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Driftsregnskap 

1.1. Økonomisk oversikt etter konto – drift 

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2020 

Reg.  
budsjett 

2020 

Vedtatt 
budsjett 

2020 
Regnska

p 2019 

Forbruk 
budsjet

t i % 
R20 -

R19 

R20-
R19 i 

% 

Driftsinntekter        
Rammetilskudd -121 400 -185 520 -183 943 -117 135 65 % -4 265 4 % 

Inntekts- og formuesskatt -33 738 -55 288 -55 288 -33 931 61 % 193 -1 % 

Eiendomsskatt -3 003 -4 236 -4 236 -2 936 71 % -67 2 % 

Andre skatteinntekter 0 0 0 0 0 % 0 0 % 

Andre overføringer og tilskudd fra staten -39 012 -50 540 -49 777 -31 289 77 % -7 722 25 % 

Overføringer og tilskudd fra andre -10 124 -13 663 -8 163 -4 357 74 % -5 768 132 % 

Brukerbetalinger -6 129 -8 301 -8 301 -4 940 74 % -1 189 24 % 

Salgs- og leieinntekter -14 020 -22 821 -22 821 -12 471 61 % -1 549 12 % 

Sum driftsinntekter -227 426 -340 369 -332 529 -207 060 67 % -20 366 10 % 

       0  

Driftsutgifter       0  
Lønnsutgifter 121 535 197 030 196 052 115 324 62 % 6 212 5 % 

Sosiale utgifter 18 485 22 634 22 634 17 849 82 % 635 4 % 

Kjøp av varer og tjenester 45 465 89 539 88 023 43 402 51 % 2 063 5 % 

Overføringer og tilskudd til andre 20 132 28 865 17 890 18 987 70 % 1 146 6 % 

Avskrivninger 0 10 281 10 281 0 0 % 0 0 % 

Sum driftsutgifter 205 617 348 350 334 881 195 562 59 % 10 055 5 %  

      0   

Brutto driftsresultat 
-21 809 7 981 2 352 -11 498 -273 % -10 311 90 % 

       0  
Finansinntekter/Finansutgiter       0  
Renteinntekter -901 -1 094 -1 094 -464 82 % -437 94 % 

Utbytter -2 000 -2 113 -2 113 -2 113 95 % 113 0 % 

Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler 0 0 0 0 0 % 0 0 % 

Renteutgifter 3 086 5 952 5 952 2 915 52 % 170 6 % 

Avdrag på lån 5 075 8 470 8 470 4 071 60 % 1 003 25 % 

Netto finansutgifter 5 259 11 215 11 215 4 410 47 % 850 19 % 

       0  
Motpost avskrivninger 0 -10 281 -10 281 0 0 % 0 0 % 

Netto driftsresultat 
-16 549 8 914 3 286 -7 088 -186 % -9 461 133 % 

          
Disponering eller dekning av netto 
driftsresultat:       0  
Overføring til investering 0 980 980 0 0 % 0 0 % 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
driftsfond 36 -2 556 -2 556 -1 404 -1 % 1 440 -103 % 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 0 -7 338 -1 710 0 0 % 0 0 % 

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 % 0 0 % 

Sum disponeringer eller dekning av 
netto driftsresultat 

36 -8 914 -3 286 -1 404 0 % 1 440 -103 % 

         

Fremført til inndekning i senere år 
(merforbruk)  

-16 513 0 0 -8 492   -8 021 94 % 
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Kontrollsum konto 980 Regnskapsmessig 
merforbruk 0 0 0 0     

 

 

1.2. Bevilgningsoversikt drift 

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2020 
Regulert 

budsjett 2020 

Opprinnelig 
budsjett 

2020 Regnskap 2019 

Generelle driftsinntekter     
Rammetilskudd -121 400 -185 520 -183 943 -117 135 
Inntekts- og formuesskatt -33 738 -55 288 -55 288 -33 931 
Eiendomsskatt 

-3 003 -4 236 -4 236 -2 936 
Andre generelle driftsinntekter 

-2 477 -750 -750 0 

Sum generelle driftsinntekter 
-160 618 -245 794 -244 217 -154 002 

     

Netto driftsutgifter     
Sum bevilgninger drift, netto 138 809 243 494 236 288 142 505 
Avskrivninger 0 10 281 10 281 0 

Sum netto driftsutgifter 
138 809 253 775 246 569 142 505  

    
Brutto driftsresultat 

-21 809 7 981 2 352 -11 498 

     

Finansinntekter/Finansutgifter     
Renteinntekter 

-901 -1 094 -1 094 -464 
Utbytter 

-2 000 -2 113 -2 113 -2 113 
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 
Renteutgifter 3 086 5 952 5 952 2 915 
Avdrag på lån 

5 075 8 470 8 470 4 071 

Netto finansutgifter 
5 259 11 215 11 215 4 410 

Motpost avskrivninger 
0 -10 281 -10 281 0 

     
Netto driftsresultat 

-16 549 8 914 3 286 -7 088 

     

Disponering eller dekning av netto driftsresultat     
Overføring til investering 0 980 980 0 
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 36 -2 556 -2 556 -1 404 
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 0 -7 338 -1 710 0 
Dekning av tidligere års merforbruk 

0 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning av netto 
driftsresultat 

36 -8 914 -3 286 -1 404 

     
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk). 

-16 513 0 0 -8 492 

     

     
Kontrollsum konto 980 Regnskapsmessig 
merforbruk 

0 0 0 0 
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1.3 Bevilgningsoversikt drift – fordelt pr enhet 

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2020 

Reg.  

budsjett 
2020 

Vedtatt 

budsjett 
2020 Avvik 

Forbruk 
i % 

Regnskap 
2019 

R20-
R19 

       
 

 Til fordeling drift (fra bevilgningsoversikt drift) 
      

 

Sentrale styringsorganer        

Sum Driftsutgifter 1 697 4 308 4 074 2 611 39 % 2 096 -399 

Sum Eksterne finansutgifter 0 0 0 -0   0  

Sum Inntekter -41 -76 -76 -35 54 % -35 -5 

Sum sentrale styringsorganer 
1 656 4 232 3 998 2 576 39 % 2 061 -405 

        

Prosjekter        

Sum Driftsutgifter 3 380 5 500 0 2 120 61 % 4 447 -1 067 

Sum Eksterne finansutgifter 0 0 0 0   1 -1 

Sum Inntekter -5 732 -5 500 0 232 104 % -3 943 -1 790 

Prosjekter 
-2 353 0 0 2 353   505 -2 858 

        

Kommunedirektøren m/stab og støtte        

Sum Driftsutgifter 19 628 38 512 34 335 18 883 51 % 15 502 4 126 

Sum Eksterne finansutgifter 7 2 2 -5 330 % 2 5 

Sum Inntekter -4 784 -4 502 -4 952 282 106 % -2 571 -2 213 

Sum Eksterne finansinntekter -193 -30 -30 163 644 % 1 -194 

Sum Bruk av avsetninger 0 -1 600 -1 600 -1 600 0 % -97 97 

Rådmannen m/stab og støtte 
14 658 32 382 27 755 17 724 45 % 12 837 1 821 

        

Kultur og oppvekst        

Sum Driftsutgifter 62 987 108 751 108 736 45 763 58 % 60 359 2 629 

Sum Eksterne finansutgifter 0 0 0 -0   0 0 

Sum Inntekter -14 926 -26 723 -26 723 -11 798 56 % -13 327 -1 598 

Sum Bruk av avsetninger -159 -310 -310 -151 51 % 0 -159 

Sum Avsetninger 190 0 0 -190  0  
Kultur og oppvekst 

48 093 81 717 81 702 33 624 59 % 47 032 1 062 

        

Helse og omsorg        

Sum Driftsutgifter 78 750 121 962 121 282 43 211 65 % 75 609 3 141 

Sum Eksterne finansutgifter 5 3 3 -2 180 % 0 5 

Sum Inntekter -18 500 -27 335 -27 335 -8 835 68 % -14 003 -4 497 

Sum Bruk av avsetninger 0 0 0 0   -1 343 1 343 

Sum Avsetninger 0 0 0 0  20  
Sum helse og omsorg 

60 256 94 630 93 950 34 374 64 % 60 284 -28 

        

NAV/Sosiale tjenester        

Sum Driftsutgifter 6 320 11 708 9 750 5 388 54 % 4 895 1 424 

Sum Eksterne finansutgifter 231 20 20 -211 1155 % 6 225 

Sum Inntekter -220 -903 -903 -683 24 % -176 -43 

Sum NAV/sosiale tjenester 
6 331 10 825 8 867 4 494 58 % 4 725 1 606 

        

Teknisk        

Sum Driftsutgifter 29 761 49 131 48 391 19 370 61 % 30 821 -1 061 

Sum Eksterne finansutgifter 7 0 0 -7   2 5 

Sum Inntekter -15 181 -20 481 -20 481 -5 300 74 % -13 665 -1 516 
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Sum Bruk av avsetninger -8 -1 344 -1 344 -1 337 1 % 0  

Sum Avsetninger 0 198 198 198 0 % 0 0 

Sum teknisk 
14 579 27 504 26 764 12 924 53 % 17 159 -2 579 

        

Brann        

Sum Driftsutgifter 3 009 4 557 4 392 1 548 66 % 1 811 1 198 

Sum Eksterne finansutgifter 0 0 0 -0  0  

Sum Inntekter -546 -986 -986 -440 55 % -507 -39 

Sum brann 
2 463 3 571 3 406 1 108 69 % 1 303 1 159 

        

Tilskudd, overføring og skatter        

Sum Driftsutgifter 53 10 681 10 681 10 628 0 % 0 53 

Sum Inntekter -6 874 -10 358 -14 834 -3 484 66 % -7 810 936 

Sum Interne finanstransaksjoner 0 -10 281 -10 281 -10 281 0 % 0 0 

Sum tilskudd, overføringer og skatter 
-167 439 -253 452 -250 662 -86 013 66 % -158 827 -8 612 

        

Finans        

Sum Driftsutgifter 32 -6 760 -6 760 -6 792 0 % 22 10 

Sum Eksterne finansutgifter 2 879 14 497 14 497 6 512 55 % 7 032 -4 153 

Sum Inntekter -4 -10 -10 -6 40 % -4 0 

Sum Eksterne finansinntekter -2 784 -3 277 -3 277 -494 85 % -2 636 -148 

Sum Bruk av avsetninger 0 -7 338 -1 710 -7 338 0 % 0 0 

Sum Avsetninger 13 1 480 1 480 1 467 1 % 16 -3 

Sum finans 
5 243 -1 408 4 220 -6 651 -372 % 4 430 813 

        
Regnskapsmessig 
merforbruk/mindreforbruk  

-16 513 0 0 140 0 % -8 492 -8 021 

         

Sum fordelt inntekt alle ansvarsområder -69 951 -121 055 -114 853 -51 104  -60 117   

Sum fordelt utgift alle ansvarsområder 208 760 364 549 351 081 150 683  202 622   

Netto drift alle ansvarsområder 138 809 243 494 236 228 99 579 0 % 142 505   
Til fordeling fra bevilgningsoversikt drift 

-138 809 -243 494 -236 228     -142 505    

 

 

Investeringsregnskap 

1.3. Bevilgningsoversikt - investering 

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2020 
Regulert 

budsjett 2020 

Opprinnelig 
Budsjett 

2020 
Regnskap 

2019 

Investeringsutgifter     
Investeringer i varige driftsmidler 4 874 46 612 43 587 3 679 
Tilskudd til andres investeringer 0 0 0 0 
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 0 980 980 0 
Utlån av egne midler 0 0 0 0 
Avdrag på lån 0 0 0 0 
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Sum investeringsutgifter 
4 874 47 592 44 567 3 679 

     

Investeringsinntekter     
Kompensasjon for merverdiavgift -899 0 0 -565 
Tilskudd fra andre 0 0 0 0 
Salg av varige driftsmidler 0 0 0 -156 
Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 
Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 
Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 0 
Bruk av lån 0 -46 612 -43 587 0 

Sum investeringsinntekter 
-899 -46 612 -43 587 -721 

     

Videreutlån     
Videreutlån 2 921 6 000 6 000 1 700 
Bruk av lån til videreutlån -2 921 -6 000 -6 000 -1 700 
Avdrag på lån til videreutlån 1 049 1 288 1 288 999 
Mottatte avdrag på videreutlån -815 -850 -850 -445 

Netto utgifter videreutlån 
234 438 438 554 

     

Overføring fra drift og netto avsetninger     
Overføring fra drift 0 -980 -980 0 
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond 

0 -438 -438 0 
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond 

0 0 0 0 
Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0 

Sum overføring fra drift og netto avsetninger 
0 -1 418 -1 418 0  

    
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 

4 209 0 0 3 512 

     

     
Kontrollsum konto 980 Regnskapsmessig merforbruk 0 0 0 0 

 
    

Overføring til fordeling (§5-5, andre ledd)     

Inntekter til fordeling 0 0 0 0 

Utgifter til fordeling 4 874 3 025 44 567 3 679 

Sum til fordeling (netto) 
4 874 3 025 44 567 3 679 

 

 

 

1.4. Bevilgningsoversikt investering fordelt på prosjekt 

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2020 

Regulert 
budsjett 

2020 

Vedtatt 
budsjett 

2020 
Regnskap 

2019 

Fra bevilgningsoversikt      

Investeringer i anleggsmidler 4 874 46 612 43 587 3 679 

      

Fordeling på Prosjekt     
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Barnehage- og skolestruktur 0 0 0 6 

Pumpeledning Rema 1000 0 0 0 3 

Kjøkken (29100031) 0 1 941 1 941 0 

Innkjøp av nye elev- og lærer PC og digitale tavler 0 0 0 588 

Markan-Europan 0 900 900 78 

KBA1 87 1 629 729 276 

Oppgradering oppmålingsutstyr og kompetanseheving 0 1 000 1 000 0 

Digitalisere byggesaksarkiv 0 200 200 0 

Renovering kommunal infiltrasjon 0 541 541 0 

Renovering, plangodkjenning Kautokeino vannverk 44 904 904 0 

Digitalisering vann- og avløpsnett 88 180 180 0 

Kritiske tiltak ved renseanlegget 0 150 150 0 

Overspenningsvern ved vannverk og renseanlegg Kautokeino 0 100 100 17 

HMS Renseanlegg 59 100 100 0 

Hovedplan vann og avløp 97 436 436 82 

Driftskontroll vann og avløp 0 136 136 0 

Oppgradering Suohpatluohkan vannverk KST 24/20 0 750 0 0 

Veg til Kautokeino vannverk KST 25/20 0 350 0 0 

Flotasjon Renseanlegget 32 1 000 1 000 0 

Oppgradering/ny pumpestyring Sokkisletta 0 250 250 0 

Renovering avløpsledning Pitstop 0 250 250 0 

Digitalisering Famac 0 150 150 94 

Kjøkken Bakteharji 81 690 690 0 

Tak Bakteharji 0 950 950 0 

Flat tak grunnskolen 0 1 430 1 430 0 

Tak Masi gymsal 0 0 0 383 

Infiltrasjon Masi grendehus 0 200 200 0 

Forprosjekt ny skole 3 495 15 000 15 000 26 

Enøk 2020 0 11 000 11 000 138 

Ombygging ppt kommunehus 0 450 0 49 

Tilrettelegging Skoarraluodda boligfelt 0 400 400 0 

Gassentral (oksygen) helsesenteret KST 7/20 0 145 0 0 

Tilrettelegging skolelokaler KST 35/20 25 430 0 0 

Utredning av ny skole- og barnehagestruktur 20 500 500 1 479 
Forprosjektering av nye heldøgns plasser for personer med 
demenssykdom 0 950 950 74 

Asfaltering kommunale veier KST 59/19 71 1 500 1 500 0 

Brannbil Máze 0 0 0 91 

Digitalisering 59 2 000 2 000 280 

Egenkapitalinnskudd KLP 0 980 980 0 

 717 0 0 14 
Sum fordelt 

4 874 47 592 44 567 3 679 
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2. Kommentarer til regnskapet 

2.1. Driftsregnskap  
Vurdering er budsjettforbruk er ekstra utfordrende i år fordi det er et spesielt år på mange måter og 

budsjettforbruk ikke vil følge tidligere års mønster. Både virusutbruddet covid-19, beitekrise og 

flomfaren har påvirket både hele samfunnet og kommunens virksomhet. Planlagte ordinære tiltak er 

utsatt og andre mer presserende tiltak er prioritert. Selv om kommunen har fått tildelt 

ekstraordinære bevilgninger for å kompensere merkostnadene og bortfall av normale driftsinntekter 

vil det være vanskelig å estimere hvilke økonomiske konsekvenser virusutbruddet til slutt vil få for 

kommunens budsjett.  

Selv om en skal være forsiktig med å bruke budsjettnøkler vil de fungerer som en grov målestokk 

på budsjettforbruket. Budsjettnøkkel sier noe om gjennomsnittlig budsjettforbruk på 

kostnader/inntekter i forhold til året som helhet. Det budsjetteres for året som helhet og resultatet i 

tertialregnskapene forteller kun hvor mye inntekter/kostnader som er påløpt i avlagt tertial, ikke hva 

årets resultat og totale budsjettforbruk vil bli.  

Budsjettforbruk for totale driftsutgifter er mindre enn normal budsjettforbruk, mens totale 

driftsinntekter igjen er høyere enn normal budsjettnøkkel, men sammenligning mot en normal 

budsjettnøkkel vi vare vanskelig i år. Regnskapet pr 2. tertial viser at kommunen har mottatt kr 

21,809 millioner mer i driftsinntekter enn det som er påløpt av driftsutgifter. Slike forskjeller vil være 

naturlig siden inntekter og utgifter kommer på ulike tidspunkt i løpet av året. For den 

tilskuddsbaserte virksomheten vil normalbildet være at inntektene kommer i forkant av utgiftene og 

skaper naturlige forskjeller mellom inntekter og utgifter i regnskapet 1. og 2. tertial. Deler av 

forskjellen mellom driftsinntekter og driftsutgifter kan også forklares med at kommunen har mottatt 

ekstra midler som ikke er brukt pr 2.tertial, midler fra regjeringens krisepakker hvor det forventes 

kostnader i 3. tertial. 

Av rammetilskuddet er 65,4% av budsjettet kommet inn i 2. tertial og følger det normale 

budsjettforbruket. En generell økning i rammetilskudd og ekstra tildelinger i år forklarer økningen i 

forhold til i fjor. Kommunen har fått tilført ekstra tildelinger for å dekke merutgiftene som har oppstått 

som følge av virusutbruddet covid-19. Kroner 2 577 000 av ekstratildelingene er allerede 

innarbeidet i budsjettet. Regjeringen har innført flere tiltakspakker for å håndtere de økonomiske 

konsekvensene av koronautbruddet, ekstra midler som ikke er innarbeidet i budsjettet. Deler av 

tilskuddene er regnskapsført i 2. tertial og krever budsjettreguleringer. I tillegg er det mottatt 

skjønnsmidler for flomsikring som også krever budsjettregulering.  

Skatteinntektene reduseres som forventet, og viser en reduksjon på 0,6 % i forhold til samme 

periode i fjor. På årsbasis forventes det i henhold til prognoser fra KS en nedgang i skatteinntektene 

på 1,4%, noe som er enda lavere enn anslaget på 1,1% i RNB 2020. 1 Sentraløkonomiske tiltak for 

å dempe virkningene av virusutbruddet covid-19 vil i stor grad påvirke utviklingen i skatteinntektene 

og vanskeliggjøre årsprognosene. Endringer i skattereglene forventes å redusere kommunens 

skatteinntekter. Selv om endringene vil bli kompensert gjennom økning av innbyggertilskuddet vil 

skatteinntektene måtte nedjusteres.     

Av budsjetterte refusjoner for sykefravær og permisjoner er 99% av bokført ved utgangen av 2. 

tertial. Det er en økning på 2,2 millioner kroner i forhold til samme periode i 2019. Av dette utgjør 

økt refusjon sykepenger 0,9 millioner. Resten av økningen gjelder fødselspermisjoner og andre 

refusjoner fra NAV. Totalbildet av kommunens fravær må sees i sammenheng kostnader til 

ekstrahjelp, vikarbruk og overtid. Av budsjetterte kostnader til vikarer, ekstrahjelp og overtid er 65% 

av budsjettet brukt pr 2. tertial.   

                                                
1 Jfr. KS analyser av skatteinntekter pr juli 2020. 
https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/skatteinntekter/skatteinntekter-i-juli/ 
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Tilskudd til kommunens omstillingsarbeid, 5,5 millioner kroner øker posten tilskudd og overføringer i 

forhold til 2019. Andre tilskudd og overføringer kommer inn ulikt gjennom året og gir naturlige 

budsjettavvik. Enkelte budsjettposter som inntekt fra konsesjonsavgift og investeringskompensasjon 

kommer inn på slutten av året, mens andre midler som tospråklighetsmidler fra Sametinget kommer 

i sin helhet tidlig på året. Resultatet er at budsjettforbruk ikke er flatt, noe regnskapet for 2. tertial 

viser.  

Stengte kommunale bygninger, barnehager og SFO som følge av virusutbruddet gir mindre 

inntekter. Av budsjetterte salgs – og leieinntekter er 61,4% kommet inn pr 2. tertial. Budsjettsvikt i 

leieinntekter og kostpenger barnehage/SFO drar ned budsjettforbruket. Den største inntektsposten 

er kommunale gebyrer, som på budsjettnivå (67%). Et generelt høyere nivå på kommunale avgifter 

og økte inntekter fra salg av konsesjonskraft er forklaringen til veksten i salgs- og leieinntekter 

sammenlignet til tilsvarende periode i 2019.  

Eiendomsskatt ligger på samme nivå som i fjor i samme periode. Budsjettmessig er 71% av 

inntektene kommet inn. Ingen vesentlige budsjettavvik.  

Lønnskostnadene ligger 1 prosentpoeng under normalt budsjettforbruk på 62,7%. På grunn av 

covid-19 har det ikke vært vanlig drift i år. Vikarbruk og behov for ekstrahjelp til ordinær drift har 

vært mindre, og gitt lavere budsjettforbruk. Enhet for kultur og omsorg melder om at barnevernet 

hittil i år har hatt mindre behov enn budsjettert. Det gir lavere utgifter til lønn, frikjøp og 

fosterhjemsgodtgjørelse enn budsjettert.   

Utgifter til kjøp kommer følger ikke en normalfordeling, og det er naturlig at budsjettforbruk varierer 

fra tertial til tertial. I andre tertial er 50,8 % av budsjettet bruk, en nedgang fra i fjor i samme periode. 

Forklaringen er blant annet at planlagte tiltak er utsatt som følge av korona, samt at større 

kostnader som vedlikehold har et høyere budsjettforbruk i andre halvår enn i først halvår. Prisnivået 

på strøm er lavt, lavere enn budsjettert, og har gitt lavere energikostnader enn budsjettert.  

Ymber AS har utbetalt det budsjetterte utbyttet på 2 millioner kroner i 2. tertial. Forsinkelses- og 

morarenter på innfordring av kommunens krav har gitt en merinntekt på kr 160 000, som ikke er 

budsjettert. Renteinntekter bankinnskudd ligger på budsjettnivå.  

Renter og avdrag betales med ulike forfall og er forklaringen til at budsjettforbruket er mindre enn to 

tredjedeler. Rentenivået har vært historisk lavt i år og det forventes lavere renteutgifter på årsbasis. 

Renteutgiftene i budsjettet er beregnet på bakgrunn av forventet rentenivå i november 2019. Ved 

utarbeidelse av budsjettet var gjennomsnittlig rente på 2,85%. Gjennomsnittlig rente på lånene i dag 

er 1,98%, altså 0,87 prosentpoeng lavere. Dermed er det mulig å frigjøre budsjettmidler 

Låneavdragene er i budsjettet for 2020 beregnet i forhold til reglene for minimumsavdrag for 2020, 

og vil naturlig nok endres i takt med bokført verdi på gjeld og driftsmidler. Dermed vil ikke 

rentenivået ha direkte virkning på avdragene, og det forventes ikke endring i forhold til budsjettert 

nivå på avdrag.  

 

2.2. Investeringsregnskap 
Normalt gjennomføres de fleste større investeringer i andre og tredje tertial, men i år har 

virusutbruddet gitt forsinkelser i de fleste planlagte investeringer. Dermed blir det store 

budsjettavvik. Forprosjekt ny skole er den største investeringen i år og er godt i gang.   

I perioden er det bevilget kroner 2 921 000 i startlån, en ordning Husbanken finansierer. Det er satt 

av 6 millioner til startlån for året som helhet. I løpet av året er det betalt inn kr 325 000 i 

ekstraordinære avdrag på eller innfrielse av startlån som ikke er budsjettert.  
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3. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2020 
Korona påvirker hele nasjonalbudsjettet og det er usikkert hvilke økonomiske konsekvenser det vil 

gi for kommunen fremover. Signalene i RNB er reduserte skatteinntekter og egenbetalinger, noe vi 

allerede ser i regnskapet for 2. tertial. Forventet lønns- og prisvekst (deflator) ble lavere enn anslått 

i statsbudsjettet 2020. I Statsbudsjettet var det forventet lønns- og prisstigning på 3,1%. I RNB er 

forventingene endret og ny anslått deflator er ikke lenger mer enn 1,4%. Samme forventning er det 

til lønnsveksten. I statsbudsjettet var det forventet at lønn ville øke med 3,6%. I RNB er 

forventningene til lønnsvekst redusert til 1,4%.  
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4. Rapporter fra enhetene   
 

4.1. Politiske styringsorganer og rådmannens stab 

         
                                                     

                          
 

 

Guovdageainnu 
suohkan 

Kautokeino 
kommune 

 

Rapport 2.tertial 2020           

til kommunestyret  

Originaldokument:   
Oversatt dokument:  Fra enhet: Kommunedirektørens 

stab 

         

Skjema returneres til strategisk ledelse senest: 
• 11. september (2. tertialrapport m sykefravær 2.kvartal) 

 

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan 

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets planer 
Med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, handlingsprogram og årets virksomhetsplan med 
administrative mål. Eventuelt andre forhold som er av vesentlig betydning for kommunen, jfr. 
kommuneloven §14-5. Eventuelle forsinkelser og behov for senere gjennomføring en vedtatt 
kommenteres også. 

 

Kort om gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til: 
1. Økonomiplan / handlingsprogram og virksomhetsplan 
2. Enhets- og avdelingsinterne mål: 

• Bedre tjenester/Kvalitet 

• Effektivisering 

• Sykefraværsreduksjon/ bedre arbeidsmiljø 

• Økt bruk av samisk språk 
 
Virksomhetsplan for kommunedirektørens stab er utarbeidet med bakgrunn i vedtatt 
økonomiplan. Nytt i 2020 er at hver tjeneste: lønn og personal, økonomi, servicetorg med 
språk, IT og næring har fått i oppdrag å utarbeide egne årsplaner med bakgrunn i 
virksomhetsplanen. Her skal kun tjenestens mål og tiltak tas med, og det skal påføres hvem 
som har ansvar for måloppfyllelse og hvordan det er tenkt å gjennomføres, samt hvordan 
resultatet er målbart. Det skal også påføres om målet er oppfylt, når og hvordan. Dette gir 
kommunalleder for kommunedirektørens stab bedre mulighet til å følge med på hva som blir 
utført i tjenesten. Dette er første året så det har ikke vært krav til ferdigstillelse. Det innføres i 
2021. 
 
Hver tjeneste skal ha egne kontormøter ukentlig. Her skal de gjennomgå årsplan og eventuelt 
gjøre endringer hvis det er behov for det. Det skrives referat og slik kan stabsleder også 
holde seg oppdatert. Stabsleder deltar 1 gang pr mnd på hvert kontormøte, sånn omtrent. 
 
Hovedmålet til kommunedirektørens stab er: 
«Gi god service og lik behandling til befolkningen, de folkevalgte og enhetene»  
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Dette målet skal de ansatte i staben ha som hovedmål når du utfører sine oppgaver. 
 
Med bakgrunn i den spesielle situasjonen med korona fra mars og ut tertialet er det en del 
tiltak som kurs og lignende som ikke har blitt gjennomført. 
 
Det er avholdt personalmøter omtrent månedlig. I perioden mars, april og mai ble disse 
møtene avholdt elektronisk på teams. Vi har også i ettertid fortsatt å avholde enkelte interne 
møter på teams. Teams har fungert veldig bra som møteplass. 
 
Eierskapsmeldingen er behandlet av kommunestyret, men for å få på plass forventninger 
som eier vil ha til de enkelte selskapene var det behov for politiske signaler og det ble 
opprettet en arbeidsgruppe som er godt i gang med dette arbeidet. 
 
Staben jobber kontinuerlig med å sjekke om det finnes muligheter for å forenkle 
arbeidsoppgaver, gjøre de mer digitale og frigjøre med tid til oppgaver som i dag kun blir 
utført som skippertaksoppgaver. Innfordringsarbeidet var tildelt en slik oppgaver, der har vi 
kommet godt i gang med opprydding og fått i gang en automatisk utsending av purringer og 
en gjennomgang på alle gamle krav. Dette arbeidet gir resultater i form av at vi mottar flere 
innbetalinger av kommunale avgifter, barnehageregninger og andre fakturaer. Det gir 
kommunen bedre likviditet, og vi får avstemming av balansekontoer som tidligere er påpekt 
av revisjonen. 
 
Samisk språk øker i staben, de ansatte er mer og mer begynt å svare e-poster på samisk, 
noen lager saksfremlegg på samisk og interne notater. Dette er en sak vi har fokus på internt 
og ønsker skal øke. Det er viktig og se de små fremstegene og rose de. 
 
Staben har startet med interne møter med enhetene med forskjellige tema. Spesielt innen 
økonomi for å få fondskontoer, funksjonskoder, kontobruk ol. så korrekt som mulig å slippe 
omposteringer ved regnskapsavslutning. Dette vil bli gjort innenfor andre tema som f.eks. 
innenfor personal og arkiv etter hvert. 
 
Første frist som var gitt etter arkivverkets tilsyn for 2 av påleggene er gått og våre løsninger 
sendt inn. Vi fikk det stort sett godkjent, men må jobbe litt mer med det ene pålegget og fikk 
ny frist til 31.12.20 med registrering av alle elektroniske program og om de har arkivverdige 
dokumenter. 
 
Til tross for koronasommer var det endel ungdom og arbeidsgivere som søkte på prosjektet 
sommerjobb for ungdom. 29 unge jobbet i forskjellige jobber i næringslivet i vår kommune. 
Kautokeino kommune engasjerte 8 ungdommer, 2 på servicetorget og 6 på teknisk. Positive 
tilbakemeldinger fra deltakere i proskjektet. 
 
Rydding i balansekontoer pågår kontinuerlig. Målet er å komme til et punkt hvor alle 
balansekontoer er ryddet og kun de som skal benyttes er i bruk og avstemmes kontinuerlig. 
 
Skatteoppkrevertjenesten rydder i sine arkiver og klargjør overføring til Staten. Denne 
overføringen ble utsatt fra 1. juni til 1. november 2020. Kommunen er klar til overføringen. 
 
Jobb Norge er tatt fullt i bruk for kunngjøring av stillinger og ansettelsesprosessen. Her 
kunngjøres både på samisk og norsk og søkere kan søke på det språk de ønsker.  
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Det går mye ressurser til rydding og til at systemene skal takle automatisering av oppgaver. 
Det er tidkrevende prosjekter, både pga kompetanse i staben men også pga mye gammelt i 
systemene som må ryddes før automatiske rutiner kan fungere. Dette pågår samtidig som 
den daglige drift skal utføres og medfører en del forsinkelser på omtrent alle områder. 
 
 
 

 
 

Status politiske vedtak: 
Enhetene skal rapportere til kommunedirektøren om gjennomføring av politiske vedtak. Alle 
politiske vedtak som er saksbehandlet i enheten skal føres opp i rapporten, samt status på 
hva som er utført: 

Utvalg 
og 
Saksnr   

Vedtaks 
dato 

Sakstittel Status Utført dato 

KST 
6/20 

05.05.20 Endring i budsjett og økonomiplan 
2020-2023 

Endringer utført Juli 20 

KST 
7/20 

05.05.20 Budsjettregulering april 2020 Endringer utført i budsjettet Juli 20 

KST 
10/20 

05.05.20 Innspill Ymber – eierstrategi til 
eierskapsmeldingen 

Innarbeidet i 
eierskapsmeldingen 

Juni 20 

KST 
11/20 

05.05.20 Politisk delegeringsreglement 
2019-2023 

Vedtak om å utsette 
saken 

 

KST 
13/20 

05.05.20 Reglement for styrer, råd og 
utvalg i Kautokeino kommune 

Vedtak om å utsette 
saken 

 

KST 
12/20  

05.05.20 Lovlighetskontroll av KST sak 
59/19 økonomiplan 2020-2023 

Arbeidet med ny 
administrativ organisering 
er ikke påbegynt 

 

KST 
16/20 

05.05.20 Støtte til bedrifter i Kautokeino 
i forbindelse med 
koronasituasjonen 

Rutiner utarbeidet og 
vedtatt. Kunngjort og 
behandlet. Ny frist med 
korrigeringer i rutiner. 
Sakene legges frem for 
fsk til behandling. 

Juni – 
sept. 20 

KST 
18/20 

05.05.20 Forlengelse av åremålsavtale Kontrakt inngått 03.07.20. 

KST 
20/20 

18.06.20 Budsjettregulering juni 20 Endringer utført Aug.20 

KST 
21/20 

18.06.20 Eierskapsmelding for 
Kautokeino kommune 

Arbeidsgruppe ble 
opprettet. De har startet 
arbeidet ihht vedtaket. 

 

KST 
22/20 

18.06.20 Kommunedirektør – ny tittel Tittel tatt i bruk. Arbeidet 
med endring av maler 
pågår. 

Pågår 

KST 
23/20 

18.06.20 Reglement for fleksibel 
arbeidstid 

Reglement tatt i bruk. Lagt 
tilgjengelig for ansatte 

Juli 20 

KST 
1/20 

21.04.20 Delegering av myndighet fra 
kommunestyret til 
formannskapet i forbindelse 
med korona utbruddet 2020 

Benyttet ved behov  
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Stabsleder har satt inn de saker som berører staben og som er vedtatt av kommunestyret i 
2020 og kommentert hva som er gjort i sakene. Ved årsrapportering bør alle saker som ikke 
er avklart eller utført fra de siste års vedtak i politiske utvalg føres opp i tabellen så leder kan 
informere om status. 
 

Oversikt over saker som skal til politisk behandling. Saker kan være med bakgrunn i vedtak i 
politiske organer, i handlingsprogrammet eller administrativt initiert. Enheten har 

  ingen politiske saker under forberedelse. 
  saker under forberedelse: 

 
- Politisk delegeringsreglement 2019 – 2023 
- Reglement for styrer, råd og utvalg i Kautokeino kommune 
- Oppdatering av diverse reglement innen personalforvaltning 
- Økonomiplan 2021 – 2024 
- Finansreglement 
- Reglement for politiskergodtgjørelse 

 
 

Økonomi  -  tertialrapportering 

  

Regnskapstall for 2. tertial 2020: 
 

Ansvar 1* Politiske styringsorgan 
 

 

Regnskap 
2020 Rev budsj 

Opprinnelig 
budsjett Avvik Forbruk i % 

Regnskap 
2019 

Sum Driftsutgifter 1 696 726  4 308 168  4 074 168  2 611 442  39 % 2 095 817  

Sum Eksterne finansutgifter 103  0  0  -103    321  

Sum Inntekter -40 852  -76 000  -76 000  -35 148  54 % -35 446  

  1 655 977  4 232 168  3 998 168  2 576 191  39 % 2 060 692  

 
 
Ansvar 2* prosjekt 
 

 

Regnskap 
2020 Rev budsj 

Opprinnelig 
budsjett Avvik Forbruk i % 

Regnskap 
2019 

Sum Driftsutgifter 3 379 512  5 500 000  0  2 120 488  61 % 4 446 519  

Sum Eksterne finansutgifter       1 495  

Sum Inntekter -5 732 347  -5 500 000  0  232 347  104 % -3 942 643  

  -2 352 835  0  0  2 352 835    505 372  

 
 
Ansvar 3* Kommunedirektørens stab 
 

 

Regnskap 
2020 Rev budsj 

Opprinnelig 
budsjett Avvik Forbruk i % 

Regnskap 
2019 

Sum Driftsutgifter 19 628 336  38 511 783  34 335 283  18 883 447  51 % 15 502 231  

Sum Eksterne finansutgifter 6 608  2 000  2 000  -4 608  330 % 2 029  
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Sum Inntekter -4 784 093  -4 502 200  -4 952 200  281 893  106 % -2 571 312  

Sum Eksterne finansinntekter -193 293  -30 000  -30 000  163 293  644 % 690  

Sum Bruk av avsetninger 0  -1 600 000  -1 600 000  -1 600 000  0 % -97 000  

  14 657 557  32 381 583  27 755 083  17 724 026  45 % 12 836 639  

 
 

 

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett 
(Økonomisk stilling og resultat for enheten, samt informasjon om årsak til eventuelle avvik 
avdelingsvis og for enheten som helhet. Reell økonomisk stilling skal også kommenteres): 
 
Ansvar 1* Politisk styring 
Politisk styring er langt innenfor det forbruk som kan være pr 2. tertial. Dette skyldes i 
hovedsak det faktum at ledere for utvalg får sine faste godtgjørelser utbetalt i 3. tertial hvert 
år og største parten av budsjettet til politiske utvalg består av disse godtgjørelsene. 
 
 
Ansvar 2* prosjekter 
I 2020 er alle prosjekter flyttet til enhetenes egne ansvar. Under 2* er det kun 
omstillingsprosjektet som gjenstår med ansvar 2325. Her var det kun budsjettert med 5.5 
millioner inn i omstillingsmidler og 5.5 millioner ut i overføringer til Ovddos AS. 
Tilskuddet fra fylket utbetales året etter tilsagn, når rapportering er innlevert. For 2019 var 
tilskuddet kr 5.5 mill. Dette er utbetalt i 2020. Egenandel for kommunen er kr 650.000,-.  
I 2019 betalte kommunen selv en del av utgiftene, disse skal trekkes fra ved utbetaling av 
tilskudd i 2020, samt utgifter kommunen har betalt i 2020. 
 
Kommunen hadde budsjettert med en egenandel i 2019 på kr 650.000,-. Ved oppgjør av 
årsregnskap ble alle utgifter som var mer enn kr 650.000,- periodisert til 2020. Den 
periodiserte summen er kr 582.687,56, som så skal belastes når tilskuddet kommer i 2020. 
Dette er ved en misforståelse ikke bokført enda, det innebærer at den summen som fremstår 
for 2.tertial 2020 i regnskapsoversikten ikke stemmer, det skal i tillegg føres en utgift på kr 
582.687,56. I tillegg er det ikke budsjettert med egenandel for 2020 på kr 650.000,-, dette må 
med i budsjettreguleringen. 
 
Når dette er korrigert vil oversikten for 2020 være slik: 
 
                              Regnskap       Budsjett         Avvik 
Sum Driftsutgifter   3.962.199     6.150.000       2.187.801     
Sum Inntekter      - 5.732.347   - 5.500.000          232.347 

  -1.770.148         650.000       2.420.148 
 

Prosjekter som er budsjettert rett skal gå i null pr 31.12. Dette vil være målet for 
omstillingsprosjektet hvert år.  
 
 
Ansvar 3* Kommunedirektørens stab 
Her er det flere under ansvar: 3100 Kommunedirektør med stab, 3140 Næringsutvikling, 
3149 Næringsprosjekter, 3190 Prosjekter kommunedirektørens stab, 3311 Fellesutgifter, 
3315 Hovedvernombud, 332o Informasjonsteknologi og EDB og 3329 Avjovarre IT 
samarbeid. 
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Kommunedirektøren med stab ligger innenfor budsjettet ved avslutning av 2.tertial. Det er 
kommet inn noe mer inntekter enn budsjettert som vil bli foreslått justert i 
budsjettreguleringssaken. Det er endel utgifter som gjenstår og hvor faktura for året kommer i 
3.tertial. Totalt ser det ut for at kommunedirektøren med stab vil holde seg innenfor årets 
budsjett. Pr. 2.tertial er det ingen store avvik som trenger kommentarer. 
 
 

 

Endringer innenfor egen budsjettramme (intern budsjettregulering):  
Det vil bli foretatt noen justeringer innenfor egen budsjettramme for ansvarene 3*, slik 
myndigheten er delegert. 
 

 

Behov for endring av netto ramme (må behandles politisk): 
Fremkommer i budsjettreguleringssaken. 
 

e 

Medarbeidere  

Utvikling i sykefravær for enheten (rapporteres hvert tertial, samt totalt i januar) 
 

Kvartal Totalt fravær i % Korttids fravær i % (arbg.periode) 
 Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn 

1 5,08 3,95 7,06 5,08 3,95 7,06 

2 3,79 4,38 2,70 3,79 4,38 2,70 

3       

4       

Årets       
 

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak: 
Fraværet i 2.kvartal er betydelig lavere 2.tertail 2019. I 2019 var fraværet 9,61% totalt og 
7,35% korttidsfravær, mot totalt 3,79% hvor alt er korttidsfravær i 2.kv. 2020. 
Staben har kun omtrent 20 ansatte, så straks en eller to har langtidsfravær, eller mange blir 
forkjølet og har korttidsfravær blir prosenten høy. 
Eventuelle langtidssykemeldte og/eller ansatte med stor bruk av egenmeldinger blir fulgt opp 
av stabsleder. 
 
Forslag til nye tiltak:  
Stabsleder har ingen forslag til nye tiltak. 
 

 
 

Dato  Underskrift 
14.09.2020 Karin Hætta 

Kommunalleder 
 
 

Kommunedirektørens tilbakemelding: 

Fraværet i staben er nå så lavt at det ikke vil være realistisk å få det lavere ned, men heller å 
forsøke å holde det lavt. Dette mener jeg er et resultat av motiverte medarbeidere og en 
spesielt samvittighetsfull, engasjert og systematisk leder. 



Regnskap 2.tertial 2020 – sak 53/20 

 
Forbruket er godt innenfor budsjett. 
 
Første del av rapporten inneholder en god verbal beskrivelse av enhetens utfordringer og en 
troverdig og praktisk beskrivelse av hvordan mål skal nås, som jeg synes er forfriskende å 
lese. 
 
(Stábas lea nu vuollegis jávkan dan ii oro šat vejolaš unnidit, baicca geahččalit doalahit 
vuollin. Sivvan dasago stábas ille jávket barggus jáhkán leat ahte doppe leat áŋgiris ja 
barggánis bargit ja earenomaš oamedovddolaš ja čorgadis jođiheaddji. 
 
Stábas leat golahan unnit ruđa, go masa lea bušeahtta. 
 
Vuosttaš oasis rápporttas čilgejuvvo bures makkár hástalusat ovttodagas leat justte dál ja 
justte movt áiggoše daid čoavdit.) 

14.09.2020 
Dato 

Kent Valio 

Kommunedirektør 

 
 

4.2. Enhet for kultur og oppvekst 
 

                                                     

                          

 

 

Guovdageainnu 
suohkan 

Kautokeino 
kommune 

 

Rapport 2.tertial 2020           

til kommunestyret  

Originaldokument:   
Oversatt dokument:  Fra enhet: Kultur og oppvekst 

         

Skjema returneres til strategisk ledelse senest: 
• 15. mai (1. tertialrapport m sykefravær 1.kvartal) 

 

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan 

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets planer 
Med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, handlingsprogram og årets virksomhetsplan med 
administrative mål. Eventuelt andre forhold som er av vesentlig betydning for kommunen, jfr. 
kommuneloven §14-5. Eventuelle forsinkelser og behov for senere gjennomføring en vedtatt 
kommenteres også. 
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Kort om gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til: 
1. Økonomiplan / handlingsprogram og virksomhetsplan 
2. Enhets- og avdelingsinterne mål: 

• Bedre tjenester/Kvalitet:  

• Effektivisering 

• Sykefraværsreduksjon/ bedre arbeidsmiljø 

• Økt bruk av samisk språk 
 

Mål: Full barnehagedekning 

Tiltak Gjennomført 
 

Ikke 
gjennomført 

Kommentarer 
 

Barnehagedekning: 

- Kommunen skal fortsatt jobbe for å 
tilby barnehageplasser til alle barn 
der de ønsker barnehageplass 
med bl.a.å etablere stor barnehage 

- Barnehagetilbudet skal bidra til at 
alle uavhengig av behov, skal få en 
god start på utdanningsløpet 
gjennom omsorg og oppføling i et 
lekende og lærende miljø med 
voksne sen ser hver enkelt 

 
Under arbeid 

 
 

 
Ved å øke bemanningen i Gili med en 
barnehagelærer for et barnehageår 
(2020/21) vil vi kunne ta inn flere av de 
som ønsker plass, som også betyr at vi 
ikke trenger betale barnehageplass for 
disse i en annen barnehage. Dette kan 
gjennomføres hvis Gártnetluohkká og 
Beazedievvá prøver å ha en 
uteavdeling barnehageåret 2020/21 vil 
det også bidra til at vi kan tilby flere 
barn plass der de ønsker det 
Det vil høsten 2021 vær mange som 
begynner på skolen, som betyr at det 
mest sannsynlig ikke vil være behov for 
å videreføre det for bh-året 2021/22 

Samisk kultur: 

- Revidering av språkhefte, utarbeide 
felles målbare mål for hver 
aldersgruppe som alle barnehager 
skal jobbe for at barna skal nå, samt 
at alle barn er trygge og stolte på sin 
samiske kulturbakgrunn 

- Barnehagene må jobbe ed samme 
fokus på fastboende-, sjø-og 
reindriftssamers kulturuttrykk, samt 
for at alle barn skal føle at deres 
kultur er likeverdsatt 

  
Pga covid-19 

 

Kvalitet og rasjonell drift: 

- Bedre utnyttelse 
av personalressurser 

- Få flere med spesialpedagogikk til 
barnehagene for å tidligst mulig 
oppdage om barn har utfordringer, 
noe om bidrar til man raskere kan 
iverksette tiltak 

 

 
Under arbeid 

 

  
Det trengs bare en endring av 
stillingstittel for å få dette på plass, 
samt å finne kontorplass de kan bruke 
når de planlegger 
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Helse og trivsel: 

- Gode kostvaner 

 

- Alle barnehager skal bruke inne- 
og uteområder aktivt 

 

 
X 
 
 
X 

 De aller fleste barna har sunn mat i 
matpakkene sine, ingen som har 
sjokoladepålegg eller annen sukkermat 
siden barnehagene ble sukkerfri lenge 
før tannlegen begynte å jobbe for 
sukkerfri skole og barnehage. 
Barnehagene bruker Báktehárji og 
uteområdene  for å gi barna 
opplevelser på ski, skøyting og klatring 

 
Mål: Grunnskolene skal ligge på landsgjennomsnittet når det gjelder helse, trivsel og læring 

Tiltak Gjennomført Ikke 
gjennomført 

Kommentarer 

Samisk kultur: 

- Alle lærere som ansettes skal ha 
samisk språkkompetanse på 
høyskole nivå 

- Lærere med bred kompetanse i 
dybdelæring 

X 
 
 
X 

  
 
 
 
Nettverkssamling og kurs for lærere  

Kvalitet og rasjonell drift: 

- Prosjekt: «Røtter og vinger», 
skolene har vært med på et 
prosjekt der læremidler 
digitaliseres i portal Learnlab 
 

- Ny grunnskole i Kautokeino 
tettsted i 2023 

 

 
X 
 
 
 
 
X 

  

- Avsluttet 

 

 

 

 

Prosjektet er i gang 

Helse og trivsel: 

- Forebygging av mobbing 

- Sunt kosthold og fysisk aktivitet 

- Gjensidig respekt mellom lærere 
og mellom medelever 

 
X 

  

- Utarbeidet plan for «trygt og godt 
skolemiljø» 

- 50% sosiallærer er tilsatt på 
Kautokeino barneskole 

 

 

 

Mål: Alle unge tar utdanning, enten på videregående nivå, eller høgskole/universitetsnivå 
 

Tiltak Gjennomført Ikke 
gjennomført 

Kommentarer 

Utdanningstilbud: 

- Skolene skal ha nært samarbeid 
med videregående skole og 
Samisk høgskole 

  
Pga covid-19 

 

 

Mål: Barn og unge aktive deltakere i kulturlivet 

Tiltak Gjennomført Ikke 
gjennomført 

Kommentarer 

Kulturskoletilbud: 

- Kommunen tilbyr barn og unge 
variert kulturskoletilbud 

 

  
Pga covid-19 

 

 

Samisk språk og kultur: 

- Giellagiisá tilbyr språk aktiviteter til 
barn og unge 

 Pga covid-19  

 
 

Status politiske vedtak: 
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Enhetene skal rapportere til rådmannen om gjennomføring av politiske vedtak. Alle politiske 
vedtak som er saksbehandlet i enheten skal føres opp i rapporten, samt status på hva som er 
utført: 

Utvalg 
og 
Saksnr   

Vedtaks 
dato 

Sakstittel Status Utført dato 

FSK 
06/18 

01.02.18 Med røtter og vinger prosjekt  Avsluttet 

KST 
05/19 

28.03.19 Ny barnehage- og skolestruktur  Pågående 

FSK  
08/19 

29.01.19 Kommunal plan for idrett, friluftsliv og 
anlegg 2019 – 2022.  

 Pågående 

KST 
11/19 

27.06.19 Konseptstudie for ny barnehage og 
skole   

Planlegging av ny barnehage 
utsatt til 2021. 
Skoleprosjektet er i gang  

Pågående 

KST  
19/19 

27.06.19 Prosjekt for etablering av 
verdensarvsenter for Struves 
Meridanbue 

 Pågående 

KST 

08/18 

14.06.18 Intensjonsvedtak om Senter for samisk 

kultur- og verdensarv 

Midlertidig stopp i prosjektet, 

politisk vedtak 

 

KER 
06/18 

 

06.12.18 Skrivehjelp for eldre Gjennomført  og avsluttet i 2018  
  

KST  

52/19 

19.12.19 Ny vurdering av prosjektet: 

Besøkssenter for natur, kultur og 

verdensarv i Kautokeino 

Midlertidig stopp i prosjektet, 

politisk vedtak 

 

FSK 

03/19 

29.01.19 Tilskudd til prosjekt – Besøkssenter for 

natur, kultur og verdensarv i Kautokeino  

Midlertidig stopp i prosjektet, 

politisk vedtak 

 

 
 
 

Oversikt over saker som skal til politisk behandling. Saker kan være med bakgrunn i vedtak i 
politiske organer, i handlingsprogrammet eller administrativt initiert. Enheten har 

  ingen politiske saker under forberedelse. 
  saker under forberedelse: 

 

Økonomi  -  tertialrapportering 

Økonomi  -  tertialrapportering 

  

Regnskapstall for 2. tertial 2020: 
 

 

Regnskap 
2020 Rev budsj 

Opprinnelig 
budsjett Avvik Forbruk i % 

Regnskap 
2019 

Sum Driftsutgifter 62 987 405  108 750 819  108 735 819  45 763 414  58 % 60 358 742  

Sum Eksterne finansutgifter 439  0  0  -439    121  

Sum Inntekter -14 925 591  -26 723 388  -26 723 388  -11 797 797  56 % -13 327 175  

Sum Bruk av avsetninger -159 104  -310 000  -310 000  -150 896  51 % 0  

Sum Avsetninger 190 104  0  0  -190 104    

  48 093 254  81 717 431  81 702 431  33 624 177  59 % 47 031 688  

 
Regnskap for 2.tertial viser 8,66 % mindreforbruk på driftsutgifter enn budsjettert, dette har 
en sammenheng med covid-19. I perioden fra 12.mars og til 27.april har skolene vært stengt 
og undervisning har foregått via teams og skolene har derfor ikke brukt vikarer, og det 
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samme gjelder også for barnehagene, og det har heller ikke vært vanlig drift på kulturskolen 
og språksenter.  
 
Tertialregnskapet viser 7,66 % mindre forbruk enn budsjettert. Barnevernet er pr. 2. tertial  
25,16 % mindre forbruk enn budsjettert, dette skyldes at det er færre barn i fosterhjem og 0 
barn i institusjon, et mindre forbruk på ca. 1,5 mill. 
 
Regnskapstallene viser at enheten vil holde seg innenfor vedtatte budsjettrammen. 

 

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett 
(Økonomisk stilling og resultat for enheten, samt informasjon om årsak til eventuelle avvik 
avdelingsvis og for enheten som helhet. Reell økonomisk stilling skal også kommenteres) 
 

 

Endringer innenfor egen budsjettramme (intern budsjettregulering):  
 

Behov for endring av netto ramme (må behandles politisk): 

 

Medarbeidere  

Utvikling i sykefravær for enheten (rapporteres hvert tertial, samt totalt i januar) 
 

Kvartal Totalt fravær i % Korttids fravær i % (arbg.periode) 
 Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn 

1 7,71 7,35 9,14 5,31 5,83 3,18 

2 6,63   3,34   

3       

4       

Årets       
 

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak: 
Status: 

- 3 ansatte sykmeldt mellom 8 -16 dager 

- 2 ansatte sykemeldt over 16 dager 
 
 
Tiltak: 
Tilrettelegging, oppfølgingssamtaler, medarbeidersamtaler, ergonomisk kartlegging 

 
Forslag til nye tiltak:  
Ikke vurdert nye tiltak 
 

 

Dato  Underskrift 
14.09.20 Bodil Utsi Vars 

Kommunalleder 
 

Rådmannens tilbakemelding: 

Sykefraværet er lavt, men det er verdt å undersøke hvorfor så mye av sykefraværet er 
korttidsfravær. 
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Det er naturlig og riktig at forbruket er mindre enn normalt, fordi skolene har vært stengt i en 
periode på grunn av koronaepidemien. Det er tillitvekkende at lederne i enheten har holdt 
forbruket under kontroll i en situasjon, der det ville vært mulig å bruke mer penger. 
 
Det er bra at de interne målene i kommunen tas på alvor og konkretiseres i enkelttiltak.  
 
Jeg savner konkrete tiltak for bedre tjenester/kvalitet med samme målemetoder, som det vi 
blir målt på i kommunebarometeret og nasjonale prøver. En forbedring på disse vil kunne ha 
virkning også langt ut over enhetens omdømme, i form av økt attraktivitet for kommunen og 
potensiell økning av folketallet. Enheten har ryddig drift og det er viktig for kommunen som 
helhet, at resultater som oppnås og tjenester som gis er gode, fordi enhetens størrelse gjør at 
den representerer en så stor del av kommuneorganisasjonen. 
 
Jeg savner fremgangen i organisasjonsutviklingsprosjektet i skolene i rapporten. 
 
(Kultur- ja bajásšaddanovttodagas lea vuollegis jávkan, muhto bivddášin guorahallat manne 
lea dien mađe ollu oanehisáiggejávkan. 
 
Lea lunddolaš ahte korona geažil eai leat leamaš nu ollu golut go lávejit, dannego skuvllat 
ledje áigodaga gitta. Anan árvvusgo jođiheaddjit leat fákten dan ahte golut njidjet dallego dat 
lea lunddolaš. 
 
Buorren anan maid don go suohkana siskáldasmihtut duohtandahkkojit doaimmaid bokte. 
 
Váillahan doaimmaid, mat buoridivčče bálvalusaid/kválitehta seamma mihtidanmálle mielde 
go suohkanbáromettaris ja nášunála geahččalemiin. Jos diein nagodivččiimet buoridit 
bohtosiid, de dat buoridivččii olles suohkana beaggima ja sáhtášii dagahit ahte eanebut 
fárrejit deike. Ovttodagas lea ortnet doaibma ja lea earenomaš deaŧálaš ahte sis leat buorit 
bohtosat ja bálvalusat, dannego sin oassi suohkandoaimmain lea nu stuoris. 
 
Váillahan čilgehusa skuvllaid organisašuvdnanuppástuhttinprošeavtta ovdaneami dáfus dán 
rápporttas.) 

14.09.2020 
Dato 

Kent Valio 
Kommunedirektør 

 
 

 

4.3. Enhet for helse og omsorg 
 

                                                     

                          

 

 

Guovdageainnu 
suohkan 

Kautokeino 
kommune 

 

Rapport 2.tertial 2020           

til kommunestyret  

Originaldokument: X  
Oversatt dokument:  Fra enhet: Helse og omsorg 
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Skjema returneres til strategisk ledelse senest: 
• 11. september (2. tertialrapport m sykefravær 2.kvartal) 

 

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan 

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets planer 
Med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, handlingsprogram og årets virksomhetsplan med 
administrative mål. Eventuelt andre forhold som er av vesentlig betydning for kommunen, jfr. 
kommuneloven §14-5. Eventuelle forsinkelser og behov for senere gjennomføring en vedtatt 
kommenteres også. 

 

Kort om gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til: 
1. Økonomiplan / handlingsprogram og virksomhetsplan 
2. Enhets- og avdelingsinterne mål: 

• Bedre tjenester/kvalitet 

• Effektivisering 

• Sykefraværsreduksjon/bedre arbeidsmiljø 

• Økt bruk av samisk språk 
 

Tiltak Gjennomføres på 
følgende måte 

Måleindikator Kommentar 

Kompetanseplan 
 

Utarbeide plan Ferdig plan Ikke påbegynt 

Veileder for tildeling av helse og 
omsorgstjenester 

Utarbeide veileder Ferdig veileder Utført 

Plan for kreftomsorg Utarbeide plan Kommunestyrevedtak Utført 

Helhetlig helse og omsorgsplan Utarbeide plan Kommunestyrevedtak Ikke påbegynt 

Heltidskultur I lag med KS konsulent Økt antall 100 % 
stillinger 

Arbeid pågår 

Kartlegge framtidige 
tjenestebehov ved helse og 
omsorg 

I lag med KS konsulent Kapasitet til å møte 
framtidens 
tjenestebehov. 

Arbeid pågår 

Samisk sykepleierutdanning Samarbeid med samisk 
høgskole 

Oppstart av 
utdanningen ved 
høgskolen. 

Arbeid pågår 

Tilrettelegge og motiverer til 
samisk språkkurs 

Økt samisk 
kompetanse heving 

Antall ansatte som 
behersker samisk 

Kontinuerlig 

Folkehelse i plan Helsefremmende 
planer skal til grunn i 
alt planarbeid i helse 
og omsorg 

Folkehelse i planer som 
er utarbeidet 

Kontinuerlig 

Gode helse og omsorgstjenester 
for befolkningen 

Brukerundersøkelser Resultater fra 
brukerundersøkelsen 

Ikke påbegynt 

Helsefagarbeiderutdanning Legge til rette for 
kompetanseheving ved 
siden av jobb. 

Antall som tar fagbrev Kontinuerlig 

VIPS-opplæring, personsentrert 
opplæring rettet mot den enkelte 
pasient/bruker. 

Legge til rette for 
kompetanseheving 
som en del av ordinært 
arbeid 

VIPS blir tatt i bruk i 
helse og omsorg 

Arbeid pågår. 

Barn som pårørende Etablere en 
arbeidsgruppe som 
jobber med dette, 

Planer og rutiner er på 
plass 

Arbeid pågår 

Helse og omsorg stiller krav til at 
velferdsteknologi skal være 
tilpasse samisk språk 

Samarbeider med 
utstyrsleverandør 

Velferdsteknologi 
snakker samisk 

Kontinuerlig 
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Økt bruk av velferdsteknologi Gjøre velferdsteknologi 
kjent i tjenesten og hos 
brukere 

Flere som får denne 
type tjeneste 

Satt på vent 

Tjenestene som gis er 
individbasert og innvilges etter 
den enkeltes behov jmf. lov og 
rammeverk 

Tildelingsteam jobber 
etter dette prinsippet  

Antall klager Kontinuerlig 

Sykefraværsoppfølging Sykeoppfølgning i 
forhold til retningslinjer  

Sykefraværs-statistikk Kontinuerlig 

Tilpasser arbeidshverdagen til 
den enkelte ansatte så langt det 
lar seg gjøre 

Tilrettelegger ved 
sykefraværsoppfølging 

Medarbeider-
undersøkelse 

Kontinuerlig 

 
 
Alt arbeid i forhold til virksomhetsplan er forsinket pga. koronaepidemien, man har i løpet av 
andre tertial begynt å ta fatt på dette arbeidet igjen. Noen av disse arbeidsoppgavene vil nok 
bli forskjøvet til 2021. Litt avhengig av hvordan epidemien vil utvikle seg og hvor hardt 
Kautokeino kommune blir rammet.  
 
 

 
 

Status politiske vedtak: 
Enhetene skal rapportere til kommunedirektøren om gjennomføring av politiske vedtak. Alle 
politiske vedtak som er saksbehandlet i enheten skal føres opp i rapporten, samt status på 
hva som er utført: 

Utvalg 
og 
Saksnr   

Vedtaks 
dato 

Sakstittel Status Utført dato 

KST 
2/19 

28.03.19 Kreftomsorg i Kautokeino kommune Ferdig 14.5.20 

KST 
16/19 

27.06.19 Krisesentertilbud til kommunens 
innbyggere 

Ferdig 14.5.20 

 
 
 

Oversikt over saker som skal til politisk behandling. Saker kan være med bakgrunn i vedtak i 
politiske organer, i handlingsprogrammet eller administrativt initiert. Enheten har 

  ingen politiske saker under forberedelse. 
x   saker under forberedelse: 

• Helhetlig helse- og omsorgsplan 

• Kartlegge framtidige tjenestebehov ved helse og omsorg 
 

 

Økonomi  -  tertialrapportering 

  

Regnskapstall for 2. tertial 2020: 
 

 

Regnskap 
2020 Rev budsj 

Opprinnelig 
budsjett Avvik Forbruk i % 

Regnskap 
2019 

Sum Driftsutgifter 78 750 450  121 961 742  121 281 742  43 211 292  65 % 75 609 050  

Sum Eksterne finansutgifter 5 400  3 000  3 000  -2 400  180 % 220  

Sum Inntekter -18 499 652  -27 335 000  -27 335 000  -8 835 348  68 % -14 002 970  
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Sum Bruk av avsetninger       -1 342 500  

Sum Avsetninger      20 000  

  60 256 198  94 629 742  93 949 742  34 373 544  64 % 60 283 800  

 
 

 

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett 
(Økonomisk stilling og resultat for enheten, samt informasjon om årsak til eventuelle avvik 
avdelingsvis og for enheten som helhet. Reell økonomisk stilling skal også kommenteres): 
 
Regnskap er i forhold til budsjett for 2. tertial. 
 
 
 

 

Endringer innenfor egen budsjettramme (intern budsjettregulering):  
Ikke behov. 
 

 

Behov for endring av netto ramme (må behandles politisk): 
Ikke behov. 
 

e 

Medarbeidere  

Utvikling i sykefravær for enheten (rapporteres hvert tertial, samt totalt i januar) 
 

Kvartal Totalt fravær i % Korttids fravær i % (arbg.periode) 
 Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn 

1 11,97 11,90 12,52 6,12 6,39 3,85 

2 9,54 8,97 13,67 4,34 4,38 4,04 

3       

4       

Årets       
 

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak: 
Enhet helse og omsorg har nedgang i sykefraværet i forhold til samme periode i 2019. 
Nedgang fra 12.09 % til 9.54 %. 
Målet var å komme under 10 % sykefravær, nytt mål er å holde det under 10 %. 
 
Forslag til nye tiltak:  
Ingen 
 
 

 
 

Dato  Underskrift 
14.9.2020 Kent Ailo Hætta 

Kommunalleder 
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Kommunedirektørens tilbakemelding: 

At enheten har budsjettkontroll og klarer å få ned sykefraværet har enorm betydning for 
kommunens tjenester til befolkningen og for kommunens økonomi som helhet, på grunn av 
enhetens størrelse i forhold til kommuneorganisasjonen som helhet. At en døgnkontinuerlig 
tjeneste under effektiviseringspress, samtidig klarer å gjennomføre et stort antall prosjekter 
og drive fram utviklings- og endringsprosesser er imponerende. Det jeg imøteser i 
årsrapporten er hvordan kommunens interne mål er nås gjennom konkrete tiltak. 
 
(Datgo ovttodagas lea unnit jávkan ja buorre ruhtastivren mearkkaša ollu 
suohkanbálvalusaide álbmogii ja suohkanekonomiijai, dannego dearvvasvuođa- ja 
fuolahussuorgi lea nu stuora oassi suohkandoaimmas. Lea mearkkašahtti man ollu 
prošeavttaid ja ovdanahttinbargguid ovttodat nagoda čađahit, vaikko sis lea 
birrajándordoaibma ja fertejit effektiviseret doaimmaset. Jahkerápporttas háliidivččen oaidnit 
justte guđeládje duohtandahket suohkana siskáldas mihtuid.) 

14.09.2020 
Dato 

Kent Valio 

Kommunedirektør 

    

      
  

4.4. Enhet for sosiale tjenester/NAV 
 

 
                                                     

                          

 

 

Guovdageainnu 
suohkan 

Kautokeino 
kommune 
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til kommunestyret  

Originaldokument:   
Oversatt dokument:  Fra enhet: NAV/sosial 

         

Skjema returneres til strategisk ledelse senest: 
• 11. september (2. tertialrapport m sykefravær 2.kvartal) 

 

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan 

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets planer 
Med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, handlingsprogram og årets virksomhetsplan med 
administrative mål. Eventuelt andre forhold som er av vesentlig betydning for kommunen, jfr. 
kommuneloven §14-5. Eventuelle forsinkelser og behov for senere gjennomføring en vedtatt 
kommenteres også. 
 
NAV Kautokeino har tett oppfølging av arbeidssøkere. Det har i 2.tertial vært mer arbeid i 
NAV grunnet korona. Korona vil påvirke arbeidet i NAV gjennom hele året, grunnet 
arbeidsledighet.  
 
I slutten av 1.tertial var arbeidsledighet i Kautokeino på 10,4%. Nå i 2. tertial har 
arbeidsledighet sunket til 6,3% helt ledige. Før koronautbruddet var arbeidsledigheten på 
3,4%, helt ledige.  
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NAV har hatt utfordringer med å behandle alle dagpengesøknader og dette har medført at 
sosialbudsjettet har økt.  
 
Det er en økning av økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. Dette på grunn av at flere har 
problemer med å betjene forbrukslånene sine.  
 
NAV Kautokeino har digitalisert sosiale tjenester med Digisos. Med denne digitaliseringen 
kan befolkningen søke om sosialhjelp via nett. Denne digitaliseringen har medført 
effektivisering slik at ressurs kan brukes til tett oppfølging av brukere som trenger det.  
 
NAV Kautokeino har godt arbeidsmiljø. Det har vært høyere sykefravær i NAV Kautokeino i 
perioden. Dette skyldes ikke arbeidsmiljø. 
 
NAV Kautokeino har sentral rolle i samfunnsendringer. Beitekrisen er en sentral 
samfunnsendring og faller under sosialtjeneste formålsparagraf. NAV Kautokeino har bistått 
kommunedirektøren med å fremme saken for fylkesmannen.  
 
Boligmarked er presset i Kautokeino og det er høye leiepriser i kommunen. NAV jobber med 
å finne løsninger for befolkningen som faller under husbankens prioritertgruppe. De som er 
prioritert til å få finansiering med hjelp av startlån er småbarnsfamilier og folk med varig 
lavinntekt.  
 
 

 

Kort om gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til: 
1. Økonomiplan / handlingsprogram og virksomhetsplan 

 
2. Enhets- og avdelingsinterne mål: 

• Bedre tjenester/Kvalitet: Digitalisering av sosiale tjenester 

• Effektivisering: Med digitalisering har arbeidet med saksbehandling av sosiale 
søknader blitt effektivisert.  

• Sykefraværsreduksjon/ bedre arbeidsmiljø: Sykefraværet har vært høy i perioder i 
2.tertial, men dette er grunnet langvarig sykdom i etaten. Arbeidsmiljøet er godt.  

• Økt bruk av samisk språk: NAV Kautokeino har alle interne møter på samisk, og andre 
møter hvor det ikke er behov for å snakke norsk.  

Status politiske vedtak: 
Enhetene skal rapportere til kommunedirektøren om gjennomføring av politiske vedtak. Alle 
politiske vedtak som er saksbehandlet i enheten skal føres opp i rapporten, samt status på 
hva som er utført: 

Utvalg 
og 
Saksnr   

Vedtaks 
dato 

Sakstittel Status Utført dato 
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Oversikt over saker som skal til politisk behandling. Saker kan være med bakgrunn i vedtak i 
politiske organer, i handlingsprogrammet eller administrativt initiert. Enheten har 

  ingen politiske saker under forberedelse. 
  saker under forberedelse: 

 
* 
 

 

Økonomi  -  tertialrapportering 

  

Regnskapstall for 2. tertial 2020: 
 

 

Regnskap 
2020 Rev budsj 

Opprinnelig 
budsjett Avvik Forbruk i % 

Regnskap 
2019 

Sum Driftsutgifter 6 319 767  11 708 061  9 750 061  5 388 294  54 % 4 895 417  

Sum Eksterne finansutgifter 230 934  20 000  20 000  -210 934  1155 % 6 000  

Sum Inntekter -219 550  -903 000  -903 000  -683 450  24 % -176 330  

  6 331 151  10 825 061  8 867 061  4 493 910  58 % 4 725 087  

 
 
 

 

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett 
(Økonomisk stilling og resultat for enheten, samt informasjon om årsak til eventuelle avvik 
avdelingsvis og for enheten som helhet. Reell økonomisk stilling skal også kommenteres): 
 
Korona-utbruddet har medført økte kostnader i sosialbudsjettet. Grunnen til dette er at NAV 
ikke har hatt kapasitet til å behandle alle dagpengesøknader i tide. Det er i denne perioden 
også vært flere som har søkt hjelp fra sosialen, grunnet forbrukslån som brukere ikke klarer å 
betjene. Det gis ikke sosialhjelp til forbrukslån, men det gis sosialhjelp til det aller 
nødvendigste, som mat og husleie.  
 

 

Endringer innenfor egen budsjettramme (intern budsjettregulering):  
 
 
 
 
 

 

Behov for endring av netto ramme (må behandles politisk): 
 
 
 

e 

Medarbeidere  

Utvikling i sykefravær for enheten (rapporteres hvert tertial, samt totalt i januar) 
 

Kvartal Totalt fravær i % Korttids fravær i % (arbg.periode) 
 Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn 
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1       

2       

3       

4       

Årets       
 

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak: 
 
 
Forslag til nye tiltak:  
 
 
 

 
 

Dato  Underskrift 
14.09.20 Marja Eira 

 
 

Kommunedirektørens tilbakemelding: 

Det er korrekt at NAV i Kautokeino har vært den mest sentrale administrative fasilitatoren 
lokalt for å utløse midler sentralt, for å frakte for til rein i sammenheng med beitekrisen. Dette 
skjedde etter  ordførerens politiske initiativ, sammen med andre ordførere, for å få dette til å 
skje. Det er åpenbart at dette resultatet sparer Norges største reindriftskommune for år med 
økonomiske problemer og lidelser. 
 
Slik det går fram av rapporteringen, så er vårt lokale NAV-kontor aktivt i å møte 
samfunnsutfordringer, langt ut over det å bare behandle enkeltsøknader om hjelp. 
 
Forbruket i NAV er godt innenfor budsjett. Økningen i finanskostnader er stor i prosenter 
(men liten i kronebeløp) og bør derfor forklares.  
 
Det er ellers godt å se at satsing på samisk språk ikke bare uttrykkes i festtaler og mål, men 
at samisk språk faktisk er møtespråket på NAV i Kautokeino.  
 
(Lea duohta – nu go NAV-jođiheaddji čállá – ahte sii dat leat, mat suohkanorgánisašuvnnas 
leat čohkken dieđuid duohtandahkan dihte ja ákkastallan dihte heahtefoandda boazodollui 
ráđđehusas, maŋŋelgo sátnejođiheaddji almmolaččat gáibidii dan guovddášeiseválddiin. 
Biebmandoarjja bohccuide jáhkán eastadan máŋggaid jagiid ekonomalaš bárttiid ja 
gillámušaid. 
 
Lea deaŧálaš go mis lea NAV-kántuvra mii bargá guhkitáigge servodathástalusaiguin, nu go 
dainna ahte hutkat čovdosiid daidda, geain ii leat ráđđi láigohit viesu dálá láigomárkanis. 
 
NAV sosiála ii leat golahan eanet ruđaid go galggašii, muhto finánsagoluin lea nu stuora 
proseantalassáneapmi ahte dat ferte čilgejuvvot. 
 
Anan movttiidahttin go NAV báikkálaččat lea nagodan duohtandahkat sámegiela 
čoahkkingiellan.) 
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14.09.2020 
Dato 

Kent Valio 

Kommunedirektør 

 
 

 

4.5. Enhet for tekniske tjenester 

         
                                                     

                          

 

 

Guovdageainnu 
suohkan 

Kautokeino 
kommune 

 

Rapport 2.tertial 2020           

til kommunestyret  

Originaldokument:   
Oversatt dokument:  Fra enhet: Teknisk 

         

Skjema returneres til strategisk ledelse senest: 
• 11. september (2. tertialrapport m sykefravær 2.kvartal) 

 

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan 

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets planer 
Med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, handlingsprogram og årets virksomhetsplan med 
administrative mål. Eventuelt andre forhold som er av vesentlig betydning for kommunen, jfr. 
kommuneloven §14-5. Eventuelle forsinkelser og behov for senere gjennomføring en vedtatt 
kommenteres også. 

 

Kort om gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til: 
1. Økonomiplan / handlingsprogram og virksomhetsplan 
2. Enhets- og avdelingsinterne mål: 

• Bedre tjenester/Kvalitet 

• Effektivisering 

• Sykefraværsreduksjon/ bedre arbeidsmiljø 

• Økt bruk av samisk språk 
 
2.tertial har også vært preget situasjonen med Coronaviruset.  
 
Kommune har fått kr 250 000,- i trafikksikkerhetsmidler som skal brukes på sti fra Skolen til 
Bakteharji. Planarbeidet er påbegynt. Enheten har økt innsatsen med oppfølging av 
ulovligheter i forhold til planer og lovverk, slik varslet i budsjettprosessen. 
 
Kommunens satsningsområder for 2020 er:  
(ingen endringer siden 1.tertial) 
Kvalitet/utvikling  
 
Men vi skal fortsette å fokusere på effektivisering/digitalisering, redusere sykefravær, 
arbeidsmiljø og økt bruk av samisk språk 
 



Regnskap 2.tertial 2020 – sak 53/20 

For enhet for tekniske tjenester betyr dette på følgende fokusområder: 
Alle ansatte lager personlige mål for sitt fagområde på alle fokusområdene.  
   
Kvalitet/utvikling 

• Samhandling på tvers av enheter. Hvordan bli mer effektive.  
• Elements  
• KOMTEK 
• Outlook 
• Tidsregistrering – tid og lønn i samme system 
• Fakturering 

• Jobbe videre med kommunens hjemmeside 
• For eksempel bilde av gebyrfaktura med beskrivelse av de forskjellige postene.  

• Jobbe videre med rutiner på egne arbeidsområder inkl. maler for mer effektiv 
saksbehandling 

• Interne telefonrutiner. Hvem svarer på hva og hvis det ikke svarer, hva gjør vi da? 
• Melding som inneholder hva det gjelder 
• Vi ringer tilbake så snart vi har mulighet 

 
Effektivisering/digitalisering 

• Utvikle tjenestene for mer effektiv drift av enheten ved gjennomgang av 
arbeidsoppgaver, arbeidsutførelse og digitalisering 

• Ha god budsjettkontroll til enhver tid 

Samisk språk 

• Mer bruk av samisk språk i saksbehandlingen. 

• Oppfordre til å bruke samisk der det er mulig.  
 
Sykefravær 

• Redusere sykefraværet til 7% 

• Tett oppfølging og tilrettelegging ved å tilby andre arbeidsoppgaver i en tidsbegrenset 
periode 
 
Arbeidsmiljø 

• Godt arbeidsmiljø med stor grad av medvirkning og stor høyde for 
meningsutvekslinger. 

• Gi god og riktig service til våre brukere, dvs. befolkningen, næringslivet og andre 
enheter internt i kommune.  God jobbutførelse gir godt arbeidsmiljø  

 

Med bakgrunn i målene er det vedtatt tiltak hvor gjennomføringsmåte og ansvar skal fordeles. 
 

Tiltak Gjennomføres på følgende måte Planlagt 
gjennomført i 
løpet av  

Fellestiltak   

Tilsette prosjektkoordinator Kommunestyret vedtok i desember 2018 
følgende:  
100% prosjektkoordinator tilsettes. 
Finansieres gjennom investeringsbudsjettet. 
Tilsettingsprosessen er gjennomført, men 
aktuell kandidat kunne ikke starte i stilling. Ny 
vurdering av kandidatene gjennomføres i mai 
2020.   
 

2.tertial 
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Vann og avløp: (selvkost)   

Investering: Hovedplan vann og avløp kr 
550 000,-  
Videreføres i 2020 
Pro. 63220 

Kautokeino har vi ikke hovedplan for vann og 
avløp. For å kunne lage forutsigbare 
budsjetter for årene fremover er vi nødt til å få 
til en hovedplan for renoveringer/utbygginger 
og investeringer innenfor vann og avløp. 
Hovedplan er forsinket fra konsulent. Har fått 
første del utkast. Håper på ferdig plan ila 
2020. Har fått rabatt på planen pga 
forsinkelsene som er oppstått. 

3.tertial  

Kritiske tiltak ved renseanlegget for å sikre 
en forsvarlig arbeidsplass  
KST 29/18, kr 400 000,- 
Pro. 63209 

Kritiske tiltak ved renseanlegget. Det meste er 
utført. 
Støpt både innvendig og ved port/inngang.  
Fylling og planering mangler. Påvente av 
entreprenør 

2.tertial 

Overspenningsvern ved vannverk og 
renseanlegg Kautokeino 
KST 29/18 kr 200 000,- 
Pro. 63210 

Det er behov for overspenningsvern ved flere 
av våre anlegg.  
Jording rundt vannverket ikke satt. Sluttført. 
Det vurderes fortløpende finvern i tillegg i 
stasjoner. (drift) 

2.tertial 

Investering: Utbygging av driftskontroll for 
vann og avløp, kr 300 000,- 
KST desember 2018 

En videre utbygging av driftskontroll på vann 
og avløp gjør at vi får sikrere drift og mindre 
bruk av ressurser til kontrolloppgaver. Bestilt 
driftskontroll til Cohkadievva vannverk. 
Leveres og monteres før årsskiftet. (skal 
samkjøres med andre oppdrag) 

3.tertial 

Hovedvannverk i Kautokeino, kr 
1 500 000,- 
Videreføres i 2020.  
Prosjekt 63207 

Nytt hovedvannverk. Rambøll er engasjert for 
å videreføre prosjektet. Lokalisere nye 
brønner før godkjenning. Befaring gjennomført 
i juni. Rambøll har kommet med videre 
anbefalinger. Flere undersøkelser gjøres i 
høst 

Løpende 

Tiltak ved minirenseanleggene i 
Kautokeino kommune. Videreføres i 2020 

Gå gjennom alle anleggene, og ordne det 
trengs for at disse skal kunne fungere etter 
intensjonen. Alle anlegg er satt i stand. 
Gjenstår litt for å komme innenfor kravene 
som gjelder. Pågående arbeid. Gjøres 
forløpende. (drift) 

3.tertial 

Ny flotasjon renseanlegget kr 1.000.000,- 
PS 59/19 Økonomiplan 2020 - 2023 

Ny flotasjon til renseanlegget. Flotasjonen på 
renseanlegget er nå i så dårlig forfatning at det 
kun er spørsmål om tid før denne stopper 
totalt opp. Jfr. servicerapport datert 24.9.2019.  
Sak 2013/210 
HR-Prosjekt AS er engasjert til å innhente 
tilbud. Tilbud er sendt ut. Bestilt. Kontrakt er 
underskrevet. Leveres i des. 

3.tertial 

Oppgradering og ny pumpestyring til 
avløpspumpestasjon i Sokkisletta - 
selvkost 6410 kr 250.000,- 
PS 59/19 Økonomiplan 2020 - 2023 

Denne stasjonen må ha en oppgradering da 
den begynner å ha store driftsproblemer. 
Stasjonen er bygd i 1993, og ikke oppgradert 
siden da. Ikke utført. Har nå fått tømt sump og 
fått sjekket opp mulighet for konisk sump. 
Bestilt. Monteres i des. (samkjøres med andre 
bestillinger) 

3.tertial 

Renovere avløpsledning fra Heargedievva 
mot Pitstop kr 250.000,- 
PS 59/19 Økonomiplan 2020 - 2023 

Deler av denne trase og kummer er skiftet ut i 
år. Dette er gjort over driftsbudsjett, da dette 
måtte gjøres umiddelbart. Det gjenstår ca 50 
lm rør som må renoveres, dette er et tiltak 
som må gjøres neste år.  

3.tertial  
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Ikke utført. Gjennomført. Mangler å få inn fdv 
dokumentasjon, før faktura betales 

Renovering av kommunal infiltrasjon 
KST desember 2019 
Pro 63204 

Tiltaket pågår og planlegges sluttført i 2020. 
Infiltrasjon i Girunvarri trenger renovering. 
HRP AS er engasjert for å se på muligheter for 
å få koblet feltet inn på kommunal ledning, 
eller prosjektere ny infiltrasjon. Pågående. 

3.tertial 

Driftskontroll vann og avløp 
Prosjekt 63221 

Foreløpige tildelte midler på dette prosjektet 
brukes i opp i 2020. Blir brukt på driftskontroll i 
Cohkadievva vannverk 

3.tertial 

HMS-renseanlegget Det meste er utført og prosjektet sluttføres i 
2020. Gjennomført. Prosjektet kan avsluttes 
ved årsskifte. 

2.tertial 

   

Digitalisering av vann og avløpsnettene HRP AS skal se på mulighet for innleie av 
deres kartkonsulent for videre 
digitalisering/kartlegging. 

 

Ny vei og innkjørsel til vannverket. Venter på byggsaksbehandling. Skal se på 
mulighet på å endre innkjørsel. Ferdig ila 
2020. 

 

Styring sentrifuge renseanlegget. Styringsenhet for sentrifuge på renseanlegget 
ødelagt. Ny bestilt og monteres i disse dager. 
Kostnad +- 250.000,- (drift) 

 

Boaronjarga pumpestasjon (avløp) Større lekkasje av avløpsvann som medførte 
at grunnen rundt stasjonen begynte å 
kollapse. Større vedlikeholds jobb. Kostnad +- 
150.000,- Denne stasjonen er det bedt om 
penger til utskiftning av flere ganger fra 
kommunestyret. Ikke blitt prioritert. Blir mer og 
mer kritisk. Flere større kostnader fremover 
må påregnes om denne ikke flyttes og 
erstattes med ny stasjon. (drift) 

 

Automatikk trykkøker Gahkorcorru Styring for trykkøkere til Gahkorcorru ødelagt. 
Nytt er montert. (drift) 

 

Bygningsdrift:   

Flatt tak grunnskole  
KST 29/18, kr 1 430 000,- 
Prosjekt 67008 

Taket har lekket over en lengere periode. Det 
har blitt observert løse takplater som vi er 
bekymret for, samtidig som vi er bekymret for 
fukt og råteskader. Vi har planer om å tekke 
taket på nytt, bytte isolasjon og det som måtte 
være nødvendig. Videreføres i 202 
Foreløpig ikke gjennomført tiltak i påvente av 
ny skole. Det vil likevel brukes noe av 
budsjettet til å tette de mest kritiske områdene 
i taket.   
Taktekking gjennomført på de mest kritiske 
områdene i 2020, velger å gjennomføre 
taktekking ved behov videre.  

3.tertial 

Oppvekstsenter Maze 
KST 29/18, kr 2.500.000,-  

WSP er engasjert av K/O til behovsutreding. 
Teknisk følger opp i etterkant av 
behovsavklaringen. Utsatt til 2021. 

2021 

Investering: Kjøkken på Bakteharji,  
67002, kr 1 500 000,-  

Thon hotell skal bytte kjøkken og ønsker å gi 
det gamle kjøkkenet til Bakteharji. Noe 
gjenstående. Sluttføres i 2020.  

2.tertial 

Investering: Kjøkken på helsesentret  
Prosjekt 1481 
(totalt kr 2 000 000) 
 

Prosjektere og kostnadsberegne fullskala 
kjøkken på helsesentret. Prosjektet ble i 
kommunestyret i desember 2017 utsatt med 
ferdigstillingsdato i 2019. Det er ikke fatte 
beslutning om videreføring av prosjektet.  
Teknisk og helse jobber i lag for å fremme 
saken på nytt til KST i desember.  

3.tertial 
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Investering, kr 350 000,-: Digitalisering 
FAMAC Digitalisering - utvidet bruk av 
FDV-system, FAMAC 
KST Desember 2017 kr 350.000,- 
Prosjekt 67001,-  

Ved å inkludere renhold og utleie i forvaltning, 
drift og vedlikeholdssystemet vårt, FAMAC, vil 
vi har bedre kontroll på renholdbehovet inkl. 
bruk av arealer som må rengjøres. i 
kommunen ved fravær. Sluttføre i 2020.  
Tiltak gjennnomført i sommer ved bruk av 
ekstra ressurser til prosjekt.  

3.tertial 

Ny hytte som erstatning solgt hytte i Silis Sekretariat i anskaffelsesarbeidet.  3.tertial 

Tak Bakteharji 
KST juni 2018, .900.000,- 

Bytte tak og skadet materiale pga lekkasje.  
Sluttføre prosjektet.  
Store deler gjennomført, enda noe 
gjenstående arbeid, pågående.  

2.tertial 

Infiltrasjon Maze Grendehus Koblet på kommunal avløp.  ferdigstilt i 2020. 2.tertial  

Anskaffe snøryddemaskin 
KST desember 2019. kr 200.000,- 
Prosjekt 67011 

Utsatt til 2021 2021 

ENØK 2020  
KST PS 21/19 kr 11.000.000,- 
 

Gjennomføre enøktiltak i kommunen jfr. 
Kommunestyrevedtak. Tiltaket er ikke iverksatt 
pga. kapasitetsutfordringer grunnet merarbeid 
og bistand i skoleprosjektet mm. Oppstart 
medio 2020/2021 

2021 

Tilrettelegging av skolelokaler  
KST 35/20 Juni 2020 kr. 420 000,- 
 

Oppgradering av belysning på uteområdet og 
inne. Maling utenomhus og innomhus, 
montering av solskjerming.  
Tiltak gjennomføres innen kort tid og er i 
sluttfasen. Sluttføres i 2020. 

 

Drift: Tak  Tettet tak på barne -og ungdomsskole 
Skiftet tak på pumpehus i Masi 

 

Drift: Helsesenter Gjennomført tiltak ved nødutganger til 
sykehjem for optimale rømningsveier.  

 

Drift: Eiendommer/tomter Hatt opprydding i festetomter som kommunen 
har hatt i åresvis, hvor kommunen har betalt 
festeavgift for tomter som ikke er i bruk.  

 

Drift: Planering ved Bakteharji Bakteharji uteområde opparbeides med 
grøfting, bedre parkering og tiltak for optimale 
rømningsveier mhp. Snøbrøyting.  
Samtidig gjennomføres tiltak for å tilrettelegge 
for Tesla el-lading på nordsiden av Bakteharji. 
Gjennomføres i 2020. 

 

Avfallshåndtering Klargjort avtale med VEFAS ang. 
avfallshåndtering og sortering av avfallet i alle 
kommunale bygg.  
Denne avtalen er i påvente av klarering av 
delegasjonsreglement. 

 

Leieavtaler Det pågår arbeid ifht. Leieavtaler til 
kulturhuset.  

 

Forprosjekt ny skole Gjennomført: 
Miljøkartlegging, saneringsrapport utarbeidet 
av HR prosjekt.   
Konkurransegjennomføring 
Prekvalifisering av entreprenører, pris og 
designkonkurranse pågående.  

 

Vei/renovasjon/slam/miljøvern:   

Investering: Trafikksikkerhet - egenandel 
ifbm. 
kr 150 000,- 

Vi setter av kr 150 000,- til egenandel ved 
søknad om trafikksikkerhetsmidler. Dette gjør 
vi under budsjettbehandlinga i høst. 

3.tertial 

Vedlikehold og asfaltering av kommunale 
veier ihht. KST PS 53/19   

Vedlikehold av kommunale veier ihht. plan 
vedtatt av KST. Det er satt av kr 1 500 000,- 
for 2020,-. Dette arbeidet påbegynnes i 2. 
tertial. 

3.tertial 
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Naturforvaltning/byggesak/plan og 
oppmåling/landbruk 

  

   

Drift: Fastsette scooterløypene i 
Kautokeino kommune etter nye forskrifter. 
Det er satt av kr 550 000,- til dette arbeidet 
i 2020 
KST desember 2018 

Arbeidet sluttføres i desember 2020 3.tertial 

Adresseringsprosjektet i Kautokeino jfr. PS 
6/14 
Gjennomføres tilførsel av ny driftsmidler 

Oppsett av Gisline for automatisk utregning av 
adresseavstander er utført. Test på 
omadressering er utført, rutiner for dette 
skrives men er ikke ferdige. 
Adressering av veiene Suomaluodda og 
Gálaniitoluodda er gjennomført. 
Klagebehandling pågår. Veiene 
Bredbuktnesveien, Álttáluodda og Ávžžiluodda 
gjøres i slutten av september.  
Nye veinavn er ennå ikke vedtatt, arbeidet 
med disse fortsetter i september og oktober. 

3 tertial 

Drift: Oppdatering av matrikkelen. Pågående arbeid som også videreføres i 2020 
og 2021 
Dette er et kontinuerlig arbeid. Rettinger tas 
etter hvert som de oppdages. Vi har 
gjennomgått listene med eiendommer som 
Fefo ønsket utgått, og har tatt de som 
manglet. Vi har også jobbet kontinuerlig med 
feilrettinger etter lister fra Kartverket. 
 
Feilliste med bygg som mangler data, jobbes 
det litt med. Denne listen vil ta flere år å rette, 
da den skyldes mangler fra mange år tilbake. 
Dokumentasjon finnes i mange tilfeller ikke, og 
må hentes fra den enkelte huseier, om huseier 
selv i det hele tatt har dem. Det er ikke 
kapasitet til å rette alle disse feilene 

Løpende hele 
året 

Investering: Eiendomsarkivet. Kr 200 000,- 
KST  
 

Digitalisere eiendomsarkivet. Inngå avtale 
med ekstern leverandør som kan utføre 
arbeidet for oss.  Arkivet involveres i dette 
arbeidet 

3.tertial 

Kommunedelplan for Márkan og Europan Arbeidet med ny kommunedelplan for Markan 
startet opp i 2019 og vil bli viderført i 2020 og 
2021. 
Arbeidet med denne står i køen og venter pga 
arbeidet med KBA1 og arbeidet med 
scooterløyper. 

2022 

KBA1 Kommunestyrets har bestilt områderegulering 
av KBA1. Arbeidet er kommet godt i gang 
Det er valgt en konsulent til å utarbeide 
områdeplanen, men anbudsprosessen er 
klagd til KOFA. Saksbehandlingstid i KOFA 2 
måneder 

2021  

Kommunedelplan for Máze Arbeidet påbegynnes i april/mai 2019 og vil bli 
videreført.  
Det jobbes med datagrunnlaget. Gammel 
kommunedelplan finnes bare i gammel 
kartformat (gammel SOSI-standard). Denne 
bearbeides. I løpet av 2020 vil det komme 
oppdaterte høydedata. Vi har behov for 
oppdaterte ortofoto for Máze. Dette bør 

2022 
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bestilles gjennom geovekst, og kostnaden må 
på budsjettet. Vann- og avløpsnett, som 
mangler på kart, måles inn i løpet av 2020. 

Søknad om å bli forsøkskommune i 
forvaltning av motorferdsel i utmark jfr. 
KST PS 59/19 Økonomiplan 2020 - 2023 

Kautokeino kommune sender Sametinget 
søknad om å bli forsøkskommune av 
motorferdsel i utmark jfr. Sametingets sak 
38/19 Utmarksbruk i Sápmi i vår tid 

2.tertial 

Brøytefondet opprettes med kr 50 000,-.  
KST PS 59/19. 

Innkommende søknader behandles etter 
gjeldende retningslinjer. Forslag til nye 
retningslinjer utarbeides og fremmes for 
politisk behandling. Dette arbeidet 
påbegynnes i 2. tertial. 

3.tertial 

Náránaš- vei og bru kr 150 000,- 
KST desember 2019 

Gå i dialog med de 2 gruveselskapene og 
inngå ny avtale/stadfeste gammel avtale om 
bruk av bro og vei i forbindelse med 
steinbruddene. Det er satt av kr 150 000,- i to 
år til bistand i denne prosessen. Planlegging 
av dette arbeidet er påbegynt 

2.tertial 

Skoarreluodda boligfelt. Fortenning med 2 
nye tomter.  
KST juni 2019 
Pro. 67021 

Tomter tildelt og oppmålt. Matrikkelbrev og 
tildelingbrev er sendt til Fefo. Tomtene er 
tildelt.  

2.tertial 

   

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Status politiske vedtak: 
Enhetene skal rapportere til rådmannen om gjennomføring av politiske vedtak. Alle politiske 
vedtak som er saksbehandlet i enheten skal føres opp i rapporten, samt status på hva som er 
utført: 

Utvalg og 
Saksnr   

Vedtaks 
dato 

Sakstittel Status Utført dato 

KST 
6/14 

20.03.14 Adresseringsprosjektet i Kautokeino Pågår.  Planlagt ferdigstilling i 
løpet av 2020.   

2020 

KST 
27/18 

13.12.18 Søknad om status som 
nasjonalparkkommune 

Søknad er sendt 2019 

KST 
30/18 

13.12.18 Vurdering av interkommunalt 
samarbeid  

Avtale om landbruksforvaltning 
med Tana kommune er inngått 
Avtale om digitalt planregister i 
samarbeid med bla. Alta 
kommune er inngått  

2019 

KST 
4/18 

14.6.2018 Budsjettregulering om oppstart av 
planarbeid ved KBA1, 
Kommunedelplan for Markan og 
Kommunedelplan for Maze.  

KBA1-planprogram, 
anskaffelse avventer 
behandling i KOFA.  
Planprogram for 
Kommunedelplan for Markan 
er påbegynt , men er fortsatt i 
oppstartsfasen.  
Planprogram for 
Kommunedelplan for Maze 
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står på vent. Kapasitet er 
utfordringen. Det er ikke vanlig 
å kjøre mer enn en stor plan 
om gangen for en liten 
kommune som kautokeino. 
Kommunal planstrategi vil 
komme tilbake til dette 

KST 
21/19 

27.06.19 ENØK – energiprogram i 
formålsbyggene i kommunen 

Iverksettes. Tiltaket 
ferdigstilles innen 3 år. Medio 
2022. Tiltaket er nedprioritert 
til fordel for skoleprosjektet. 
Oppstart høst 2020 

 

KST 
24/20 

18.6.2020 Oppgradering av 
Suohpatluohkká vannverk  

 

Pågår  

KST  
25/20 

18.6.2020 Vei til vannverket  
 

Jobb er bestilt. Sluttføres høst 
2020 

 

     

     

     

     

PLU 
03/19 

25.06.19 Områdeplan for KBA1 – fastsetting 
av forslag til planprogram  

Planprogrammet er godkjent. 
Avtale med konsulentselskap 
er inngått. Prosjektet har hatt 
oppstartsmøte 

 

UTM 
1073/18 

16.07.18 Retningslinjer ved behandling av 
dispensasjoner 

Ikke påbegynt. Saken 
vurderes på av disp.utvalget 
medio 2020 

 

FSK  
3/20 

04.02.20 Bjørn Tore Hagberg – klagesak 
gnr/bnr/fnr 12/1/36 

Klagen tas ikke til følge. Saken 
ligger nå hos Fylkesmannen 

4.2.2020 

FSK 
4/20 

4.2.2020 DISPENSASJON FRA 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL - 

FESTE AV BOLIGTOMT I 
ÁKŠOMUOTKI 

Vedtatt med innvilgelse 4.2.2020 

FSK 
9/20 

1.4.2020 Dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel gnr. 2, bnr 18 

Innstilt på avslag, men vedtatt 
med innvilgelse.  

1.4.2020 

Dip.utvalg 1.tertial Behandlede dispensasjoner 239 disper. er behandlet. 
205 er innvilget 
24 avslag  
10 returnet pga mangler 
 

1.tertial 

HU KNT  Ingen saker   

     

HU OHS  Ingen saker   

     

 
 

Oversikt over saker som skal til politisk behandling. Saker kan være med bakgrunn i vedtak i 
politiske organer, i handlingsprogrammet eller administrativt initiert. Enheten har 

  ingen politiske saker under forberedelse. 
  saker under forberedelse: 

* 
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Økonomi  -  tertialrapportering 

  

Regnskapstall for 2. tertial 2020: 
 

 

Regnskap 
2020 Rev budsj 

Opprinnelig 
budsjett Avvik Forbruk i % 

Regnskap 
2019 

Sum Driftsutgifter 29 760 715  49 131 050  48 391 050  19 370 335  61 % 30 821 474  

Sum Eksterne finansutgifter 7 367  0  0  -7 367    2 144  

Sum Inntekter -15 181 170  -20 481 250  -20 481 250  -5 300 080  74 % -13 665 046  

Sum Bruk av avsetninger -7 500  -1 344 037  -1 344 037  -1 336 537  1 % 0  

Sum Avsetninger 0  198 000  198 000  198 000  0 % 0  

  14 579 412  27 503 763  26 763 763  12 924 351  53 % 17 158 572  

 
 

 

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett 
(Økonomisk stilling og resultat for enheten, samt informasjon om årsak til eventuelle avvik 
avdelingsvis og for enheten som helhet. Reell økonomisk stilling skal også kommenteres): 
 
Regnskapet er i forhold til budsjett. Alle tildelte midler planlegges benyttet i 2020. Refusjon av 
sykepenger vil gå til å dekke vikarer. 
 
Det må nevens at den nasjonale krisen med Korona påvirker driftsoppgaver og 
investeringsprosjekter ved at forbruket ikke følger tidligere års mønster. Vi vil justere oss inn i 
3 tertial.  
 
Eller kan følgende nevnes: 

• Det har kommet festeavgift fra FeFo for 2017-2019 på Helsesentret og Doarvogoathi 
på ca kr 50.000,- årlig. Etterbetaling på kr 152.000. Årlig kostnader fra og med år 2020 
øker med kr 50.000,- årlig 

• Kommunaleavgifter på vann og avløp på kommunehuset er blitt etterfakturert for årene 
2017-2019, det er riktig faktura for 2020.Totalt utgjør dette kr 150 000,- i merkostnad 
utover budsjett. Fremtidig budsjettbehov er økt med rundt kr 40 000,- årlig.   

• Branndepotet i Maze er også gebyrer på vann og avløp korrigert. Etterfaktureringen for 
3 år tilbake er her på kr 180.000,- Ny årlig avgiftsøkning blir på kr 50.000,- årlig  

• Maze grendehus har ikke betalt kommunale avgifter på vann og avløp. Her 
etterfaktureres det for 3 år og kr 84.000,-. Årlig økning i VA gebyrene er på kr 25.000,- 
årlig 

 

 

Endringer innenfor egen budsjettramme (intern budsjettregulering):  
Ingen 
 
 
 
 

 

Behov for endring av netto ramme (må behandles politisk): 
Ansvar 6810 har behov for budsjettregulering på rundt kr 400 000,- på drift og et ennå ukjent 
beløp på investering. Det vil bli fremmet egne saker på dette.  
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e 

Medarbeidere  

Utvikling i sykefravær for enheten (rapporteres hvert tertial, samt totalt i januar) 
 

Kvartal Totalt fravær i % Korttids fravær i % (arbg.periode) 
 Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn 

1 7,63 12,00 4,58 5,35 5,32 2,64 

2 14,39 30,17 6,35 3,31 6,89 1,48 

3       

4       

Årets       
 

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak: 
Sykefraværet er på 14,39% i 2. tertial.  Det er en markant økning fra 1.tertial, men vesentlig 
lavere enn samme periode i 2019. Hovedårsaken til økningen er flere langtidssykefravær 
som følges opp av arbeidsgiver.  
 
Forslag til nye tiltak:  
Videre oppfølging av de sykemeldte og mindre bruk av vikarer.  
 
 

 
 

Dato  Underskrift 
      Sindre Murud 

Kommunalleder 
 
 

Kommunedirektørens tilbakemelding: 

Konkretisering av kommunalinterne mål i konkrete tiltak og oppgaver for enkeltmedarbeidere 
er forbilledlig. Fordi enheten har så mange tjenester som ikke er avhengig av at kunden 
møter opp fysisk (og dermed et stort digitaliseringspotensiale), så vil det bety mye for 
kommunens tjenester om teknisk enhet blir best i klassen på digitale tjenester på 
hjemmesiden, også med oppdatert og riktig informasjon om tjenester, gjeldende kommunale 
retningslinjer og kontaktinfo. Det er også bra at kommunalleder er oppmerksom på hvor viktig 
hurtig besvarelse av skriftlige og muntlige kommunikasjonsforsøk er for opplevd kvalitet i 
enhetens tjenester. 
 
Den omfattende tiltakslisten er ikke helt oppdatert (se første punkt: Tilsette 
prosjektkoordinator), men deadline er overholdt. I denne sammenhengen er det sistnevnte 
det viktigste (så lenge informasjonen ellers er riktig) for å klare å presentere status for 
kommunen som helhet i tide til kommunestyret, fordi en forsinkelse i en deloppgave i 
rapporteringen ville forsinke påfølgende oppgaver i rapporteringen. 
 
Enheten utvikler seg stadig, men jeg er litt bekymret for at det er oppdaget noen få eldre 
søknader som ikke er besvart, på tross av at det ikke lenger er restanselister.   
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Søknadsskjema for garnfiske ser ikke ut til å være helt oppdatert iht. gjeldende vedtak og 
referat som viser vedtak om endring av retningslinjer for garnfiske mangler. 
Kommunedirektørens bistand til disputvalget er noe ulik administrasjonens bistand til øvrige 
utvalg i kommunen og jeg ønsker å endre dette for eksempel gjennom økt digitalisering. Det 
er positivt at vedtak fra utvalget rapporteres i statistikkform.  
 
Sykefraværet er høyt, men følges opp. 
 
Ut ifra rene tall er forbruket godt innenfor budsjettet, men kommunalleder skriver at 
koronaepidemien har endret årsmønsteret for gjennomføring av oppgaver, noe som betyr at 
kostnader som vanligvis skulle ha påløpt, kommer senere. 
 
(Lea vuogas og muitaluvvo ahte movt ovttodat áigu duohtandahkat suohkanmihtuid. 
Ovttodagas leat ollu bálvalusat, máid sáhtášii neahta bokte fállat. Danne livččii buorre jos 
buot sin bálvalusat livčče oažžunládje neahttasiidus ja ahte doppe livčče rivttes dieđut 
bálvalusaid birra, movt daid ohcá ja geaiguin sáhttá gulahallat dan birra movt. Anan buorren 
dango suohkanjođiheaddjis lea čalmmis dat ahte teknihkalaš ovttodaga bargit fertejit álkit 
ságaid muttos, vai sin bálvalusat leat buorit. 
 
Dat guhkes doaibmalisttu rápporteremis ii leat ollásit ođastuvvon (geahča vuosttaš čuoggá: 
“Tilsette prosjektkoordinator), muhto rápporta lea áigemearrái geargan. Justte dál lei dat buot 
deaŧáleamos, dasgo buot oassebargguid maŋŋoneapmi rápporteremis maŋidivččii obbalaš 
rápporterenbarggu suohkanstivrii. 
 
Ovttodat ovdána dađis, muhto anan veahá mearkkašahttin dango leat fuomášan moadde 
boares ášši, mat eai leat vástiduvvon, vaikko ovttodagas ii šat oba galggage vuordinlisttu 
justte dan suorggis. 
 
Fierbmunlobiid ohcanskovvi ii oro leame ođastuvvon, vai heive ođđaseamos mearrádussii ja 
váilu referáhtta, mii muitala mii lea mearriduvvon. Suohkandirektevrra veahkki 
dispalávdegoddái ii leat seammalágan go eará lávdegottiide ja háliidivččen rievdadit dan 
omd. eanet digitáliserema bokte. Lea buorrego lávdegotti mearrádusat rápporterejuvvojit 
státistihkkahámis. 
 
Teknihkalaš ovttodagas lea ollu jávkan justte dál, muhto dat čuovvoluvvo. 
 
Loguid mielde lea ovttodat golahan unnit ruđa go máid bušeahta mielde dássážii lei oažžut, 
muhto suohkanjođiheaddji čilge ahte barggut eai doaimmahuvvo dalle go lávejit dán jagi 
koronaroasu geažil.)  

14.09.2020 
Dato 

Kent Valio 

Kommunedirektør 
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4.6. Brann og feiing 

         
                                                     

                          
 

 

Guovdageainnu 
suohkan 

Kautokeino 
kommune 

 

Rapport 2.tertial 2020           

til kommunestyret  

Originaldokument:   
Oversatt dokument:  Fra enhet: Brann og feiing 

         

Skjema returneres til strategisk ledelse senest: 
• 11. september (2. tertialrapport m sykefravær 2.kvartal) 

 

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan 

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets planer 
 
Vi fortsetter utdanningen av deltidkonstabler. Det skal utdannes to brannkonstabler i høst. Vi 
har investert i nytt klippeutstyret til brannbilen her i Kautokeino. Denne brukes til å frigjøre 
fastklemte personer i kjøretøyer ved bilulykker. Det er innført nye og strengere rutiner for 
vask, rens og desinfisering av utstyr, bekledning, biler og hall etter brannutrykninger. Dette 
fungerer veldig bra.  
 
Planen med å ta i bruk feiemodulen i KOMTEK er satt på vent. Dette fordi kurset er utsatt 
pga. COVID-19. 
 
Arbeidet med ROS-analysen for brannvesenet har stått stille en stund nå, men nærmer seg 
ferdigstillelse. Det er forventninger til at denne vil utløse tiltak for bedre HMS for 
brannkonstablene. 
 
Vi er fortsatt uten feier. Vi har derfor fortsatt å kjøpe denne tjenesten fra en feier i Enontekiö i 
Finland, som for øvrig gjør en god jobb. Det ses på tre ulike alternativer for å løse denne 
situasjonen på permanent basis: 

1. Ansette en person og påkoste feieutdanning til vedkommende 
2. Samarbeide med Karasjok kommune 
3. Kjøpe feietjenester fra feiefirma 

Da vil også feiing av piper i hytter starte opp. 
 

 1.tertial 2.tertial 3.tertial 

Brannutrykninger 7 5 - 

Brannøvelser 0 1 - 

Piper feid/ført tilsyn med 560 210 - 

Tilsyn med særskilte brannobjekter 3 0 - 

Bak tallene: 
- Av brannutrykninger har det bl.a. vært 4 gress/skogbranner  
- Planlagte brannøvelser er innstilt pga. COVID-19-faren og ferieavvikling 
- Samtlige huspiper i hele kommunen er nå feid. 
- Det er ikke foretatt brannsyn dette tertialet, delvis pga. av COVID-19-faren og delvis 

pga. ferieavvikling. 
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Kort om gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til: 
1. Økonomiplan / handlingsprogram og virksomhetsplan 
2. Enhets- og avdelingsinterne mål: 

• Bedre tjenester/Kvalitet 

• Effektivisering 

• Sykefraværsreduksjon/ bedre arbeidsmiljø 

• Økt bruk av samisk språk 
 
Brannmannskapene møtes kun til øving og ved utrykninger, og tilbringer således liten tid 
sammen. Arbeidsmiljøet i brannvesenet synes å være meget bra.  
 
Brannvesenet ser stadig på digitaliseringspotensiale utover det som er digitalisert de siste 
årene. Effektiviseringstiltak vurderes fortløpende. Brannvesenet er alltid på jakt etter måter å 
bli mer effektive på, spesielt ting som kan forkorte utrykningstiden og for mer effektiv 
slokking/redning. 
 
Brannvesenet har ikke særskilt registrering av sykefravær. Brannmannskapene skal inn til 
helsekontroll annet hvert år. De er også tilbudt treningstid i gymsal. Dette som forebyggende 
tiltak mot sykdom og oppmuntring til trimming og å være i form. 
 
De fleste brannmannskapene bruker samisk språk. Ved ansettelser vektlegger vi 
fagkompetanse. Ved utlysning av nye stillinger foretrekker vi likevel tospråklige søkere ved 
ellers like eller noenlunde like vilkår. Dette bl.a. fordi vi i utrykningssammenheng kan møte på 
personer som kommuniserer best/kun på samisk.  
 
 

 
 

Status politiske vedtak: 
Enhetene skal rapportere til kommunedirektøren om gjennomføring av politiske vedtak. Alle 
politiske vedtak som er saksbehandlet i enheten skal føres opp i rapporten, samt status på 
hva som er utført: 

Utvalg og 
Saksnr   

Vedtaks 
dato 

Sakstittel Status Utført 
dato 

KST 7/20 14.05.20 Budsjettregulering April 2020 Klippeutstyr innkjøpt 27.04.20 

     

 
Brannvesenet ble i nevnte sak bevilget kr. 150.000 til nytt klippeutstyr til mannskapsbilen. 
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Oversikt over saker som skal til politisk behandling. Saker kan være med bakgrunn i vedtak i 
politiske organer, i handlingsprogrammet eller administrativt initiert. Enheten har 
x   ingen politiske saker under forberedelse. 

  saker under forberedelse: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Økonomi  -  tertialrapportering 

  

Regnskapstall for 2. tertial 2020: 
 

 

Regnskap 
2020 Rev budsj 

Opprinnelig 
budsjett Avvik Forbruk i % 

Regnskap 
2019 

Sum Driftsutgifter 3 008 864  4 556 626  4 391 626  1 547 762  66 % 1 810 686  

Sum Eksterne finansutgifter 31  0  0  -31   0  

Sum Inntekter -546 241  -986 000  -986 000  -439 759  55 % -507 388  

  2 462 654  3 570 626  3 405 626  1 107 972  69 % 1 303 298  

 
 

 

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett 
Regnskapet for 2. tertial for brann og feiing viser et netto forbruk på 69%. Det betyr et ganske 
godt balansert regnskap. For Brann er forbruket på 66%, mens den for Feiing er 76%. 
Merknader: 

A. Fortsatt ikke tilsatt feier. Her er belastet honorar til innengasjert finsk feier, mens lønn 
til feier med alle følgeutgifter er spart. Ugunstig kurs for Euro akkurat nå, som lønn til 
feier utbetales i. Det er tatt høyde for at budsjettet omtrent vil balansere ved årsslutt.  

B. En del feilposteringer gjør at enkeltposter er misvisende mht. reell status. Dette gjelder 
postene «Utrykninger/øvelser» og «Personsøker». Må ryddes opp i. 

 
 

 

Endringer innenfor egen budsjettramme (intern budsjettregulering):  
Ingen endringer. Endringer vil skje i 3. tertial. 
 
 

 

Behov for endring av netto ramme (må behandles politisk): 
Ingen behov. 
 

e 

Medarbeidere  

Utvikling i sykefravær for enheten (rapporteres hvert tertial, samt totalt i januar) 
 

Kvartal Totalt fravær i % Korttids fravær i % (arbg.periode) 
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 Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn 

1 - - - - - - 

2 - - - - - - 

3 - - - - - - 

4 - - - - - - 

Årets - - - - - - 
 

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak: 
Det registreres ikke, og føres ikke sykefravær for brannmannskapene særskilt. Generell 
fraværsregistrering utføres likevel, årsaksuavhengig. Mannskaper som har dårlig 
oppmøteprosent på utrykninger og øvelser blir tatt inn til samtale. 
 
Forslag til nye tiltak:  
Fokus på rens, vask og desinfisering av brukt utstyr, biler og verneklær.  
Bevisstgjøring av smittevernhensyn. 
 

 
 

Dato  Underskrift 
14.09.2020 Nikken Turi 

Brannsjef 
 
 

Kommunedirektørens tilbakemelding: 

Ryddig rapport.  
 
Det er positivt at feing av alle bolighus nå er gjennomført. At det sistnevnte er gjennomført 
betyr at Brann og feing skal klare å overholde budsjettet, fordi disse kostnadene ikke lenger 
vil løpe, selv om det iht. periodiseringen akkurat nå er et merforbruk.  
 
Det er også positivt at enheten selv tar tak i feilposteringer og rydder i dem (eget skjema for 
dette må fylles ut og leveres økonomisjef). Jeg imøteser flere branntilsyn og feing av hytter 
fremover.  
 
Forventet ferdigstillelse av ROS- og HMS-plan er positive beskjeder.  
 
Fint at aktiviteten i området spesifiseres og alle mål nevnes. Jeg utfordrer brannsjefen i å 
konkretisere dem i enkelttiltak (spesielt i forbindelse med nye tiltak som fører til økte 
kostnader, for eksempel økonomisk effektivisering når HMS-planen er ferdig, for å klare nye 
kostnader med samme kostnadsramme) ved å følge med på utviklingen innen fagområdet i 
større kommuner.  
 
(Čorgadis rápporta.  
 
Buorrego visot viesuid leat ruhtten. Vaikko orruge badjelmeare ruhta geavahuvvon dássážii 
dán jagi, de galgá ovttodat nagodit doallat ruhtageavaheami mearriduvvon rámmaid siste, 
dannego eai leat šat ruhttengolut dán jagi.  
 
Buorrego buollinhoavda ieš fuomaša vearuposteremiid ja čorge daid (ferte deavdit sierra 
skovi ekonomiijahovdii). 
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Ahte ROS- ja DBS-plána fargga leat gárvásat leat buorit ođđasat. 
 
Buorrego dárkilit muitala máid leat bargan ja makkár mihtut suohkanis leat. Hástalan 
buollinhoavdda muitalit justte movt áigu duohtandahkat daid (omd. go fuobmá ođđa goluid, 
maidda ferte luvvejuvvot ruhta iežaset bušeahtas). Hástalan su maid čuovvut mielde omd. 
movt effektiviserejit, digitáliserejit ja buoridit bálvalusaid buollinčáskadandoaimma ja ruhttema 
dáfus stuorit suohkaniin, soaittášeimmet mii sáhttit seammaládje dahkat.)  

14.09.2020 
Dato 

Kent Valio 

Kommunedirektør 

 
 


