette ved ansettelser og i personalpolitikken generelt. 

  

1.9.2 Avlønning 

Fastsetting av lønn utenom de sentralt tariffestede garantilønnsrammer foregår via 

forhandlinger mellom kommunens administrative forhandlingsutvalg og fagorganisasjonene. 

1.9.3 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 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, prosjektet «Menn i helse» samt profilering via videoen «Menn i helse». 

1.9.3.1 Beskrivelse av iverksatte tiltak 

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

100 % stillinger. Det bør etterstrebes en heltidskultur for å bosette flere i Kåfjord. 

1.9.3.2 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” 
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Dette kan for eksempel gjøres ved: 

Kommunen har ikke planlagt spesielle tiltak for å bedre likestillingen, men forplikter seg å 

følge; 

«Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og 

diskrimineringsloven)» 

 

I kapittel 1 § 1 defineres lovens formål; 

«Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, 

graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, 

funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre 

vesentlige forhold ved en person. 

Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter 

tilgjengelighet og tilrettelegging. 

Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Loven skal bidra til å bygge 

ned samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer, og hindre at nye skapes.» 

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. 

1.9.4 Sykefravær 

Sykefraværet i 2021 var på 9,10% som tilsvarte 4708,75 syke dagsverk. Sammenlignet med 

2020 var det en økning i sykefraværet på 8,08 prosent. 

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

samarbeid med NAV, NAV arbeidslivssenter, bedriftshelsetjenesten, vernetjenesten og 

tillitsmannsapparatet. Prosjektet Helse i Arbeid er også en del av våre virkemidler i 

oppfølgingsarbeidet. 

Formålet er å øke jobbnærværet, samt ha fokus på restarbeidsevne. I tillegg har vi som 

målsetting at sykefraværet i større grad dokumenteres med egenmelding slik at ansatte selv i 

større grad ansvarlig gjøres i vurderingen av egen funksjonsevne. 

Oppfølging av sykefravær samt nærværsarbeid bør prioriteres sterkere i alle avdelinger. 

Sykefravær/jobbnærvær bør være et selvsagt tema på alle personalmøter minst en gang pr. 

måned. 

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

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

økonomi, omdømme og ikke minst kvalitet i tjenesteproduksjonen. 
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1.10 Interkommunalt samarbeid 

Kommunelovens kapittel 17 lovfester adgangen til interkommunalt samarbeid om alle typer 

felles oppgaver, og gir stor frihet til hva kommunen kan samarbeide om. Lovbestemmelsen 

lister opp på måtene samarbeidet kan foregå på: 

• Interkommunalt politisk råd 

• Kommunalt oppgavefellesskap 

• Vertskommunesamarbeid 

• Interkommunalt selskap (IKS) 

• Aksjeselskap 

• Samvirkeforetak, forening "eller på annen måte som det er rettslig adgang til" 

Samarbeidsformer som ikke faller inn under en av punktene ovenfor vil ikke være lovlige. 

Kåfjord kommune samarbeider med flere kommuner om blant annet produksjon av ulike 

kommunale tjenester. Disse tjenestene erstatter helt eller delvis kommunal egenproduksjon. 

De fleste samarbeidsområdene har økonomisk konsekvens i forbindelse med driftsbudsjettet. 

I 2021 ble Kåfjord kommune med i et vertskommune-samarbeid knyttet til felles Brann og 

redningstjeneste, Lyngenfjord brann & redning. Her er deltagende kommuner ellers Kåfjord 

og Lyngen. Storfjord kommune er vertskommune. 

De enkelte organisasjonsformene for interkommunalt samarbeid er: 

Interkommunalt politisk råd, (§ 18-1, ny kommunelov) 

Kåfjord kommune er med i Nord Troms Regionråd som nå er vedtatt omdannet til Nord 

Troms interkommunalt politisk råd. Rådet er organisert i henhold til Styret i regionrådet 

består av ordførerne i Nord-Troms. Inn under regionrådet hører kommunedirektørutvalget 

(KDU), Nord Troms studiesenter (NTSS), og NUNT, nettverk med næringsutviklere. 

Regionrådet har årlig ulike prosjekter under oppfølgning. 

Aksjeselskap, (aksjeloven) 

Kåfjord kommune har eierinteresser i 15 ulike AS. De viktigste er Ymber, Avfallsservice, 

Visit Lyngenfjord, Bredbåndsfylket, Nordlige folk Senter, Kåfjord Vekst, Ungbo. Noen av 

disse gir utbytte. Flere av selskapene er uten interesse og eierskapet her bør evalueres. 

IKS, (lov interkommunale selskap) 

Kommunen er medeiere flere IKS, bla. Kom Rev Nord, K-sekretariatet, Arkiv Troms, Halti 

kvenkultursenter 

Kjøp tjenester hos andre kommuner. 

Kåfjord kommune har avtale om kjøp av tjenester, blant annet krisesenter, legevaktsentral, 

jordmortjeneste m.fl. 

Interkommunalt oppgavefelleskap, (kap. 19) og vertskommune (kap. 20) 

Samarbeid etter kommunelovens bestemmelser i kap. 19, og kap. 20 

Flere av samarbeidstiltakene som Kåfjord kommune deltar i er organisert etter gammel 

kommunelov § 27. og § 28. Disse samarbeidstiltakene må innen 2023 tilpasses de nye reglene 

i ny kommunelov kapittel 19 og 28. 

I tillegg har regionen årlig utviklingsprosjekter under arbeid, bla annet pågår utredninger / 

iverksettelser om/av samarbeid innen barnevern, helseteknologi, digitalisering m.fl. 
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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 kommunedirektørkontoret, kommunekassa/økonomi, 

lønn og personal, servicekontoret. IT-tjenester er organisert i et samarbeid med Storfjord, 

Nordreisa, Kvænangen, og Skjervøy med sistnevnte som vertskommune. Vi har likevel egne 

It-medarbeidere stasjonert på rådhuset som løser lokale utfordringer, men de tar også 

oppgaver for de andre kommunene i samarbeidet. It-medarbeiderne er formelt ansatt i 

Skjervøy kommune. 

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 2017 2018 2019 2020 2021 

Antall ansatte 14 14 14 12 11 

Antall årsverk 13,3 12,8 13,3 11,4 10,5 

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

Servicekontoret 

Servicekontoret har kommunens postmottak, ansvar for arkiv og saks- og arkivsystem Acos 

Web-sak, sentralbordtjenester, oppfølging hjemmeside og Facebook, sekretariat for 

folkevalgte organer, for- og etterarbeid for alle politiske møter, gjennomføre kunnskaps- og 

etablererprøver, serveringsbevilling og salgs- og skjenkebevilling, utstedelse av 

parkeringskort og ledsagerbevis, avløsertilskudd for jordbrukere og fakturagrunnlag SFO og 

barnehager, behandling av søknader om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid til 

barnehager/SFO, kontantstøtte-rapportering til NAV. 

Servicekontoret er ansvarlig for gjennomføring av valg annethvert år til 

Kommunestyret/Fylkestinget og Sametinget/Stortinget, med forhåndsstemmemottak på 

servicekontoret fra juli-september i valgåret. 

Servicekontoret disponerte 3,9 årsverk til 31.oktober, fra 1.november var det 2,9 årsverk inntil 

nyansatt startet 2.desember 2021, servicekontoret har 3,5 faste årsverk. 

 Særskilte oppgaver i 2021-2022: 

• Arkivplanen, ferdigstilt i 2021. 

• Igangsettelse av nytt saks- og arkivsystem Acos Web-sak, som ble tatt i bruk 

01.01.2021. Det har vært gjennomført endel opplæring for ansatte gjennom 2021. 

• Gjennomgang av databaser for klargjøring til historisk database og uttrekk til Arkiv 

Troms, for Kontor2000, ephorte 4 og ephorte 5. 

• Stortingsvalg og Sametingsvalg 2021, med forhåndsstemme-mottak på servicekontoret 

fra 1.juli til 10.september. Valgansvarlig og medhjelper er ansatt på servicekontoret. 

• Streaming (Youtube)/Interactio (samisk oversetting) av alle kommunestyremøter 

gjennomført i 2021. 

• Koronaarbeid i beredskapsledelsen, og informasjonsarbeid med korona, har tatt mye 

kapasitet for servicekontoret i 2021 

• Arkivarbeid prioriteres i 2022, og arbeides med kontinuerlig, og arkivmateriale sendes 
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til depot. 

• Internkontrollsystemet Compilo jobbes det med videre i 2022. 

• Kommunikasjon / informasjon - videreutvikle Kåfjord.no jobbes videre med i 2022. 

  

Økonomifunksjonen 

Enheten dekker samlet sett et mangfoldig og komplekst arbeidsområde: 

• Kommuneregnskap 

• Fakturering 

• Innfordring 

• Lønnsutbetalinger 

• Budsjett/økonomiplan 

• Budsjettreguleringer 

• Budsjettkontroll 

• Årsmelding 

• Finansiering 

Veiledning og kontroll av øvrige kommunale virksomheter er en viktig arbeidsoppgave. 

Samlet er det 3 årsverk til å ivareta disse funksjonene (økonomileder, regnskapsleder, og 

konsulent). 

I 2021 ble det igangsatt et arbeide med å anskaffe et nytt og helhetlig økonomisystem. Dette 

gjøres i samarbeid med de øvrige Nord Troms kommunene. Målet er å ha et nytt system på 

plass fra 1. januar 2023. 

  

Lønn-Personal 

Lønn og personal har for tiden 3 årsverk fordelt på 3 ansatte. 

Avdelingen er tillagt alle oppgaver innenfor lønns- og personalområdet og bistår med 

rådgivning/støttefunksjon/saksbehandling/opplæring innenfor området. 

 

IT-avdelingen - Vertskommunesamarbeid 

 IT-avdelingen er organisert i et vertskommunesamarbeidet fra og ledes fra Skjervøy 

kommune. It-personell som daglig yter bistand til Kåfjord kommunes avdelinger er ansatt i 

Skjervøy kommune, men er lokalisert hos oss sammen med servicekontoret. 

Disponering av bygg/areal: 

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

bra. Servicekontoret og lokal IT-ansatte er lokalisert i 1.etg. Kommunedirektør, økonomi, 

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

Sentraladministrasjonen fremmer saker for Kommunestyret, formannskap, næringsstyret, 

administrasjonsutvalget, arbeidsmiljøutvalget, valgstyret og kommunestyret. 

I 2021var var antallet møter i kommunen fordelt slik: 

POLITISK ORGAN ANTALL MØTER I 2021 

Kommunestyre 8 

Barnas kommunestyre 2 

Formannskap 13 

Næringsstyre 11 

Valgstyre 2 

Administrasjonsutvalg 8 

Arbeidsmiljøutvalg 1 

Utvalg for oppvekst og omsorg 7 

Utvalg for miljø, drift, og utvikling 8 

Samepolitisk utvalg 8 

Kvenpolitisk utvalg (opprettet 2021) 2 

Ungdomsråd 5 

Eldreråd 5 

Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser 2 

Takstnemnd 0 

  

  

2.1.2 Økonomi         (tall i kr) 

SENTRAL-
ADMINISTRASJONEN 

    

Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2021 Reg budsjett 2021 Avvik 2021 

Refusjon sykepenger -53 000 0 -47 000 -5 000 

Andre inntekter -2 602 000 -1 321 000 -1 353 000 -1 249 000 

SUM INNTEKTER -2 654 000 -1 321 000 -1 400 000 -1 254 000 

Fast lønn 7 586 000 9 502 000 8 997 000 -1 411 000 

Ekstrahjelp 856 000 640 000 682 000 174 000 

Overtid 35 000 58 000 51 000 -16 000 

Annen lønn 646 000 650 000 656 000 -10 000 

SUM LØNN 9 124 000 10 851 000 10 386 000 -1 262 000 

Pensjon og 
personalforsikringer 

2 617 000 1 976 000 1 980 000 637 000 

TOTALE 
LØNNSUTGIFTER 

11 740 000 12 827 000 12 366 000 -625 000 

Kjøp av varer og 
tjenester 

8 175 000 8 472 000 8 257 000 -82 000 
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SENTRAL-
ADMINISTRASJONEN 

    

Andre utgifter 3 579 000 4 068 000 3 965 000 -386 000 

SUM TOTALE 
UTGIFTER 

23 494 000 25 367 000 24 587 000 -1 093 000 

RESULTAT 20 839 000 24 046 000 23 187 000 -2 347 000 

Budsjettrammen som ligger i oversikten er i realiteten for høy i forhold til det som "tilhører" 

sektoren. Denne må korrigeres ned med kr. 1 530 000,-. Beløpet gjelder en ubenyttet 

lønnsreserve ment for alle sektorer, men som teknisk var plassert under 

sentraladministrasjonen. 

Dette gjør da at mindreforbruket på ca. 2,3 millioner reduseres til et mindreforbruk på 0,8 

millioner. For en nærmere beskrivelse av forbruket i sektoren så vises det til årsmeldingens 

punkt 1.2.2.2. 

   

2.1.3 Måloppnåelse 

Økonomi 

Sentraladministrasjonens resultater innen økonomistyring er innenfor resultatkravet om 

balanse budsjett - regnskap. Mindreforbruket var på 0,8 mill kr. 

Sykefravær 

Sykefraværet i etaten var på 3,28 %. Dette er en marginal økning fra 3,24 % i 2010.  Fraværet 

er likevel innenfor resultatkravet med god margin.   

HMS/Arbeidsmiljø 

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

sentraladministrasjonen. 

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. 

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 

sky-løsninger og opplæring i fellessystemer. 
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3 OPPVEKST 

3.1 Tjenestetilbudet fra etaten 

Oppvekst i Kåfjord består av følgende tjenestetilbud: 

Olderdalen skole er en 1-10 skole med 60 elever og 14,7 årsverk ansatte (lærere, assistenter, 

lærlinger, merkantil og administrasjon) skoleåret 2021/2022 

Manndalen skole er en 1-10 skole med 75 elever og 16,7 årsverk ansatte (lærere, assistenter, 

miljøarbeider, merkantil og administrasjon) skoleåret 2021/2022 

Olderdalen barnehage er en to- avdelingsbarnehage med 38 plasser. Barnehageåret 

2021/2022 har barnehagen 29 barn (utgjør 38 plasser) og 7 ansatte + 1 lærling. 

Birtavarre barnehage er en to- avdelings barnehage med 39 plasser. Barnehageåret 

2021/2022 har barnehagen 15 barn (utgjør 23 plasser) og 4,6 ansatte 

Goržži Mánáidgárdi/ Fossen barnehage har i 2021/22 fungert som en en-avdelings 

barnehage med 26 plasser etter sammenslåing, og i påvente av å ta i bruk utbygging. Etter 

utbygging vil barnehagen ha 34 plasser. Barnehageåret 2021/2022 har barnehagen 23 barn 

(utgjør 27 plasser) og 8,7 ansatte. 

Kulturskolen har undervisningsrom og kontorer i Kultursenteret i Olderdalen. Men har også 

mange tilbud utenfor Kultursenteret. Kulturskolen har 5 ansatte i deltidsstillinger og 54 elever 

fordelt på aktivitetene musikk, visuelle fag, teater, kor, sceneteknikk og musikkbarnehage. 

Barnevernstjenestens målgruppe er barn og unge under 18 år og deres familier. De har også 

ansvar for ettervern og oppfølging av ungdom mellom 18 og 23 år. Barnevernstjenesten har 

strenge lovkrav tilknyttet til tidsfrister. Barnevernstjenesten har 3,5 årsverk. 

Stillingen som ungdomskontakt er organisert under oppvekst. 

3.1.1 Politisk styring 

Utvalg for oppvekst og omsorg, UOO, behandler saker innen sektoren. UOO hadde 6 møter i 

2021 og behandlet 34 saker. 

3.1.2 Økonomi         (tall i kr.) 

OPPVEKST     

Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2021 Reg budsjett 2021 Avvik 2021 

     

Refusjon sykepenger -2 416 000 -1 612 000 -1 612 000 -804 000 

Andre inntekter -14 124 000 -11 246 000 -11 246 000 -2 879 000 

SUM INNTEKTER -16 540 000 -12 858 000 -12 858 000 -3 683 000 

Fast lønn 35 178 000 34 040 000 33 450 000 1 728 000 

Vikarer 1 554 000 763 000 763 000 791 000 

Vikar ved sykefravær 2 132 000 1 112 000 1 112 000 1 020 000 

Vikar ved ferier 89 000 30 000 30 000 60 000 

Ekstrahjelp 989 000 1 443 000 1 443 000 -454 000 

Overtid 451 000 24 000 24 000 426 000 

Annen lønn 1 601 000 612 000 612 000 989 000 

SUM LØNN 41 994 000 38 024 000 37 434 000 4 560 000 
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OPPVEKST     

Pensjon og 
personalforsikringer 

7 264 000 4 743 000 4 613 000 2 652 000 

TOTALE LØNNSUTGIFTER 49 258 000 42 767 000 42 047 000 7 212 000 

Kjøp av varer og tjenester 8 898 000 7 543 000 7 543 000 1 356 000 

Andre utgifter 1 407 000 473 000 473 000 934 000 

SUM TOTALE UTGIFTER 59 564 000 50 782 000 50 062 000 9 502 000 

RESULTAT 43 024 000 37 925 000 37 205 000 5 819 000 

Til tross for innkjøpskontroll og økte inntekter fikk Oppvekstsektoren et underskudd i 2021. 

Dette skyldes i hovedsak overforbruk på lønn i skolene. Lønnsbudsjettet for skolene ble for 

2021 redusert. For å gå i balanse måtte man ha redusert antall ansatte i skolene i 

høstsemesteret. Dette lot seg dessverre ikke gjennomføre. En av grunnene er at Kåfjord har et 

høyt antall timer til spesialundervisning og mange små elevgrupper med undervisning i og på 

samisk. 

Det er utfordrende at skoleår og budsjettår er ulike. Personell i skolene tilsettes for hele 

skoleåret. De månedlige utgiftene man har om høsten har skolene også i vårsemesteret (nytt 

budsjettår). Ved en ev innsparing/ reduksjon i antall ansatte må derfor hele beløpet tas inn på 

høstsemesteret. Det er dyrt å drive 3 skoler (Kommunen betaler også spesialundervisning og 

skoleskyss til privatskolen) når elevtallet tilsier at det kunne vært en skole med rundt 20 

elever pr klasse. 

  

3.1.3 Måloppnåelse 

Sektormål for barnehagene: 

• Alle har et godt og inkluderende leke- og læringsmiljø 

• Barn som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensiale 

• De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse  

• Alle har god tilgang til relevante tilbud av høy kvalitet 

Tjenesten er styrt av Barnehageloven med forskrifter. De tre barnehagene i Kåfjord deltar i 

regional kompetanseheving i temaet "Inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning". 

Barnehagene styrkes på det samiske området gjennom midler fra sametinget. Barnehagene har 

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

Mánáidgárdi/ Fossen barnehage er vedtatt å være en samisk barnehage. De pedagogiske 

ledere i Fossen barnehage deltar på begynneropplæring i samisk. 

Det har i 2021 vært full barnehagedekning i Kåfjord. Barnehagene har ett hovedopptak per 

barnehageår og eventuelle ledige plasser utover året fylles opp fortløpende. 

  

Sektormål for skolene 

• Alle har et godt og inkluderende læringsmiljø 

• Barn og unge som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt 

potensial 

• De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse  

• Alle lykkes i opplæringen og utdanningen 

  



Årsmelding 2021 42(59) 

Pr 1. oktober 2021 var det 135 elever i kommunale skoler i Kåfjord. I tillegg går 52 elever ved 

den private skolen. Alle skolene har skolefritidsordning (SFO). 

Skolene og PPT følger opplæringsloven med forskrifter som blant annet læreplanverket 

Fagfornyelsen innført i 2020.I læreplanverket angis fag- og timefordeling som fastslår hvilke 

fag det skal undervises i og i hvilket omfang. Kåfjord kommune tilbyr opplæring på samisk 

og opplæring i samisk og kvensk. 

Vi har en målsetting om forbedrede læringsresultater i grunnskolen. Vi har et lavt antall elever 

og analysen av læringsresultatene må ses i lys av dette. Resultatene for 2021 viser noe bedring 

i læringsresultatene, men det må fortsatt jobbes for å bedre resultatene ytterligere. 

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

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

dette arbeidet. Skolene samarbeider med PPT for å få ned behandlingstida på saker. 

Elevundersøkelsen fra høst 2021 viser en svak forbedring i resultatene i forhold til året før. 

Elevenes trivsel på skolen er i bedring, det er færre som føler seg mobbet og flere som gleder 

seg til å gå på skolen. Svakest scorer skolene på det fysiske miljøet. Fysiske forhold som 

vedlikehold og oppgradering av utstyr har omtrent samme score som året før og området 

scorer lavest i undersøkelsen ved begge skolene. 

Skolene har stort fokus på arbeidet med læringsmiljø. Skolene har utviklingsplaner for sosial 

kompetanse, og dette er et kontinuerlig arbeid ved skolene. I april 2020 ble Handlingsplan 

mot mobbing for skoler i Kåfjord vedtatt. Denne skal revideres og legges fram for UOO. Blant 

annet ønsker vi å rette fokuset mot positive handlinger og kalle planen Handlingsplan for godt 

psykososialt skolemiljø. 

Kåfjord kommune hører inn under forvaltningsområdet for samisk språk og har derfor et 

særlig ansvar for å utvikle samisk språk, kultur og levesett. Det er laget en Samisk språkplan 

for barnehage og grunnskole, og overgangen mellom disse som skal være et virkemiddel for å 

nå målene i å revitalisere og styrke barnas og unges samiske språkutvikling. Høsten 2021 fikk 

2 elever opplæringen sin på samisk og 63 elever hadde valgt samisk som 2. eller 3. språk. En 

elev får opplæring i kvensk. 

Kåfjord kommune trenger fortsatt flere lærere med kompetanse i samisk, kvensk, engelsk og 

matematikk og naturfag. Skoleåret 2021/ 2022 tar fire lærere videreutdanning i 

begynneropplæring, engelsk og norsk. Kommunen har to deltakere på rektorutdanningen. 

  

Barnevern 

Barneverntjenesten jobber etter Lov om barneverntjenester for å sikre at barn og unge som 

lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp, omsorg og 

beskyttelse til rett tid. I 2021 mottok barneverntjenesten 12 bekymringsmeldinger, det er en 

reduksjon på 36 % fra 2020 og 55 % fra 2019 da det kom inn 27 bekymringsmeldinger. Det 

ble igangsatt 9 undersøkelser, altså ble 3 bekymringsmeldinger henlagt. Årsak til henleggelse 

er at det allerede var igangsatt undersøkelse på aktuelt barn, eller saken ble sendt til en annen 

kommune.  I løpet av 2021 var det 16 barn som mottok samtykkebaserte hjelpetiltak fra 

barneverntjenesten. Dette er en økning på 5 fra året før. 

Akuttberedskapen i barnevernet er organisert i interkommunal tjeneste sammen med Skjervøy 

og Nordreisa, med Kåfjord som vertskommune. 

  

  



Årsmelding 2021 43(59) 

 

Kulturskolen 

Kulturskolen er et tilbud for barn, unge og voksne i Kåfjord kommune. 

Elevavgift fastsettes av kommunestyret. Elevavgift faktureres med halve årsbeløpet for 

høstsemester og halve årsbeløpet for vårsemester. I tillegg til elevavgift kommer kjøp av noter 

evt. leie av instrument. 

I 2021 har det vært 2,2 årsverk fordelt på ulike prosentvise stillinger ved kulturskolen.  Leder 

ved kulturskolen har ansvar for drift, budsjett, personale og innhold i kulturskolen. 

Eksternfinansierte prosjektstillinger kommer i tillegg. 

Kulturskolen hadde høsten 2021 54 elever fordelt på musikkundervisning, visuelle fag og 

sceneteknikk.  Noen tar imot flere tilbud. I tillegg gis tilbud til Gledessprederne og i alle 

barnehagene. Kulturskolen bidrar med 20% stilling dirigent til Kåfjordkoret. 

  

Voksenopplæringen og flyktningtjenesten 

Voksenopplæringa gir norskopplæring med samfunnskunnskap for innvandrere og flyktninger 

som en del av introduksjonsprogrammet. Målet er at de skal lære seg norsk og komme raskt ut 

i arbeid eller utdanning. Kåfjord kommune har i 2021 kjøpt tjenesten for 2 elever i 

nabokommunen. Voksenopplæringa i Kåfjord ble lagt ned fra 1.januar 2021, men vi har 

likevel høsten 2021 gitt tilbud i kommunen for en elev etter pålegg fra Statsforvalteren. 

  

  

3.1.4 Vurdering 

Det er 135 elever i de offentlige skolene i Kåfjord. Det gir et snitt på 6,75 elever pr. klasse. 

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

elevgrupper er det krevende å holde kostnadene nede. Prognosene viser nedgang i elevtall i 

årene framover og oppvekstsektoren må ruste seg for dette. I 2021 var det født 13 barn i 

Kåfjord. De siste fem årene er det født under 15 barn pr år. 

Det er knyttet stor oppmerksomhet til elevenes læringsmiljø. Elevundersøkelsen fra 2021 

viser fortsatt positive tendenser i forhold til i året før. Likevel må vi videreføre satsing på 

læringsmiljø. Skolene har laget utviklingsplaner og "Handlingsplan mot mobbing i skoler" 

brukes aktivt sammen med skjemaer og tiltak for å oppfylle aktivitetsplikten etter §9A i 

Opplæringsloven. 

Læringsresultatene varierer både mellom skolene og innad på skolene. Det er fortsatt grunn til 

å ha fokus på å utvikle god kvalitet i all undervisning, og da særlig begynneropplæring og 

tidlig innsats. Begynneropplæring er et av satsingsområdene i regional kompetanseutvikling. 

Begge skolene deltar. Antallet elever som mottar spesialundervisning er dessverre ikke 

redusert. Skolene må fortsatt ha fokus på elevenes rett til tilpasset opplæring. 

Kommunen har skoleåret 2021/22 seks lærere på videreutdanning. Oppfølging fra 

veilederkorpset ble avsluttet i september 2021. Kommunen har tverrfaglig forum for arbeider 

med - og rettet mot, barn og unge. I dette forumet tas det opp, og diskuteres saker som angår 

barn og unge i Kåfjord kommune. Kommunen har ungdomskontakt, kulturkonsulent og 

prosjektleder for bedre tverrfaglig samhandling som alle jobber for gode oppvekst vilkår for 

barn og unge i kommunen. Det er lyst ut etter ny kommunepsykolog. 

Det er stort fokus på at barn skal lære samisk i alle barnehagene våre og det har vært satt inn 

ressurser for dette. I 2021 fikk vi tilsatt barnehagelærere i de ledige stillingene som ped.ledere 
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i barnehagene.  Det er vedtatt at Goržži Mánáidgárdi/Fossen barnehage skal være en samisk 

barnehage og barnehagene i Kåfjord vil trenge et økt antall barnehageansatte som snakker 

samisk. 

Svømmeopplæringa kom i gang igjen ved begge skolene i november 2021. Da var begge 

basseng i kommunen utbedret. Elevene i Olderdalen får sin opplæring der, mens elevene ved 

Manndalen skole gjennomfører sin svømmeopplæring i behandlingsbassenget i Birtavarre. 

Det er både ressurs- og tidkrevende å gjennomføre svømmeundervisning langt fra skolen. 

I 2021 ble det gjennomført to Barnas kommunestyre og behandlet 12 saker. Deltakerne er 

aktive og engasjerte. 

Det stilles stadig nye krav til å henge med i digitalisering, noe som er krevende både i forhold 

til kvalitet og sikkerhet. Skolene bruker den digitale plattformen «Skooler» og «Office 365». 

Barnehagene bruker «Mykid» i kommunikasjon. Digital kompetanse er en viktig del av 

fagfornyelsen innenfor skolesektoren og vil stille økte krav til digitale ferdigheter. 

I henhold til bemannings- og pedagognorm for barnehagene skal det være minst en voksen 

per seks barn over 3 år og en voksen per tre barn under 3 år. Det skal være en pedagogisk 

leder pr sju barn under tre år og en pedagogisk leder pr. 14 barn over tre år. Pedagogene har 

kortere arbeidstid sammen med barna på grunn av planleggingstid og barnehagene oppgir at 

dette er krevende. Det går mye tid til praktiske oppgaver. Smittevern tiltak i forbindelse med 

Covid- 19 har også i 2021 gitt utfordringer for personalet i både barnehager og skoler. 

Det er behov for en total renovering av den eldste barnehagen i kommunen, Olderdalen 

barnehage. Det er også behov for renovering av toaletter ved Manndalen skole og skolegården 

ved begge de to offentlige skolene i kommunen. 
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4 OMSORG 

4.1 Tjenestetilbudet fra etaten 

HELSE OG OMSORGSADMINISTRASJONEN 

Har ansatt helse- og omsorgssjef i 100% stilling. 

 

HELSESØSTERTJENESTEN 

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

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

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. I 2021 ble store ressurser benyttet til covid-

19 vaksinering. Dette ble utført med bistand fra frivillige, røde kors samt øvrig personell fra 

helse- og omsorgstjenesten. 

 

KOMMUNEPSYKOLOG 

Kommunepsykologen har som hovedoppgave å arbeide med psykisk helse hos barn og unge 

opp til 23 år og deres familier. Kommunepsykologen har et individ- og folkehelserettet fokus. 

På individnivå kan en få helsehjelp dersom en opplever psykiske plager og vansker, er i ferd 

med å utvikle psykiske lidelser eller står i tunge livssituasjoner. En vil kunne bli tilbudt 

kartlegging, rådgivning og kortvarig behandling. Psykologen kan gi hjelp både individuelt, i 

familien eller sammen med andre viktige medspillere. I tilfelle alvorlige psykiske lidelser som 

er i behov for spesialisert behandling, vil kommunepsykologen kunne være behjelpelig med 

en henvisning til eksempelvis barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). 

Folkehelserettet arbeid vil blant annet innebære kurs og undervisning og deltakelse i 

kommunens planarbeid. 

Kommunepsykologen har et mål om å jobbe tverrfaglig. Dette vil blant annet innebære at det i 

situasjoner hvor det sees hensiktsmessig blir etterspurt samtykke om å etablere samarbeid 

med for eksempel fastlege, helsesykepleier, barnevern, skole og barnehage. 

Psykologen kan kontaktes direkte og en behøver ikke henvisning og tilbudet er gratis. 

Kommunepsykologen har sitt kontor i andre etasje på helsetunet i Birtavarre, i samme gang 

som helsestasjonen. Det er også etablert en ordning med kontortid på alle skolene i Kåfjord. 

Kommunepsykologen fratrådte sin stilling 31. juli 2021. Det ble lyst ut 50% stilling som 

kommunepsykolog der det ikke kom inn kvalifiserte søkere. 

 

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 samt lege på pensjonistlønn. I 

tillegg er kontoret bemannet med turnusleger (LIS) og legestudenter i perioder. I tillegg består 

tjenesten av ledende helsesekretær samt 2 legesekretærer på fulltid. 



Årsmelding 2021 46(59) 

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 2,8 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 flyktningbakgrunn. Det legges særlig vekt på råd 

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

Flyktningetjenesten har vært samarbeid med voksenopplæringen. Det er voksenopplæringen 

som har ansvar for språk- og samfunnsfagopplæringen for flyktninger på 

introduksjonsprogram. Språkpraksis og arbeid er også en del av introduksjonsprogram, og 

flyktningetjenestens oppgave er å kartlegge kompetanse, mulige arbeidsplasser og oppfølging 

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

samfunnsliv, samt dere økonomiske selvstendighet. Tjenesten har i første halvår 2021 hatt en 

ansatt i 60% stilling. Etter dette har det ikke vært ansatte i denne tjenesten. 

 

PRO-TJENESTEN.  

Pro-tjenesten består av vaskeri, storkjøkken, sykehjem, hjemmetjeneste (hjemmesykepleie og 

hjemmehjelp) samt PU. Tjenesten har vært leder av en konstituert leder. 

 

VASKERI 

Vaskeriet, som fortsatt har tilhold i det gamle helsesentret, 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 to ansatte i 

til sammen 80% stilling. 
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STORKJØKKEN 

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 i til sammen 2,2 årsverk. 

 

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 konsulent som har ansvar for rapporteringer 

(IPLOS, Kostra etc.) og fakturering av egenbetaling mm. I tillegg har sykehjemmet en 

prosjektansatt på velferdsteknologi. 

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

utarbeidelse/vedlikehold av personalturnuser og oppfølging timelister. 

I 2021 har det vært 3 delt turnus med arbeid hver 3. eller hver 4. helg evt. hinkehelg. I 

budsjettet for 2021 ble det vedtatt en bemanning med turnus med 6 personer på formiddag og 

ettermiddag og 3 på natt. Dette under forutsetning av at antall pasienter kunne holdes på et 

gjennomsnitt på under 24 i døgnet. På grunn av svært stort belegg og krevende pasienter har 

man ikke vært i stand til å klare dette i store deler av året, og bemanningen har vært 7 

personer på formiddag, 7 på ettermiddag og 3 på natt. Belegget i 2021 har vært opp mot 100% 

i februar, mars og juni, og over 100% i januar, oktober, november og desember.. August var 

eneste måned der pasientantallet var under 24 alle dager slik at man kunne opprettholde 

turnusmålet på 6/6/3. 

På sykehjemmet er det 8,03 årsverk sykepleiere/spesialsykepleiere, 12,1 årsverk 

hjelpepleiere/fagarbeidere og 3,2 årsverk assistenter, til sammen 23,33 årsverk.  Det har vært 

3 lærlinger ved sykehjemmet i 2021. 

 

HJEMMETJENESTEN. 

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

Hjemmetjenesten har en konsulent (saksbehandler) som arbeider på heltid. 

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 i 

utgangspunktet hatt felles oppmøtested i Birtavarre, men pga Covid 19 og smittevern har 

oppmøtested vært rodene der de enkelte arbeider. Tjenesten har 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 i 2021 hatt 15,8 årsverk fordelt på 6 årsverk spesialsykepleiere og 

sykepleiere/vernepleier, øvrige ansatte er 0,4 stilling miljøterapeut, 0,5 stilling ergoterapeut, 

7,1 årsverk hjelpepleiere/helsefagarbeidere og 1,8 årsverk assistent. I tillegg har det vært 2 

lærlinger ved hjemmetjenesten. 

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

klesvask. Hjemmehjelpstjenesten er en brukerbetalt tjeneste. Ansatte arbeider dagtid 08.00-

15.00/ 4 dager pr. uke med 1,88 årsverk fordelt på 4 ansatte. 
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Aktiv omsorg omfatter rus og psykiatritjenesten og 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). I tillegg omfatter aktiv omsorg 

aktivitetssenteret, 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 4,94 årsverk fordelt på 6 

personer hvorav ett årsverk er miljøterapeut, 1 årsverk spesialsykepleier (psykiatri), 0.9 

årsverk vernepleier og 2,04 årsverk fagarbeider/miljøarbeider. 

 

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. 

Tjenesten har hatt 3,8 årsverk vernepleiere, 1 miljøterapeut i full stilling samt 5,2 årsverk 

hjelpepleier/fagarbeider og 2,4 årsverk assistenter. 

4.1.1 Politisk styring 

Utvalg for oppvekst og helse- og omsorg (UOO) behandler alle politiske saker for Helse- og 

omsorgsetaten. I tillegg behandler Kommunalt råd for eldre og Kommunalt råd for personer 

med funksjonsnedsettelser relevante saker i etaten. 

UOO hadde i 9 møter i 2021 (inkludert arbeidsmøter budsjett). Kommunalt råd for eldre 

hadde 4 møter og Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser hadde 2 møter i 

2021. 

  

4.1.2 Økonomi          (hele1000 kr.) 

OMSORG     

Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2021 Reg budsjett 2021 Avvik 2021 

     

Refusjon sykepenger -3 169 000 -2 374 000 -2 374 000 -795 000 

Andre inntekter -22 288 000 -15 638 000 -17 400 000 -4 889 000 

SUM INNTEKTER -25 457 000 -18 012 000 -19 774 000 -5 684 000 

Fast lønn 47 425 000 46 582 000 46 277 000 1 148 000 

Vikarer 4 738 000 4 530 000 4 530 000 208 000 

Vikar ved sykefravær 3 097 000 1 637 000 1 637 000 1 460 000 

Vikar ved ferier 2 395 000 2 399 000 2 399 000 -4 000 
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OMSORG     

Ekstrahjelp 2 565 000 866 000 2 053 000 512 000 

Overtid 2 105 000 1 350 000 1 358 000 747 000 

Annen lønn 8 514 000 6 640 000 6 587 000 1 927 000 

SUM LØNN 70 839 000 64 005 000 64 842 000 5 997 000 

Pensjon og 
personalforsikringer 

13 637 000 7 650 000 7 826 000 5 811 000 

TOTALE LØNNSUTGIFTER 84 476 000 71 655 000 72 668 000 11 809 000 

Kjøp av varer og tjenester 14 441 000 13 202 000 13 906 000 536 000 

Andre utgifter 6 403 000 5 149 000 4 504 000 1 898 000 

Betalte renter 0 1 000 1 000 0 

SUM TOTALE UTGIFTER 105 320 000 90 006 000 91 078 000 14 242 000 

RESULTAT 79 863 000 71 994 000 71 304 000 8 559 000 

 

Etaten har et overforbruk i forhold til budsjett på 8,5 mill. Dette skyldes i hovedsak to 

forhold; svikt i inntekter (statlige tilskudd) til flyktningetjenesten på ca. 2 mill. Det andre 

forholdet er knyttet til overbelegg og økt bemanning ved sykehjemmet. Situasjonen med 

covid-19 har også ført til økte lønnsutgifter fordi ansatte med symptomer på luftveissykdom 

har vært nødt til å holde seg hjemme i påvente av negativ smittetest. Dette har ført til økt 

vikarbruk. 

  

4.1.3 Måloppnåelse 

Sektorens arbeidsmål Handlinger, tiltak Resultat, indikator 

Hovedmål 2.1 Sunn og bærekraftig økonomi 

Holde budsjett Gjennomføre månedlige 
oppfølginger av regnskapsresultat 

Ingen avvik 

 Sørge for rapportering til politiske 
organ i h.h.t vedtak 

Ingen avvik 

God og sikker økonomistyring Behandle fakturaflyt innen forfall. 
Resultat innarbeides i 
månedsrapport 

Ingen avvik 

Hovedmål 2.2 Kommunens rolle som effektiv tjeneste- og velferdsprodusent som ivaretar lovpålagte 
krav. 

God tillit og godt omdømme Sikre riktig saksbehandling, 
tildeling og oppfølging av helse og 
omsorgstjenester i henhold til 
"Kriterier for helse- og 
omsorgstjenester i Kåfjord 
kommune." 

Antall klager som får medhold 
under 5% 

 Sørge for kommunens 
hjemmeside, Kåfjord.no, fungerer 
som en god kanal for service, 
informasjon og dialog med 
innbyggerne og egne ansatte om 
egen virksomhet. 

Resultat på forbrukertester minst 
nr 190 av alle kommuner i Norge 

Skape trygghet for innbyggerne Innføre trygghetsskapende 
teknologi til hjemmeboende og 
beboere på institusjon 

Alle rom på institusjon der det er 
beboere. For hjemmeboende er 
det mål om minst 10 brukere som 
har teknologi ut over 
trygghetsalarm 
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Sektorens arbeidsmål Handlinger, tiltak Resultat, indikator 

Hovedmål 2.3. Kommunen skal være en god arbeidsgiver med godt arbeidsmiljø og kompetente 
medarbeidere 

Mestring, trivsel og nærvær Innen 2. kvartal i samarbeid med 
tillitsvalgte/ansatte iverksette 
endrings/utviklingstiltak for å 
redusere sykefravær. 

Ingen avvik på gjennomføring. 
Sykefravær mindre enn 7% 

Åpen og trygg arbeidsplass Vårt forbedringsarbeid med 
systematisk og risikobaserte 
system for internkontroll og 
informasjonssikkerhet skal 
fortsette i 2020. Dette skal 
dokumenteres elektronisk i 
Compilo. 

Lovkrav, koml. & 25-1 skal innen 2. 
kvartal være oppfylt 

Kompetent organisasjon Øke andelen fagutdannet personell Resultat på minst 
gjennomsnittsnivå av landets 
kommuner 

Et godt arbeidsmiljø med tydelige 
ledere 

Gjennomføre personalmøter og 
gjennomføre endrings- og 
oppfølgingstiltak 

Få personalsaker 

Hovedmål 2.1. Sunn og bærekraftig økonomi er ikke oppnådd. Det har vært et overforbruk i 

2020. 

Hovedmål 2.2 Kommunens rolle som effektiv tjeneste- og velferdsprodusent som ivaretar 

lovpålagte krav med delmål er delvis oppfylt. Da de nye omsorgsboligene i Kåfjord Helsetun 

ble tatt i bruk i 2021 er alle trinnene i omsorgstrappa i bruk. De vedtatte "kriterier for 

helsehjelp i Kåfjord brukes aktivt, og alle brukere får hjelp på riktig plassering i 

omsorgstrappa. Kun en av klagene som ble sendt fylkesmannen fikk medhold i 2021. Mål å 

"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 da det har 

vært utfordringer med leveranser utstyr pga covid-19 

Hovedmål 2.3. Kommunen skal være en god arbeidsgiver med godt arbeidsmiljø og 

kompetente medarbeidere er delvis oppfylt. Det har vært utfordringer med å få kvalifiserte 

søkere på stillinger i 2021 

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 oppnådd. Det har blitt gjennomført 

vellykkede endrings og oppfølgingstiltak og det har vært få personalsaker i 2021. 

Hovedmål å redusere sykefraværet til et nærvær på 93% er ikke oppnådd. I 2021 var 

sykefraværet over 7% 

  

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 Nord-Troms 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 
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personell med fagkompetanse sammenlignet med landet for øvrig. 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 om lag 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 framskrivningen 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. 

4.2 Interkommunalt samarbeid 

Innenfor helse og omsorg har man et utstrakt interkommunalt samarbeid gjennom 

Studiesentret i Nord-Troms på utdanning og utviklingsprosjekter. Videreutdanning innenfor 

Helse og omsorg og Kompetanseløftet er gode eksempler på dette. I tillegg er det samarbeid 

om jordmortjeneste, ledernettverk for Helse og omsorgsledere, samhandlingsnettverk på rus 

og psykisk helse, samarbeidprosjekt om velferdsteknologi etc. For å kunne møte fremtidens 

utfordringer innenfor helse og omsorg vil man i enda større grad enn i dag være avhengig av 

interkommunalt samarbeid. 
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5 UTVIKLING 

5.1 Tjenestetilbudet fra etaten 

Hovedansvarene til utviklingsavdelingen er: 

• Ledelse/koordinering av utviklingsoppgaver og prosjekter 

• Overordnede kommuneplanlegging, (samfunns-/arealplan, kommunedelplaner) og 

reguleringssaker. Flyttet til sentraladministrasjonen fra januar 2022. 

• Bygg- og delingssaker 

• Næring og landbruk. Næringskonsulent flyttes til sentraladministrasjon fra januar 

2022. 

• Kultur, kirkeliv, bibliotek og ungdomsaktiviteter 

• Idrett og friluftsliv 

• Kåfjord som flerspråklig kommune, samisk og kvensk, Samisk språksenter 

• Helhetstenkning omkring samfunnsutviklingen og omdømmebygging 

Tjenesteområdet er bredt rent faglig, og da sett opp mot øvrige etater i kommunen. Våre 

ansvarsområder omfatter planlegging, utviklingsoppgaver, samfunnstekniske oppgaver, miljø, 

forurensing, 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. 

Utviklingsavdelinga samhandler med eksterne aktører og innbyggere, med kollegaer ellers i 

kommunen og våre ansatte utvikler beslutningsunderlag for politiske vedtak. Avdelingen 

leverer tjeneste både på strategisk og driftsmessig nivå. 

Det er en kompleks organisasjon. Kompleksiteten innebærer behov for stor faglig bredde og 

høy kompetanse. Avdelingen har fortsatt utfordringer knyttet til kapasitet og kompetanse. 

Dette fører til at vi har behov for kjøp av tjenester fra eksterne rådgivere og konsulenter. 

Avdelingen har ofte prosjekt-/ gjennomføringsansvar for ulike investeringsoppgaver. Disse er 

arbeidskrevende og kommer i tillegg til egne driftsoppgaver og øvrig forvaltning. 

Avdelinga jobber med å ha 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. 

Fra politisk hold har barm og unge vært en prioritert målgruppe. Våre ansatte på 

utviklingsavdelinga forsøker også å holde dette fokuset. Vi opplever å ha lyktes rimelig bra på 

området, men dette avhenger av godt samarbeid. 

Utviklingsavdelinga jobber for at Kåfjord skal være kulturkommunen i Troms og at 

kommunen skal være attraktiv. Vi må holde tråden i arbeid med bolyst og bokvalitet, trivsel 

og stedsattraktivitet. 

5.1.1 Politisk styring 

Utvikling fremmer saker for både utvalg for miljø, drift og utvikling og for formannskapet, i 

tillegg til kommunestyret. Videre har vi saker for samepolitisk og kvenpolitisk utvalg. 

I utvalget ble det avholdt 9 møter i 2021 og der ble behandlet 70 politiske saker. Det er 11 

saker mer enn forrige år. 
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5.1.2 Økonomi       (hele 1000 kr) 

UTVIKLING     

Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2021 Reg budsjett 2021 Avvik 2021 

     

Refusjon sykepenger -160 000 -14 000 -18 000 -142 000 

Andre inntekter -15 932 000 -11 822 000 -12 341 000 -3 592 000 

SUM INNTEKTER -16 092 000 -11 836 000 -12 359 000 -3 733 000 

Fast lønn 8 013 000 9 649 000 9 060 000 -1 047 000 

Vikarer 0 11 000 11 000 -10 000 

Vikar ved sykefravær 12 000 10 000 10 000 2 000 

Ekstrahjelp 617 000 16 000 16 000 602 000 

Overtid 22 000 29 000 29 000 -7 000 

Annen lønn 528 000 439 000 488 000 40 000 

SUM LØNN 9 193 000 10 154 000 9 614 000 -421 000 

Pensjon og 
personalforsikringer 

2 169 000 1 664 000 1 619 000 550 000 

TOTALE LØNNSUTGIFTER 11 362 000 11 817 000 11 232 000 129 000 

Kjøp av varer og tjenester 4 320 000 4 560 000 4 513 000 -192 000 

Andre utgifter 8 486 000 5 026 000 5 687 000 2 799 000 

SUM TOTALE UTGIFTER 24 168 000 21 404 000 21 432 000 2 735 000 

RESULTAT 8 076 000 9 568 000 9 074 000 -998 000 

Netto driftsresultat for utvikling var på 998 tusen. 

Inntektssiden er betydelig høyere enn budsjettert. Her inngår spillemidler med vel 800 tusen. 

Her er Corona tilskudd fra staten til næringslivet med ca. 1,5 millioner kroner. Der er også 

interkommunale skjønnsmidler til plan med 835 tusen. Det er også kommet inn noe mer 

midler fra Sametinget enn budsjettert, samlet ca. 600 tusen. 

På lønn har Utvikling eks pensjon og personalforsikring et mindreforbruk på vel 400 tusen. 

Men pensjon og forsikringer slår negativt ut slik at det blir et lite merforbruk på kr 129 tusen 

totalt på lønnsutgiftene. 

På kjøp av varer og tjenester hadde utvikling en driftsinnsparing på vel kr 192 tusen. Posten 

andre utgifter viser en skjevhet som følge av videreformidling av spillemidler til samfunnshus 

og til idrett med samlet vel 800 tusen, avsetninger til fond på både samiske språktiltak og 

plan, samt mer forbruk fra næringsfond med ca. 1,4 millioner kroner. 

  

5.1.3 Måloppnåelse 

Når det gjelder økonomi er budsjettmål er nådd, og det vises et godt overskudd på driften, 

med nesten 1 millioner kroner. På grunn av Corona har det vært en del ekstra på 

saksbehandling som følge av ekstra støtte til næringsdrivende. 

På utvikling oppleves arbeidsmiljøet som godt og det er stor raushet og endringsvilje å spore i 

arbeidsstokken. Våre ansatte er faglig dyktige og jobber godt og selvstendig med 

oppgavetilfanget. Vår hverdag er likevel hektisk og slitsom, og det vi opplever er at 

nedbemanning og skifte i personell gjør oss sårbar, både med tanke på kontinuitet og 

kapasitet. Dette igjen kommer til uttrykk gjennom at vi ikke får håndtert alle saker, og 
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befolkningen må vente, ofte over ganske lang tid, før vi kan ta grep om deres henvendelser. 

Vi forsøker imidlertid å sende forvaltningsmeldinger på dette, men i en travel hverdag kan vi 

glippe også her. 

Til tross for utfordringer på bemanningssiden forsøker de gjenværende å jobbe smidig, slik at 

vi kan ta grep om andre ansattes fagområder der vi har kompetanse og kapasitet. 

Arbeidsmengden oppleves derfor krevende, og oppgaver må tidvis legges til side. 

Også 2021 ble spesielt år, med spesielle utfordringer. Her kom på oppgaver i forbindelse med 

høynet beredskap i organisasjonen, og våre ansatte har bidratt på en meget god måte. Her 

gjelder det å bidra faglig og med støttefunksjoner innen både Corona, jordskred og flomfare. 

Sykefravær/nærvær: Fraværet var på grønt nivå, og endte på året på 3,62 prosent. Dette til 

tross for at en av våre ansatte har hatt helseutfordringer delvis gjennom hele året. 

Som tjenesteprodusent og samfunnsaktør forsøker utviklingsavdelingens ansatte å opptre med 

god service overfor innbyggerne og mener vi lykkes rimelig godt med dette. Vi har en intern 

opplevelse av at vårt omdømme er bra i Kåfjordsamfunnet. 

  

5.1.4 Vurdering 

Det har ikke skjedd større endringer fra tidligere år fram til 2021. En omorganiserings- og 

utviklingsprosess har pågått i 2021, uten at det har grepet for mye inn i den enkeltes 

arbeidshverdag og ansvar. Noen mindre endringer har skjedd, som at næring og plan følges 

mer opp direkte fra kommunedirektør. 

Utviklingsavdelinga er opptatt av god økonomistyring, og føler at vi har hatt rimelig god 

kontroll. De senere år synes det som om våre rammevilkår stadig settes under større press. På 

grunn av tidvise vakanser i stillinger har vi over år kunnet klart å drifte med overskudd. De 

ansatte har god holdning til økonomistyring og til å bruke budsjettet som verktøy for driften 

gjennom hele året. På grunn av pandemien, samt tidligere års underskudd, har vi i 2021 også 

strammet ytterligere inn for å forsøke å bidra til kommunens totale økonomiske utfordringer. 

I 2022 vil det være behov for kompetansepåfyll som følge av at det stadig kommer nye 

lovendringer og endringer i øvrige rammevilkår som ansatte har behov for å implementere i 

sitt daglige virke. Rekruttering er også et område som må nevnes, vi frykter at dette kan bli 

vanskeligere i årene som kommer å få kvalifisert personell til små kommuner. Dette fordi man 

ikke blir en del av en avdeling med folk som besitter samme kompetanse, man blir gjerne 

faglig ansvarlig og må ta hele ansvaret selv. For særlig nyutdannede kan det bli en utfordring, 

og ofte er det gjerne nyutdannede vi klarer å rekruttere. 

Utvikling har behov for å være fremoverlent med tanke på å få til en god samfunnsutvikling. 

Her er det viktig å holde seg oppdatert på muligheter i samfunns- og næringsutviklingen, og å 

være på hugget hvis mulighetsrom skapes, enten på privat eller offentlig arenaer. 

Arenabygging blir utfordrende fremover, og vi må ta i bruk nye modeller for kommunikasjon, 

og å spisse denne, slik at vi opptrer som en attraktiv og moderne kommuneorganisasjon. 

Utvikling bør bidra til å bygge digital kompetanse. 

Det oppleves fortsatt vanskelig å rekruttere på enkelte fagområder, da spesielt innenfor samisk 

språk og kultur, men også på mer fagspesifikke (mer tekniske) områder.. 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. 

På utvikling blir ofte ansvar for det meste av kapitalbudsjettet satt. Når det er mange 
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prosjekter her, blir det stort gap på prosesskapasitet og daglig drift og de utfordringer dette 

medfører. Dette er et tema som vi stadig melder inn. Byggherrerollen og det ansvaret påhviler 

kommunen som tiltakshaver i alle henseender er krevende, og det merkes i små kommuner. 

Dette er et forhold som må tas hensyn til ved finansiering av tiltak og prosjekt på 

investeringer og i økonomiplanleggingen. 

Det bør avsettes mer kapasitet til å utøve lederskap og utvikle et godt medarbeiderskap i 

Utviklingsavdelinga. 

  

5.2 Interkommunalt samarbeid 

Utvikling jobber med faglige nettverk, for å demme opp for at man ikke har større fagmiljø 

innen eget ansvarsområde i kommuner på Kåfjord sin størrelse. 

Kommunestyret har bestilt et arbeid med å vurdere interkommunalt samarbeid på plan. Det 

har pågått et arbeid for å utrede etablering av et interkommunalt plankontor i 2021. Dette er 

foreløpig ikke vedtatt, men skal til realitetsbehandling i 2022. 
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6 DRIFT 

6.1 Tjenestetilbudet fra etaten 

Hovedoppgavene til driftsavdelingen er innenfor tekniske tjenester: 

• Renhold, drift, tilsyn og vedlikehold/utvikling av bygg, eiendommer og 

uteområder/grøntareal 

• Miljø, forurensing, forvaltning av friluftsarealer, herunder jakt og vilt og motorferdsel 

• Infrastruktur, - vei/veilys, havn, kaier, vann og avløp 

• Beredskap og sikkerhet 

• Brann-/redningstjenesten er 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). Avdelinga har stor grad av sin virksomhet ute i det 

offentlige rom, i møte med øvrige etater og i møte direkte med 

brukeren/bedriften/innbyggeren. 

Vi har dyktige ansatte som gjør en utmerket jobb ute i møtet mellom mennesker og miljøer, 

og omdømmet oppleves meget godt på de aller fleste områder. Drift opplever reduksjon i 

bemanning, som følge av organisasjonsutviklingsprosjektet, som krevende, og vi mener det 

vil hemme ønsket utvikling på tjenesteområdet. Vi frykter belastningen for de enkelte kan bli 

for høye over tid. 

Driftsavdelingen har gjennom interne tjenester ansvar for drift av kommunale bygg og 

eiendommer. Gjennom dette har ansatte stor kontaktflate og mange møtepunkter mot kolleger 

og brukere på de øvrige fagområdene og kommunale sektorer. Driftspersonellet samarbeider 

godt med innbyggere og øvrige eksterne parter, slik som entreprenører, leverandører og 

øvrige virksomheter. Men her er stor slitasje på ansatte og flere har helseutfordringer. 

Vedlikeholdsoppgaver løses i all hovedsak i egenregi. På noen fagområder løses tjenesten 

gjennom kontraktsforhold (tjenestekjøp) med eksterne leverandører, eks vintervedlikehold på 

vei, vedlikehold veglys, isbryting m.fl. Avtaler inngås etter lov om offentlige anskaffelser. 

Driftsområdene vann og avløp, samt feiing driftes til selvkost. Innen renovasjon inngår 

Kåfjord kommune i et interkommunalt samarbeid gjennom Avfallsservice AS. 

Brann hører også under paraplyen til teknisk. Her har dette vært driftet gjennom Brann Nord. 

Fra januar 2022 etableres nytt samarbeid med kommunene Lyngen og Storfjord. 

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 Utvalg for miljø, drift og utvikling og for formannskapet. 

I 2021 ble det avholdt 9 møter i utvalget (UMDU), og samlet ble det behandlet 70 politiske 

saker. i tillegg kommer det referatsaker og orienteringer. Til sammenligning behandlet 

utvalget 59 saker i 2020. 
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6.1.2 Økonomi       (hele 1000 kr) 

DRIFT     

Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2021 Reg budsjett 2021 Avvik 2021 

     

Refusjon sykepenger -643 000 0 -27 000 -616 000 

Andre inntekter -12 738 000 -10 897 000 -10 999 000 -1 739 000 

SUM INNTEKTER -13 381 000 -10 897 000 -11 026 000 -2 355 000 

Fast lønn 11 655 000 12 428 000 11 531 000 124 000 

Vikarer 279 000 163 000 275 000 5 000 

Vikar ved sykefravær 561 000 131 000 454 000 107 000 

Vikar ved ferier 0 41 000 0 0 

Ekstrahjelp 10 000 30 000 10 000 0 

Overtid 235 000 257 000 304 000 -69 000 

Annen lønn 1 688 000 1 521 000 1 846 000 -158 000 

SUM LØNN 14 428 000 14 571 000 14 420 000 8 000 

Pensjon og personalforsikringer 3 391 000 2 411 000 2 285 000 1 105 000 

TOTALE LØNNSUTGIFTER 17 818 000 16 982 000 16 705 000 1 113 000 

Kjøp av varer og tjenester 19 391 000 14 662 000 14 701 000 4 690 000 

Andre utgifter 3 708 000 1 183 000 2 685 000 1 024 000 

SUM TOTALE UTGIFTER 40 918 000 32 826 000 34 090 000 6 827 000 

RESULTAT 27 537 000 21 930 000 23 064 000 4 472 000 

  

Drift fikk et overforbruk på kr 4,472 mill i forhold til gitt ramme. Dette er ikke 

tilfredsstillende. Og det er betydelig mer usikkert når vi i tillegg har hatt økte inntekter med 

hele 2,3 mill over budsjett. 

Ser vi isolert på lønn holder vi oss si henhold til budsjett, men når pensjon og 

personalforsikringer inkluderes får vi et merforbruk på kr 1,1 millioner kroner. Her må 

systemet korrigeres slik at dette kalkuleres mest mulig riktig under budsjettarbeidet. Her kan 

også nevnes at vi hadde et nokså høyt fravær, spesielt på renholdstjenesten i 2021. 

For feltet kjøp av varer og tjenester er der et høyt merforbruk, og det gjelder i all hovedsak to 

områder; innleid vedlikehold og innleid snøbrøyting, samt at isbryting var satt til det halve i 

budsjettet. her utgjør snøbrøyting alene et merforbruk på 2,2 millioner kroner. Innleid 

vedlikehold har poster som kai vedlikehold på 300 tusen utenom budsjett, flom med kr 209 

tusen. Den siste posten er vedlikeholdsmidler vi fikk eksternt fra statlig hold til prosjekter og 

der valgte politikerne å yta veivedlikehold med grøfting på ulike veistrekninger. Dette er 

eksternt finansiert, gjennom økt inntekt (støtte). 

  

  

6.1.3 Måloppnåelse 

Mål om å holde budsjett er ikke nådd. Her er det spesielt kjøp av varer og tjenester som har 

hatt høyt merforbruk. Det har spesielt på veivedlikeholdet vært underbudsjettert over flere år. 

2021 har vært meget utfordrende spesielt for renholdssiden som følge av Covid-19 og 
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pandemien. Det har fra mars og ut året vært høyt fokus på forsterket renhold. Vi har også hatt 

en del fravær på renholdssiden, og periodevis har det vært en stor utfordring å finne stabile 

vikarer. Men alt sett under ett så har våre renholdere i særdeleshet gjort en fantastisk jobb med 

smitteforebygging på båre kommunale formålsbygg. 

Sykefravær/nærvær: Her er mål ikke nådd, og vi har opplevd høyt fravær på enkelte 

yrkesgrupper. Noe skyldes covid-19, men noe skyldes også andre forhold som tungt arbeid og 

merbelastning. Vi har gjennom samtaler ikke avdekket at det er arbeid miljørelatert fravær. 

Her er det veldig høyt, med hele 10%. På administrativ side er mål nådd, med et fravær på 

bare 2 prosent. Arbeidet med nærvær har i 2021 på området blitt noe mangelfull siden vi har 

vært så begrenset bemannet. 

I tillegg til pandemien opplevde også en større uforutsett hendelse ved jordras på Nordnes 

som tok deler av kommunal vei. I tillegg til flomfare våren/forsommeren 2021, ble det mange 

uforutsette og uplanlagt oppgaver på driftssiden. Vår administrasjon, herunder 

beredskapsorganisasjon og vårt driftsoperatørledd klaret å håndtere dette på en solid og stødig 

måte. Når uforutsette hendelser oppstår vil det alltid ta ressurs fra daglig forvaltning og drift, 

men sikkerhet for våre innbyggere skal alltid være i fokus. 

Innen beredskap har det vært holdt høyt trykk gjennom hele året. Kommunens 

beredskapsorganisasjon har håndtert dette godt, og drift har vært medvirkende til at det har 

gått så sømløst som mulig, til tross for flere risikoområder å jobbe opp mot. 

Innbyggerne gir i all hovedsak gode tilbakemeldinger på den tjeneste som leveres, og det er 

alltid spesielt hyggelig å høre når våre ansatte gjør en god jobb ute i samfunnet. 

  

6.1.4 Vurdering 

Der har kommet en del en del utskiftinger i personell som følge av enkelte har pensjonert seg. 

Vi vil også fremover ha behov for rekruttering, da gjennomsnittsalderen er høy. Fram til i dag 

har dette ikke vært en større utfordring, vi har klart å få inn dyktige fagfolk til avdelinga. Når 

det gjelder vikarer, spesielt på renholdstjenesten, ser vi imidlertid at her er utfordringer, og 

årene med Covid 19 har vært særlig utfordrende. Det har også vært jobber med å få til en 

samlokalisering av driftspersonell. Saken har vært jobbet med over flere år, men det har tatt 

tid å komme frem til beslutning om lokaler, slik at man kan oppnå samordningsgevinst. 

Kåfjord kommune ved drift erfarer at de rammer som tildeles avdelingen er for knappe, og 

burde økes med om lag 2 millioner kroner for å dekke opp vedlikehold, herunder 

vintervedlikehold av veier, samt øvrig pris og lønnsvekst. Når rammene for avdelinga er så 

knappe vil vi på våre formålsbygg få et større vedlikeholdsetterslep, og vi ser også at det 

årvisst blir et driftsunderskudd på brøyting. Manglende/begrenset vedlikehold på 

bygningsmasse vil på sikt føre til behov for større oppgraderinger. Og kommunen skal holde 

gode lokaler for sine ansatte og brukere for øvrig. 

Dette med for lave budsjettall på brøyting har pågått over flere år. Dersom denne posten skal 

bli forutsigbar må der inngås fastprisavtaler. Men da vil entreprenører prise inn 

sikkerhetsmarginer, slik at det kan oppleves mer kostnadskrevende enn dagens avtale med en 

del fast og en del variabel. 

Drift må fremover fortsatt ha fokus på personaloppfølging, økonomistyring, lovmessig 

saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak. 

Det er jobbet frem nytt interkommunalt samarbeid på brann og fra 2022 blir dette satt i verk. 

Vi må også på plass brann-ROS, forebyggendeanalyse og beredskapsanalyse, slik at vårt 

brann- og redningsvesen er riktig organisert, bemannet og utrustet. 
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En utfordringer er fortsatt at det bør avsettes mer ressurs til ledelsesfunksjoner, for å oppnå 

mer effektivisering rundt organisasjonsutvikling og medarbeiderskap, samt skape gode 

arenaer for kompetanseutvikling og styrke fellesskapet internt i etaten og kommunen som 

helhet. 

6.2 Interkommunalt samarbeid 

Interkommunal avfallshåndtering skjer gjennom Avfallsservice AS og det fungerer godt. 

Interkommunalt brannsamarbeid sagt opp, og nytt samarbeid inngått; Lyngenfjord Brann i 

samarbeid med Lyngen og Storfjord kommuner fra 1.01.2022 

  


