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REG NSKAPSAVLEGGELSEN

Regnskapsavleggelsen

ÅRsnrcrusrRprt
Dokumentet inneholder drifts-, investerings- og balanseregnskap og noter i henhold til god kommunal

regnskapsskikk. Kommunen har ingen andre regnskapsenheter enn kommunekassen og avlegger ikke

konsolidert regnskap, Det utarbeides ett årsregnskap for Kautokeino kommune og som tjenester som

kommunens konsoliderte årsregnskap. Kautokeino kommune legger også inn revisionsberetningen som en

del av dokumentet når denne er mottatt fra revisor.

ÅnsnnppoRTEN (ÅRSBERETN TNGEN )

Dokumentet inneholder kommunedirektørens redegiørelse for kommunens økonomiske utvikling og status,

spesielt om de forhold som påvirker kommunens regnskapsresultat og finansietle stilling. Årsrapporten er

et eget dokument som ikke er en del av årsregnskapsdokumenter

BEHANDLING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING

Kautokeino kommune avlegger årsregnskap €tter kommuneloven 5 14'6 og bestemmelser i forskrift om

økonomiplan, årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fflkeskommuner). Det følger av S 14-6 i

kommuneloven at årsregnskapet skal være avlagt innen 22. februar i året etter regnskapsåret,

Regnskapet for 2021 blc avlagt06.04.2022

Årsrapporten skal avgis innen 31.03.2022.

Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret senest 6 måneder etter regnskapsårets

slutt, det vil si innen 30.06,2022. Før behandling i kornmunestyret skal årsregnskapet behandles i

kontrollutvalget.

RAPPORTERI NG TIL KOSTRA

Bcvilgningsregnskapet fdrifts- og investeringsregnskapetJ og balanseregnskapet skal rapporteres

elektronisk til Statistisk sentralbyrå innen 22.02.2022. I forhold til K0STRA, kan rapporterte data

korrigeres fram til 15.04.2022 som er sisG frist for innsending,
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Års regns kap sd okumenter
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Økonomisk oversikt etter art - drift

Eevilgningsoversikt - drift (1A)

Bevilgningsoversikt - drift- fordelt (28)
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2021 budslett202l budslett
RegnrhrP Er.t lafi

2020 lomrut%
Enil'ng

21.20
Endrlng I

Tall i 1000 kroner

DrlftslnntoKer
Rammetilskudd
lnntekls- og tormuesskatt
Eiendomsskatl
Andre skatteinntekter
Andre overføringer og tilskudd fra slaten
Ovedøringer og tilskudd fra andre
Bruk€rbetalinger

,1 90 S55

-62 88l
-4 181

-2232
-664

-87 5S0

-10 223

-187 485
-61 000

-4 454
-620
-683

-68 087

-10 004

-183 137
-58 715

-5 007
-620
-683

-60 804
-1 0 084

-1ø4 771

-55 560

-4 483
-621

-2 395

-7ø298
-9 915

102%

103%

94 0Å

360 %

97%

129%

102%

-6 184

-7 321

301

-1 611

1 732

-11 303

3%
13%

-7%
2æ%
-72 0Å

15%
soÅ

-22

Drlftsutglfter
Lønnsutgifter
Sosiale utginer
Kjøp av varer og tienester
Overføringer o9 tilskudd til andre

1 95 734

19 488

98 325

34 1S9

199 718

19 210

1 01 059

28 329

1S8 038

19 23S

89 157

26 093

152829
19 504

82 238

32210

9A%

to1 %

97%

121 %

2 905

-36

16 089

1 989

2%
0vo

20%
8%
3

3 190-22 753Brutto driftsresultat 702 -'19 92? -713 0/o -2 831 14 e',.

Flnanilnntokter/Flnansutglter
Renteinnlekter
Utbylter
Gevinster og tap på flnansielle omløpsmidler
Renteutgifter

-1 251

-2 000

0

2 524

-1 173
-2 000

0

2 875

-1 827
.2 000

0

3 289

-1 146

-2 000

0
3 847

10t %

100%

0%
88 0Å

-23%
0%
o%

-23%

376

o
0

-739

lån

752 -1 0 512 .355

Dlspongrlng eller dsknlng av netto drlftor€sultat:
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond

732
286

21 237

732
-2 385
-2 899

830
I 366

780

797

11 531

9 845

140 %

-12 %

-733 %

-8%
-98%
116%

'65
-11 245

11 393

0Yo-22 255 4 553Netto driftsresultat
.83-242 -22172 .48e%

års

t3 0.Åltt%
!v notto



evilgningsoyersikter - drift - skjema 1A
2021

$ 5-4. B

Tall i 1000 kroner
Generello drlttslnntokter
Rammetilskudd
lnntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt

Regnskap 2021

1S0 955
-62 881

-4 181

-2 232

-1 87 4E5
-61 000

-4 458

-620

-183 137
-58 715

-5 007

-184 771

-55 560
-4 483

-821

budsjott
2021 budsjett 202t Rognskåp 2020

Netto drlltsutglfter
Sum bevilgninger drift, netto 226706 24A 241 237 669 215 076

Flnanslnnt€ktor/Flnansutglfter
Renteinntekler
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
Renleutgifter

-1 173
-2 000

0

2 579

-1 627

-2 000

0
3 263

-1 251
-2 000

0

2 524

-1 146
-2 000

0

3 847

I 868

avskrivninger 10 792 -10 512 -'10 512 -1 0 437

Di8ponorlng ellor dOknlng av nolto drifrsrgsultat
Overføring til investering
Nelto avselninger tll eller bruk av bundne driftsfond
Netto avselninger til eller bruk av disposisjonsfond

års

732
286

21 237
0

732
-2 385
-2 899

830
-1 368

780

0

757

11 531

I 845

0
av netloSum sller

1



S 5-4. Bevilgningsoversikt drift, skjema {B
Regnskap 2021 til fordeling pr. enhet

Tall i 1000 kroner
Regulert OPPrinnelig

Regnskap 202{ budsiett2021 budsiett202l Regnskap 2020

Fra

Netto driftsutgifter pr. enhet
Sentrale styringsorganer
Prosjekter
Kommunaldirektør m/stab og støtte
Kultur og oppvekst
Helse og omsorg
NAV/Sosiale tjenester
Teknisk
Brann
Tilskudd, overføring og skatter
Finans

3742
1 830

22278
78 336
97 354

8 339
29745

3 552
-8 681
-9 790

4 559

I 833
28 492
85 380

101 359

I 657

30 516
3 576

-8 534
-10 598

4 048
1 833

28 837
82 177
93779
I 526

27 202
3 406

-8 289
4 850

3 315
4273

21 624
77 296
94077
I 621

24625
3 960

-12 055
-3115

246 241 070

215 076246 241 237 669226 706Netto for alle enheter



VEDTATTE BUDSJETTRAMMER . SKJEMA 1C
REGNSKAP 2021

Regnskap
R6gulert
budajett Opprlnnelig

2021 budsJett 2021

Buctslett
Regnskap forhruk i

2020 %

Eudsiaft
avvlkTall i hele kronsr

S€ntta le stylingsorgsnor
Utgifter

2021

3 804 718 4612084 4 101 168 3 367 423 820/o 807 368

Prosl€kter
Utgifter 7646s99 7333333 7333333 11 S07919 1040/o -313266

Kommunodirektør m/stab og støtto
utgifter 36 556 1 1 2 33 387 338 32 865 790 31 997 887 t\g % _3 168 774

Kultur og oppvekst
Utgifter 10244575O 11396A017 109765311 105673270 90ø/o 11 522227

Helse og onrorg
Utgift€r

453

146 558 776 131 847 421 11S S0o 388 124571 971 111 % -14 711 355

NAV/Soslale gsnost€r
Utgifter 8706212. 10630236 10498525 9935101 820/o 1524024

Tekni.k
Utgifter 64 172 558 52 449 576 49 1 35 349 61 145 5S1 122 % -1 I 722 s82

Brann og leiing
Utgifter 4 885 375 4 562 0s2 4 391 626 5 099 861 107 0Å -323 s23

Tilskudd, overtøring og skatter
Utgift€r 1 045 594 11 552 500 11 522 000 1 281 100 9 0Å 10 506 906

Finans
Utgifter

913

28 254 584 I 091 781 11 514 216 35 039 001 31 1 % _lg 162 803

Sum utgift alle ansvarsområder 404 076 379 434 3s9 928 389 919 -24 642
-389



$ 5-5. Bevilgningsoversikter- investering - skjema 2A

ska 2021

Tall i 1000 kroner
lnveoterlngeutglfter
lnvesteringer i varige driftsm idler
Tilskudd til andres invesleringer
lnvesteringer i aksler og andelet i selskaper
Utlån av egne midler

Regnskap 2021
budslett

2021

't55728
0

732
0

Budslett202l Rognlktp2020

177 642
0

732
0

23 744
0

830

0

18 543
0

804

0

I nvostsrlngslnnteklel
Kompensasjon for merverdiavg ift

Tilskudd fra andre
Sal0 av varige driftsmidler
Salg av linansielle anleggsmidler
Utdeling fra selskaper
Moltatte avdrag på utlån av egne midler

-34 963

-1 105

0
-1 226

0

0

0

-400

0

0

0

0

-2
0

720
0

0
0
0

-?321
-400

-30

-147

0

0

Vldoreutlån
Videreutlån
Bruk av lån til videreutlån
Avdrag på lån til videreutlån

7 724

-7 724
1 842

16 000

0

1 900

6 000
0

I 900

2921
0

1 547

Overlødng fra ddft og nefto rvsetnlnger
Overføring fra drift
Nelto avselninger til eller bruk av bundne investeringsfond

Netto avsetninger til eller bruk av ubundel lnvesteringsfond

-732

I 't53

-1 00

732

100

-855

-030

-855

0

-757

-31 0

0



S 5-5. Bevilgn i ngsoversikfer - inyesfering - Skjema 28
2021 til fordelinnsk

Tall I l0U)ktvtor
Fra bovllgnlngrovorslkt:
Ieto lnvoitoringor 0t brdeling:

Fordellng på proolekt

Kjøkken helse8€nter (29100031 )
Mark€n-Europan

KBAl
Kommunsdolplan for Maze
Digitalisgro byggesaksarkiv

Renovering kommunal infi ltrasjon
Renovering, plangodkjonning Kautokoino vannvork
Digitalisering vann- og avløpsnott
Kritiske tiltak ved r6nseenloggot
Overspenningsvern ved vannverk og renseanlegg Kautokeino
HMS Renseanleg!

Hov€dplan vann og avløp
Dtiflskonlroll vann og avløp
Oppgradering Suohpattuohken vannvsrk KST 24120
Veg lll Kaulokcino vånnverk KST 2Ol20
Flotasion RengoanlEggel
Oppgradorln g/ny pumpsstyring Sokkislofl a
RBnovering evløpel6dnlng Pitstop
Drift8overvåkning Gironstealli infittrqsjonsentggg KST t7l21
Digltelis6ring Famac
Kjøkken Båkt€herji
Flal tak gtqnn6kolen

Oppvek8bent€r MaBi - KST 4/21
Forprosjakt ny skole
Enøk2O2O

Ombygglng ppt kommunehus
Tilrsttel€gging Skoerratuodda botigfelt

Ga8senlral (oksygen) h€lsosentorot KST 7/20
Tilr€tt€lsgghg skolelokElEr KST OS/20

Bort8efi ingsarkiv KST 05/21

Skoloprosiekt - Organisåsjonsutvikling
Midl€rlidige skolelokaler u6d bygging av ny skole - KS-l 2121
Bygging ny grunnskole Kautokeino KST 22121

Utredning av ny skolo- og barnehagestruktur
Forprosjektering av nyo heldøgns plssser for parsoner med demenssykdom
Tralikksikkerhelsmidler - egenendel
Asfallering kommunale veier KST S9/19

Gangsli Ekolen-EaktehårJi

Flom 2020 KST 54/20
Vegadkomst GBN 3/675 - KST 44121

Slrømmålere på gatetys KST 3Zl21
Oigitalisering

SykkoF og gangvåi Bredbuktnesveion

R€gulert Opprlnnellg
Rognlkap 2021 bu&lott 202t budijott 2021 Regnlkap Z02O

179 414 ,160 /|59 24 614 17 ta?

423

0

391

0

0

0

0

0

0

0

0

15

13

95

39

32

0

0

72

0

0
0

54

5 628

0

0

0
0

0
984

683

7 109

157 385
0

0

650

2 850

0

0

0

35

843
20s

250
10

375

100

0

0

0

0

0

0

0

50

t3
150

100

12

0

0

150

0

0

100

I 893

200

0

0

0

251

0

15 000

125 000

0

770
500

2 S00

0

0

0

1 000

2 000

204

I 800

900

1 542

I 000

200

441
525

s0
50

96

0

229

0

650

175

300

2 500

0

5 000

ME
0

0

150

0

0

0

0

0
950

o

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

140

0

0

0

347

88

188

16

99

97

106
89

166

973

190

210

0

138

81

114

663

14

0

60

142

347

0

106

0

20

0
0

261

570

252
0

0

59
0

I

2

Surn fordelt 177 682 155 728 23 744 16 543

lnvost€ing KLP - EgEnkapitattitskudd

Vdereullån startlån
Låneavdrag slerllån

732

7 724
1 842

-2 505

732 830

6 000
't 900

-1 045

004

2 521

1 547

I 237

16 000

1 900
-'l

Sum utlånsvirksomhet 6 981 '16 855 6 855 3 231



S 5-8. Balanseregnskapet 2021
Tall I 1000

Varige driftsmidl€r
Fast€ eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Finansiella anleggsmidler
Aksjer og andåler (€i€nd€ler)
Obligasjoner (ei€ndeler)
utlån
I mmatsrislle eiendeler

Note Regnskap 2021 Regnekap 2020

4,14
4,14

371 286
18 927

251 052
7 462

15 909

0

28 996

0

5

20

15 177

0
23 858

0

EIENDELER

.Omløpsmldlår
Bankinnskudd og kontanter
Finansielle omløpsmidler
Aksjer og andeler (omløpsmidler)
Obligasjoner (oml øpsmidler)
Sertifikater
Derivater (omløpsmidler)
Kortsiktige fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordilnger

13 374
63 057

14 065
33 072

16

15
'15, 18

15S 761 '114 993

0
0
0

0
0
0
0

1 161 315 933 038Sum eiendeler

EGENKAPITAL OG GJELD

kapltll
Egenkapital drift
Disposisjonsfond og kultudond
Bundne driftsfond
Medorbruk i driftsregnskapet
Egenkapital investering
Ubundst investeringsfond
Bundne invesleringsfond
Udekket beløp i investeringsregnskapet
Ann€n egsnkapital
Kapitalkonto
Prinsiooendrinqer som

-73 061

-45729
0

-51 516
-45751

0

-3 716
-10 864

-3 810
-9 711

0

9,13,16
9,11

I
7.9

arbeidskaoitalen drift
4, 10

12
-121 114

1 870

-95 084
I 070

L.ngoltttg oleld
Lån
Gjeld til kredittinstitusjoner
Obligesjonslån
Sertifikatlån

6, 7, 16 -406 613

0

0

-238 259
0
0

Kortslktlg g0eld

Lev€randørgjeld
Likviditelslån
Derivåter (kortsiktig gjeld)
Annen kortsiktig gjeld

-40 253
0
0

-41 792

-15 316
0

0
-39 07915, 17

-82 0{5

-933 038-1 161 315Sum esenkapilal og gjeld

MEMORIAKONTI
Ubrukte lånemidler
Andre memoriakonti

13

11

11

63 180

1 651

29 317
t 854

-31 171

Sufi memoriakonti 0 0

Sum balanse 0 0



B u d sj ettav v i k o g årsayslu tn i n g s d i s p o s i sj o n e r
ka 2021

$ 5-e

Tall i 1000 kroner
DrlltsregnrkNp

Netto driftsresultat
Avsetninger lil bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Overføring til investering i henhold til årsbudsjett og lullmakter
Avselninger til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjett og fullmakter
Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsiett og fullmakter

2021 buddef202l buddoil202t
Regne[rp

-22 2s5

6 586
-6 399

732
4205

-7 704

4 553

737
-3 116

732

4205
-7 704

0

-242

73r
-2 099

830

2 613
-1 833

-22 t72
L4802
-327L

99s

0

-L44

0

2020

av års

Strykning av overføring
Strykning av avselning til disposisjonsfond
Stryknlng av dekninger av tldligere års medorbruk

-24 1

0

0

0

.198

0
.18 977

t8g7t 0
Avsetnlng av mindroforbruk otter slryknlnger til disposleJonsfond

lnvostorlngsrsgnskrp
Sum utgifrer og inntekter ekslusive bruk av lån
Avsetning til bundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond
Budsjeltert bruk av lån

Overføring fra drifl i henhold til årsbudsjelt og fullmakter
Avselninger til ubundel investeringsfond i henhold til årsbudsjett og
fullmakter
Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjelt og fullmakter

t48 027
1 815

-653

-149 548
,732

t72 9I4
0

-855
-L77 228

-732

28709
0

-855

-27 024
-830

9 989

17 672
0

-310

-16 555

-797

-909

0
-100

0

-100

U

0

0
D€kn

av avsetnlng lil ubund€t
Strykning av bruk av lån

Strykning av overføring fra drifr

-1 206 0

t 206
0

Slrvknino av av ubundet invoslerlndstond
lJdisoone?t stryknlnoer -0 0 0 -908

Aveetnlng av udisponert etter etryknlnger lil ubundet invosteringsfond
0 0 0 908



Note om regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal

regnskapsskikk (GKRS).

Regnskapsprinsipper
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet

eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres

ikke.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne

finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i

årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av

året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet

for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.

Klasslfisering av anleggsmidler og omløpsmidler
I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre

eiendeler er omløpsmidler. Jfr KRS1.

Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon er omløpsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler

dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som

anleggsmidler. Finansielt motiverte plasseringer i finansielle instrumenter vil alltid være omløpsmidler,

uavhengig av hvilken tidshorisont kommunen har for plasseringen. Plasseringer i finansielle instrumenter som

er foretåti ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn klassifiseres som anleggsmidler.

Kommunen følger KRS 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har

særtig betydning tor skittet mållom veålifenotO og påkostning på anleggsmidler. Utgifter som påløper for å

opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en

siandardheving av ånteggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet

og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen,

Klassifisering av gjeld
Langsiktig gjeiO er fnyttet til pensjonsforpliktelser og formålene i kommunelovens $$ 14'15 - 14-17. All annen

gjelJ er fortliftig gjetd. Nesie års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i

langsiktig gjeld.

Vurderingsregler
Den finansielle omløpsporteføljen verdivurderes etter tre ulike prinsipper, jf. kapittel 3 i forskrift om

økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner og KRS 1.

Ordinære omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi, det vil si eiter laveste

verdis prinsipp. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi, og er å anse som et

unntakfra hovedregelen. Obligasjoner med kontantstrømsikring vurderes til pålydende verdi, hvor under-

/overkurs periodiseres over papirets løpetid

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med

tife store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er

anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med $ 3-4 i forskrift om økonomiplan,

årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner.

Aksjer og obligasjoner av strategisk eller annen ikke-finansiell karakter klassifiseres som anleggsmidler, jf.

puni<t S.i i fnS i, Obligasjoner ktassifiseres som anleggsmidler etter de samme kriterier som aksjer. Aksjer

og andeler vurderes til kostpris.

Anleggsmidler med verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen

jfr KRS L



Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og tangsiktig gjeld. Opptakskost utgjør
gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gleiOen oppstår. Låneomkostnin"ger (gebyrer,
provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og -inntekter. Over- og underkurs pe-riodiseres over
lånets løpetid som kortsiktig fordring/gield elter samme prinsipp som gjelder for obligasloner som er besluttet
holdt til forfall.

Utestående fordringer er vurdert til pålydende verdi med fradrag for forventet tap. Forventet tap er presentert
under bundne driftsfond.

Selvkostberegninger
lnnenfor de områdene der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av
brukerbetalinger, beregner kommunen selvkost etter Forskrift om beregning av selvkost. For de tjenestene der
kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet, følges samme retningslinjer.

Merverdiavgiftspllkt og merverdiavglftkompensasJon (mva.-kompensasjon)
Kommunen følger reglene i Lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) for de ijenesteområdene som er
omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva.-kompensasjon i henhold til Lov
om kompensasjon for merverdiavgift. Mottatt mva,-kompensasjon for betalt merverdiavgift'er finansiert av
kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.

Komm u nal vi rksomhet utenfor kommu nereg nska pet
Kommunen har virksomheter og er en del av virksomheter som avlegger særregnskap, herunder kommunale
foretak (KF), interkommunale samarbeid og interkommunale selskafel flKS). Får nærmere opplysninger, se
note 21.

Vesentlige poster i regnskapet og andre forhold
vi gjør oppmerksom på følgende poster og forhold som er av en siik karakter at de bør tas hensyn til ved
vurdering av bevilgningsregnskap og balanse:

Bruk av lån
Hovedregelen for bruk av lån til investeringsformål er at budsjettert beløp skal regnskapsføres så langt det er
behov for det i investeringsregnskapet. Det er ikke anledning til å føre bruk av låi ut over budsjettert beløp.
Dette utgangspunktet begrenses likevel av udisponerte lånemidler. Det er ikke anledning til å rågnskapsføre
mer som bruk av lån enn det kommunen faktisk har i udisponerte lånemidler. Bruk av lån i
investeringsregnskapet er satt til det nivå som er tilstrekkelig til å sikre full finansiering av aktivitetene i
investeringsregnskapet.

Videre utlån/startlån
Kautokeino kommune har en utlånsportefølje knyttet til videreformidling av husbankmidler (starflån,
etableringslån etc). I investeringsregnskapet regnskapsføres både avCrag Kautokeino kommune betaler på sin
gjeld til Husbanken og de avdragene som låntakerne betaler til Kautokeino kommune. I tillegg til ordinære
avdrag mottar kommunen også betydelige beløp knyttet til innfrielser av slike lån.

Driftsregnskapet
Pensjon
Spesielle regler for behandling av pensjonsutgiftene i kommuneregnskapet giør aldet er et vesenlig avvik
mellom kommunens betalte pensjonspremie og den pensjonsutgifien som betastes driftsregnskapet. Se note
3 for mer informasjon om pensjon.

Anordning
En utfordring ved avslutning av årsregnskapet er å sikre at alle inntekter, innbetaling, utgifter og utbetalinger
som vedrører regnskapsåret er korrekt anordnet og at anordningene blir fullstendigå. reit i anoloning av 

-
inntekter og utgifler kan gi utslag i resultatet. lnnenfor de tidsrammene som foreligger er det utarbeidet rutiner
og fastlagte tidsfrister for å oppnå så korrekte og fullstendige anordninger som mulig.

Ressurskrevende brukere
Som tidligere år er det foretatt en anordning av inntekter knyttet til ressurskrevende brukere. Den er basert på
stipulerte krav pr. bruker med gjeldende satser for regnskapsåret, og er vurdert å være et så nøyaktig estimat
som mulig,



Note I - Arbeidskapital fifr S 5-10)

Endring av qrbdldakapltal'basort på bevllgnlngsrognskapet
Tall i looo kroner RegnakaP 202{

Drlftarognskåp6t:
lnnt€kter driflsdel
lnnbetalinger ved eksterne finanslransaksjoner driftsdel
Utglfter drlftsdel

Investerlngs renekapet:
lnntekter investeringsdel
lnnbetalinger ved eksterne linanstransaksjoner investeringsdel
Utglfier invest€ringsd€l

Endring i ubrukte lånemidler

Endring regnskapsprinsipp drift

Endrlng av arbeldrkapltel balort på balanseregnrkapet
Tall i 1000 kronet

OMLøPSMIDLER
Endrlng premieavvik
Endring kortsiktige lordringer
Endring aksjer og andeler
Endring obligasioner og sertifikater

33 803

0

Regnokap 2021 Endrtng 202'l Regnakap 2020 Endrlng 2020

-381 199
-3 321

347 626
63S

-37 374
150 927
177 482

Rognskap 2020

-357 01 5
-3 749

328 538

-2 906
-'17 803
18 543
5272

987

0

0

41 199
76 431

0
0

I 834
28 694

0
0

3 459
-2A 452

0
0

31

47
365
737

0
0

Lnr

298

KORTSIKTIG GJELO
Endring premieavvlk 0 0

-T[rfitilDifferanse del 1 og del 2 endring AK (skal forklares)

Forklaring:
tJbruRE Enemidler frc 2Q1g - iike petiodisert 0 25 227

Påtøple renler '7
sosiate tån (kotriqglL - * -. 9. lå

.

5enrilivity: lnternal



Note 2 Ytelser til ledende personer og godtgjørelse til revieor

lnformasjon om lønn og godtgjøretse omfatter opptysningspliktige ytetser,

Ytelser tll ledende perconer

Lønn og
ennen

godtglørebe
Godtglørelse
for andrc veru

Tllleggs-
godtglørelse

Natural.
ytelser

Kommunedirektør
Ordfører

1 100 000
938 600

0
0

0
0

4 392
4 392

tll revlsor -

200

munensm errevrsor IKVEF SamIKS ede tit revisorgodtgjørelser krr 682 Av200 dette elderutgjø gJ

200826 0kr andreogrevisjon Nnrngrådg og tjenester omfatterRevisjon regnskapsrevisjon
diverseingsrevisjon og attestasjonsoppdrag

ing av revisjonshonorar elter type oppgaver:
826 200

0



Note 3 - Pensjon

Kautokeino kommune har kollektive tjenestepensjonsordninger for sine ansatte og frikjøpte folkevalgte. Ordningene er

ytelsesbaserte. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemte. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de

tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor.
Pensjonsordningene leveres av Statens Pens,ionskasse (SPK) for lærer€ og Kommunal Landspensjonskasse giensidig

forsikringsselskap (KLP) for sykepleiere og øvrige yrkesgrupper. SPK finansieres løpende over statsbudsjeltet, mens KLP er

en fondert ordning. Kautokeino kommune har egenkapitaltilskudd i KLP. Premiefond (fond for tilbakeført premie og overskudd

i KLP) benyttes i sin helhet til reduksjon av premieinnbetalinger i det enkelte år.

8PK

avs $ 13-5 bokstav 3,50

Diskonteringsrente (F $ 13-5 bokstav E) risikofri rente i %

Forventet årlig lønnsvekst (F S 13-5 bokstav B)

Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F $ 13-5 bokstav C og D)

Arlig vekst i pensjonsreguleringen
Amorteringstid

Arets betalte pensjonspremie
premiavvik

ars

To

%
o/o

Yo
o/o

3,50
2,48
2,48
1,71

7

3,00 %
1,98 0/o

1,98 0/o

1,22 o/o

7

25 683 238 32 834 31 1

8 859 097 - 16 521 857
5 399 613 6 688 1

22 223 754

3,50 % 3,00 %

2,48% 1,98o/o

2,48 To 1'98 o/o

7 7

Pensjonskostnader og premieavvik
Etter g 3-5 og g 3-6 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra

langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering, Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn

pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskiell mellom disse to størrelsene.

Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekls- eller

utgiftsføres i driftsregnskapei. Premieavviket tilbakeføres igjen neste årlmed 117 per år for premieavvik oppstått i 20'14 eller

senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2O11til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått tra 2OO2lil

2010.

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuner€gnskapet om at alle

kjenteutgifteroginntekteriåretskal tasmediårsregnskapetforvedkommendeår(kl S14-6,2. ledd nrc).
Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i2021 ved at

regnskapsførte pensjonsutgifier er lavere enn faktisk betalte pensjonspremier"

Det vil si ai årets positive premieavvik, som er innteklsført i driftsregnskapet i 2Q21 , skal utgiftsføres i driftsregnskapet i 7 år,

fra og med 2021. I 2021 er amortisering av akkumulert premieavvik pr.31j22021 utgiftsført med 6,688 mill. kroner, basert
på tidligere års premieavvik. Samlet påvirker årets premieavvik og årets amortisering netto driftsresullal202l med 9,833

mill.kroner i netto inntekt.

Premiefondet er et fond som består av tilbakeført premie og avkastning på pensjonsmidler. Midlene kan kun brukes til

premiebetaling. Fondet er ikke en del av kommunens regnskap, men bruk av det bidrar til reduksjon i betalt pensionspremie.

Når premiefond brukes gir det en dempende effekt på premieavviket. Bruk av premiefond inntektsføres i driftsregnskapel og

gir en omtrentlig tilsvarende reduksjon i årets premieawik" I motsetning til premieavviket skal ikke bruk av premiefond

utgiftsføres over x antall år; det betyr dermed at man reduserer framtidig utgiftsføring av premieavvik når man bruker av

premiefond.

ng, 431 17 907
14820798 12

t6

amortisert 6 688 1675

KLP

754 23

Folkevalgte,



Admi niskasjonskostnad
Adm.

Sals for
AGA av prcmieawik
AGA av innbetalt premie/tilskudd

1 074 903 - 818 687
238 - 15

I b

0
0

0
0

låKxumuren og zgzQ
5 399 613 -
I 859 097

zuzl
6 688 167

16 521 856
31 364 992

Amortisert premieavvik dette året
Arets premieavvik

27

0

Pensjonsmidler og penejonsforpliktelser
Prinsippene for presentasjon av pensjoner i kommuneregnskapet følger av årsregnskapsforskriften. I tråd med forskriften
inntar kommunen brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i balansen samt at avvik mellom beregnet pensjonskostnad
og premieinnbetalinger (premieavviket) blir balanseført. I henhold tl forskriften skal beregnede penslonimidier og
pensjonsforpliktelser oppføres i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Forskriften stiller krav om at det årlig må forelas ny beregning av de pensjonsforpliktelser som ble balanseført i foregående
års regnskap. Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom
avlagte tall for pensjonsforpliktelsene i foregående år og ny beregning kalles årets estimaiåwik for pensjonsforpliktelsene.
Videre er årets estimatavvik for pensjonsmidlene avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i ioregående år og faktiske
pensjonsmidler.

- 441 393 973 -

av netto

av
31 384 992

3r.t2.i8 I bokctrv

on av

Estimatavvik forpliktelse I B 01.01
overførte/mottatte avvik

- 33229371.34323749

414 252 I

14 820 798 12 304 089rentekostnad

224 - 11 421 101
525

UB

417 394

EstimerUFaktisk pensjonsforplikte lse

523 991 1471

33229371 34323749
611 091 27

27
688



Regelverket for off€nllige ljenostepensjon ble endret fra 01.01.2020. Del innebærer at kravet til størrelsen på pr€miereserven

bla endret. For Kautokoino kommune, som for mange gndre kommuner, innebærer det en redukoJon av oppsparte
pensjonsreserve. Den frigjorte rsserven ble tllført kommunens premiefond l2021.Iilbakaførlng av midler kan kun brukes til å

bEtale pEnsjonspremie og vil påvhke fremtidige års premieawik



Utrtyt
MAtXtntr,
lnventrr

Anleg!' VAR.
drlll8mldler Bolh, skolor

ron Dyggr
svkohlom Tomtar, Kunrt 3UM

#REFI

Årets tilgang

- herav overfød fia egne KF
Årels avgang

- herav oveiød lil esne KF

7 657 250

7 951 660

0

7 733 140

0

37 572818
1 289 574

0

2?O 143281

167 477 278
o

0

1 59 552 266

963 688

0

1A 127 408

0

-3 099 686

442786'143

177 682 200

-3 099 686

o
#REFI 15 608 91C 7 735 140 38 862 392 387 620 53S 160 515 953 7 027 722 6'17 368 657

Akk avskrivninger 31.12

Netto akk. og rev, nedskrivninger

5 924 007

0

7 196226

0

26 332 830

0

93 033 505

31 954 211

62 577 128

138 129

0

0

1 95 063 697

32 092 340
Akk. avskr. og nedskr.31.12. 5 924 007 7 196228 26 332 830 124 9A7 716 62715 257 0 227 156 037

#REFI
Herc v f i na nsiel le I e i eavta ler

9 684 903

0

536 914

o

12 529 562

o
262632 823 97 800 696

0
7 027 f22

0

390 212 620

Arets avskrivninger

Årets nedskrlvninger

Årels reverserte nedskrivning€r

Tap ved salg av ånleggsmidler

Gevinst ved sålq åv anlegqsmidler c

1 486 52f

c

c

c

21 252

0

0

0

I

0 0

1 604 111

0

0
n

4 295 973
31 954 211

0

0 c

3 184 938

138 12!
c

c

0

c

0

2 293 686

c

10 791 799

32 092 340

0

2293 686

Økonomisk levetid

Avskrivningsplsn
bar

Lineær

10 år

Lineær

20 At

Lineær

4A et
Lineær

50 år

Lineær

Ubegrenset

Note 4 Anleggsmidler

Anleggsmidler er snskatfelser av investoringsmessig karakler som har en økonomisk levetid på minst tre år og en kostpris på minsl 1 00 ooo kroner,
Anleggsmidler skal bokføres lil anskaffelsoskosl. For anleggsmidler med begr€nset økonomisk levetid, reduser€s de bokførte verdien med
avskrivinger/nedskrivinger ett€r do regler som gjeldsf for det aktu6llo anleggsmiddelet.
Kravene lil avskrivnlng av anleggsmidler i de kommunale regnskapsforskrifteng S er d6t krav om at varige anleggsmidler skal avskrives,
Avskrivningene påvirker ikke resultålet for kommunen da motposten også føres i driflsregnskapet. Avskrivingen skal skje med like store årlige beløp
(lineæremetoden) over levetiden til anleggsmidd€let. Avskrivningene skål starte senesl året etter at anleggsmiddelet er anskaffet Eller tatt i bruk av
virksomhetene

I 2021 6r anskaffelsekost på driltsmidler oppdatert og viser anskaffelseskost på gjenværendB driftsmidler, I tillegg er det foretatt en omgruppering av
de ulike driftsmidlene slik at driftsmidlene blir presentert i riktig avskrivningsgruppe i notene. Endr;ngone har ingån effekt på bevilgningsrsgnskapet
og påvirker kun noteopplysningene.

Effekt av korrigering anskaffolseskost og akkumularle avskrivningar sarnt omgruppering av driftsmidler i nolene,

Gruppen iransportmidlor er overføn iil maskiner og inventår med avskrivningstid 1 0 år

NsdBkrlvning
Ny grunnskolo sr under bygging På Kautokeino tettsted. Deler av det^gamle skolebygget er r6vet pr 31.1 2.2021. Det er kun ungdomsskolebygget
som er i bruk pt 31 12,2021.600/0 åv grunnskolebygget er revet ved årsskiftet. Riving av bygningsmasse er indikasjon på varig-verdifall. Revet
bygning er nedskrevet til virkelig verdi. som er kronsr 0. Neskrivning av anleggsmidler €r ifte oruk av midlert og er regnskapjørr direkte mot
egenkapital (kapitalkonto) jfr KRS 9 punkt g.6

Bokført ygldiqJ.0l .2r Nedsknvntno Boktørt vsrdi etterjgggkrbilL
311 36

DrlflgmidlBr som er ravst I sill h6lhal pr 3,1.1?,2011
Ballblnge ved Ktk skole
Planlegging ny skole i Kautokeino 138 120 1}a 129

Uistyt
MaSklner,
lnvontrr

Anregg, vAR.
drlfl!mldler Bolls, rkoler

lon oyggt
Bvkehlem Tomtor, Kunsl suM

Avskrlvnlngstld
Anskeffelseskost 3 1 .1 2.2020
Cmgruppering driftsmidler
Anskaffelseskost gamle driftsmidler
lullt avskrevet
Anskaffels€skost 01.o1.2o2'l

6år
I 618 770

-961 520

7 657 250

01 år
2999 024

-1 435 471

6 169 587

7 733 MA

20 år
40 444 950

1 435 471

-4 307 603

37 572 818

.O år
162 917 298
73 644 215

-16 41A 256
220 143 261

50 år
31 1 648 808

-73 899 1 19

-78 197 423
159 552 266

I 672 508

254 900

0

10 127 408

536 501 358

o

-93 7'15 215

442788 143
Korrigert anskåffelseskosl lB 961 520 4 734 11ø 2 872 132 -57 22596s 152096 542 -254 900 g3 715 215

Akk avskrivninger 31.12.2020
Omgruppering d.iftsmidler
Akk.avskrivninger gamle
driftsmidler fullt avskrevet
Akk.avskrivninger 01,O1 .2021

5 397 003

-961 520

4 435 483

2 236 97."

-1 336 01€

6 077 014

6977 974

27 607 730
1 336 019

-4 215 030

24 728719

77 684 560

27 471 230

-16 416 259

88 737 531

165 060 841

-27 471234

-78 197 422

59 392 189 0

277 587 113

0

-93715 215
184 271 896

Korrigert akk.avskrivningar lB 961 52( -4 740 995 2 879 011 -11 052971 105 668 652 0 93 715 215

Bokført verdl pt 31.'12.2020 3 221 767 7A2045 12 837 220 85 232739 146 587 967 I 872 s08 258 514 245
Bokført v€rdi pr 01.01.2021 3 221 767 755 166 1 2 844 09€ 1 31 405 730 100 160 077 10 127 408 258 514 245
Endring bokført verdi 0 6 87S -6 879 -46 172990 48 427 490 -2s4 900 0

0
0

DriflEmidler iom af delvis rev€t or 3'1.12.2021:
Kaulokeino skole 37 433 500 26711 304 10722 196



Note 5 Aksjer og andeler ivarig eie

KLP- egenkapital
YmberAS
Kautokeino Boligselskap AS

Loankodievva Eiensomsselskap AS
Loankodiewa Eiensomsselskap AS

Kautokeino Arbeidssenter AS

Vefas IKS

VeslFinnmark kommunerevisjon I KS

Kontrollutvalgssekretariatet I KS

Beaiwas Sami Teahler AS

lnternesjonalt Samisk Filminstitutt AS

Såpmi Næringshage AS
Ovddos AS

Selekaoeis navn

HEn-
visnlng

belånsen
Elerandel I

selskepet

Eventuoll
markeds-

verdl

Balansolørt
verdl
#REFI

Balansofort
vedl

#REFI

22141010

221 6501 0

22165030

221650s0

22165060

221 65085

22165090

22165092
22165093

22170020

22170131

22170160

22170161

16,7 0/o

100,0 %
100,0 0/o

100,0 %
100,0 %

13,7 
q/o

7,7 0/o

10,0 %

40,0 0/o

52,6 0/o

100,0 %

kr
kr 12149879
kr 100 000

kr 500 000

kr 500 000

kr 2 000 000

kr 100 000

kr 280 000

kr 39 000

kr 20 000

kr 20 000

kr 100 000

kr 70 000

kr 30 000

kr 11 418 314

kr 100 000

kr 500 000

kr 500 000
kr 2 000 000

kr 100 000

kr 280 000

kr 39 000

kr 20 000

kr 20 000

kr 100 000

kr 70 000
kr 30 000

Sum kr kr 15 908 879 kr 15177 314



Note 6 Langsiktig gjeld

Lån qrlVotum (mltt.) Beløo Slgte forfall
Rontsbindin

d R6nte 31.'121 
lKommun

albanken lån20200627 20 778 200 22.12.2059 22.12.2025 '1,44

Avstemming avlån2021

2020

Kommunens utgifter til gjeld knyttet til selvkostområdet finansieres gjennom de brukerbetalinger kommunen
krever inn fra brukerne. Kommunens utgifier til gjeld knyttet til øvrig virksomhet finansieres glennom kommunens
øvrige inntekter (frie inntekter)

Lån pr 01.01
Nye lån i

Betalt avdrag i

Sum lån pr 3'1 .12

Ubrukte lånemidler 01 "01
Ubrukte lånemidler 31 ,12
Nye lån i

Total forbruk

Total gjeld pr 31.12
Lån til videre utlån
Nefto lånegjeld pr 31.12

Lånegjeld pr innbygger
(Nelto lånegjeld /antall innbygger)

lnnbyggertall pr31.12

235 259 112
'182 205 000
-13 858 282

406 60s 830 1)

29 317 254
63 179 953

182 205 000
148 342301

406 605 830
-47 875 815

358 730 015

124 689

2 877

221 031 046
27 325 000

-'10 096 934
238 259 112

-6 669 578
29 317 254
52 552 000
16 565 168

238259 112
-33614113
204 644 999

70 252

2 913

Lånesaldo 31.12.2021
Kommune.

kåeaen
Konsolldort
lnreonrkrn

GJ.snlttllg
løoetld låd

Gj..nlttllg
lonte

Lån til egne investeringer
Lån til andres investeringer
Lån til innfrielse av kausjoner
Lån til v;dereutlån

358 737 317

0

0

47 875 815

358 737 317

0

0

47 875 815

26,1

22.7

1,082 0/o

0.791 0/"

Sum bokført langsiktig gjeld

- Herav finansielle leieavtaler
406 613't32

0

406 613 132
o

Lån som lorfaller i 2021
Herav lån som må refinansieres

0

0
0
o

Ee4lolllng av lans!iktis oleld etter rentebefinoetaer

Lango.gjeld

31.12.2021

Gi.en.

tent6

Kente pr
91.12.2021 0t.01.2021 Andel

Langsiktig gjeld med fast rente :

Langsiktig gjeld med flytejde rente:
20 778 200

385 834 932
1,44 0/o

1.16%
1,44 0/o

1.37 V.

1,44 %l

0.95 %t
5,11

fordeling av lrns3iktlo qleld: ?1.t2.2021 01.o1.2021
Neete årc

evd?åd
Gl,snittlig
løDetid (årl

Husbanklån

358 301 539

0

0

48 31 1 s93
0

204 644 999

33614 11

0

0

3

0

18 671 203
0

0

2 403 089

0

26,05
0

22,73
0

406 613 1i2 238 259 112 21 074 292
selvfinansierende gjeld

n, avløp, renovasjon

mu

0

19067816
47 875 815

339 889 501

0

19 067 816

33 614 1 13

i85 577 183

1 ) Bokført verdi er kr 7 302 høyere og skyldes påløpte renter som er føft som tangsiktig gjeld i regnskapet pr 31 .i 2.2a21



Note 7 Avdrag på lån

Avdrag på lån til investeringer ivarige driftsmidler
Kommunen skal betale årlige avdrag som samlet skal være minst lik størrelsen på kommunens

avskrivninger i regnskapsåiet, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og stønelsen på

kommunens avskrivbare anleggsmidler.

Beregningen gjøres ved hjelp av følgende formel:

Sum årets avskrivninoer x Låneqield pr 1/1 i reonskapsåret = Minimumsavdrag
Bokførte avskrivbare anleggsmidler pr. 111 i regnskapsåret

Forholdet mellom betalto avdrag om mlnlmumsavdrag fREFI 2020

Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet

Bereqnet minimumsavdraq

12 016 092

8 882 209

8 550 000

8 133 915

Avvik 3 133 883 416 085

Det er ingen ending i beregningsmetode for minimumsavdag fra 2020 til 2021

Avdrag på lån tilvidere utlån og forskotteringer
Mottatte avdrag på videreutlån og refusjoner av gitte forskotteringer finansiert med lån kan bare finansiere

avdrag på tån åtter nye uilån, y it l+-'t2,2, ledd. Dersom slike mottatte avdrag benyttes til å betale avdrag på

lån etter KL S 14-15 første og'andre ledd og S 14-16, skal dette ikke redusere minimumsavdraget, jf KL S 14-18

tredje ledd.

#REFI 2020

Mottatte avdrag på startlån

Utqiftsførte avdraq i investeringsregriskapet

2 584 894

1842230
1 237 442

1 546 934

Avsetning til/bruk av avdragsfond

Saldo avdraqsfond 31 .12.

742664
7 308 616

309 s32

6 565 953



Note I Kommunens garantiansvar

Kommunens - kommunekassen

Rest pr
dato

Kautokeino Motorklubb

M€d hjemmel i sosiallovgivningen

Garantler kommunale selskap:

Vest-fi nnmark Avfal lss€lskap
Kautokeino Arbeidssent€r AS
Kautok€ino Boligselskap AS

1 482 980

4 593 661

kr

kr

kr

kr

kr

'189 600

109 211

kr 189 600

kr 109 21 'l

kr 1 482980
kr 4 593 661

kr 230 167

kr 142256

kr

kr 1 787 900

kt 5 477 185

500 000

625 000

kr 5 000 000

kr 10 940 000

kr

kr
2025

2025

2028
2035

2030

Sum garantisnavar kr 6 375 452 kr 6 375 452 kr 7 637 508 kr 17 065 000



Note 9 Avsetning og bruk av fond

Bundn€ driftsfond
Ubundne inv6steringsfond

1B
Fiskeoppdretkfond for lvlasi

Fond til nye arb.plasser Forsvars
Kraf tfond/Næringsfond
Fond til omstilling, statsns
Fond til bygdsulvikling
Fond€t for Narjan-Mar
Sykehjemmet (5140)
Fond for selvkost Vann
Fond for Belvkost Avløp
Fond for selvkost Renovasjon
Fond for selvkost Feiing
Fond for selvkost utslippstillatelser og kontroll
Hjemmeboende psyk. pas.

Språk og kultur for alle(1 5027)
Sykefraværstiltak Kultur og Oppveksl
Ssrvicetorg6t infobrosjyre
Bolystfond
Ornstilingsmidler Ovddæ AS
Ulviklingsprosjekl - Mii cavget suittehiid -prosjektnr 3108
Fond - avsetning tap på fordringer
Avtalefestet samarbeid
Suohtas prosjekt ktkbsrneskole
Verdde prosjekt ktkbarneskole
Glellas€minara (43001 )
Suohtas prosjekt Maze skuvla
Samisk opplærlng grunnskole (4001 7)
Gamme - Maze skole (1450)

Voksenopplæring 2o1 1 12012

Utdanning deltidsbrsnnpersonell
Foreldrekontek!midler
Suohlas Prosiekt Ungd.skolon
Lese- og skriveopplæring barneskolen
Luondduskuvla prosjekt - Ungd.skolen
Vennekapsskolen Ungdomsskolen (42016)

Mat€matikk-prosjekt
Stimuleringsmidler pulje 2 USK
Digitåle Lær€mldler
Arbediehtu ja såmi m€ahcåsteapmi vuoddoskuvllas (42006)

Med røtler og vinger (40002)

Forsøk med fritidskort (40004)

Tidlig innsats i skolen (15029)
Kompetanseløft Finnmark
Beszedievva barnehage (1 202)

Kompetansshsvingstiltåk i Oslo
Maze barnehage (1203)

Språkstimulerings prosjekt 2020/21 (prosi 46081)
Gartnetl" barneh. lulesamisk opplæring
Garnetl.barneh, likestillingserb (1 225)
Ajast€alli barn€hag€ (1213)

Gili barnehago (1 207)
Gartn€tluohkka barnehage (1 205)
BarnBhage-felles prosjekter
Barnehager - Tilskuddsordnlnger

-1 6 791

-5 211

-5772055
-t 869 325

-160 007
-93 571

-'151 974
-98't 121

-1 138 994
-905 312

-73 163

-444

-2 000
-50 000

-s 312
-36 000

-327 850
-4 917 312

0
-226 000

-2'l 000
-0

.62 500
-150 000

-25 381
-230 000

-'t4 830
-1 889 681

,11 522
-10 000

-188 451

-90 000
-10 879

-15 000
-60 000

-1

-50 800

2-170
-152 000

0

-t 525 736
-50 000

-451 876
-2 155

-68 304
-51 938
-65 000

-1 138
-48 428
-70 934

-1 447 635
-25 000
-33 100

-1 15

-6

-2 501 368
-20 030

-1 097
-654

-1 172

-557 359

-198 086

-419 992

.503 702

1 869 325

-16 906
-5 217

-8 219 427

-20 030
-161 964

-94 225
-153 146

-578 223
-1 696 353

-825 1 16

"211 249
-444

-2 000
,50 000

-8 312
-36 000

0
-4 9',17 312

-419 992

-226 000
-21 000

-0

-62 500

-150 000

-25 367

-230 000
-14 830

-1 889 681

-11 522
-'10 000

-188 451
,90 000
-l 0 879

-15 000

-34 300

-1

283 498

80 196

327 850

25 700

224e75

-50 800
2770

-'152 000
-583 702

-1 525 736
-50 000

-226 S01

-2155
-68 304

-5 138

-65 000
-1 138

-49 428
.70 934

-1 551 059

-25 000

-33 100

Bcholdnlng
0r.0{. Avsalnlnddr

Bruk sv fond I
ddnrngnskapo

t
Eruk åv fond I

lnY,rognskapoi
Boholdnlng

31.12,

kr (51 516 022)

kr (45 750 580)

kr (3 815 869)
kr lq 71 1 6551

kr (234s0197) kt
kr (6 961 652) kr
kr -kr
kr l1 816 O92l

1 945 004
6 983 066

kr
kr
kr
kr

100 000

663 428

k (73 061 215)
k 145 729 172)
lrr /1 7tå 8a0l

kr {10 863 7'19)

semlede åv3etninoor oo bruk av avsetnlnoer kr (1 10 7S3 5321 kr (32 267 941) kr I 928 070 kr 783 420 kr (133 369 974)

B.holdnlng
t1.,12.

Biholdnlng
0t.01. Awatnlnqar Bruk av fondBruk av oo rvielnlno tll fond I drlftrråonikSoet

1 845 004

I 933 333
7 1r',ta 12

72 561 215-51 516 022 -22 S90 197
-2 613 216
-3 705 216

DispoElBJonBfond
Rognst(apssryema hevtlgnt ngsoverclkt dilft
Disposisjonsfond
Opqhnellg budsjett
,llrslerl brr.låiell

-500 000-500 000
0

-600 000

Kulturfond (KST 68/21)
Opprinnelig buds.iett
.lrreferl hrrrieiall

-6 961 652
-731 000

-731 OOO

6 983 066

2 099 000

3 115 313

-45 729 '172.45 750 586

Bundne drlftsfond
Regnshapsskjema bovltgningsovarclkt dilft
Bundne driftsfond
Opqinnelig budsjett
Just€rt budsietl

103 424

46 800



Tosprålighetsmid16r - utviklingsdel
Kommunal kompensaEjonsordnlng Korona
Musikrkolen
Guiter i Finnma* (b.skolen+g.l,bh) prosj 42009
MatteprosjeKt ungd,skol€n
Halsepersonell legetjenesten (5130)
Ansatte ved Sykehjem (5140)
Psykiakitjene8tan (5130)
Kompetanseh, eldreomsorg 5620
Rekrulteringspl. helse- og sos.pers.
Styrking av kommunal barnevern 2017
Folkeholseprosjekt 1 130
Barnevernssamarb, i Avjuvarrl urfolksreg
Hel6€stasjon- og jordmortjenesten (5130)
Samisk sykepleierutdånning (1 g1 3)
Helse og omsorg opplæringstiltek/videreutdenning
Avdeling helse (51 30)
Hjommelj€nesten
Dorvogoshti/Omsorgssenteret
R6gsufsktevEnde brukBre
TiltakButvikling innen program for folkehelsesrbeid i kommunen
Lindronde behandllng og omsorg ved livets slutt gS10
Fysioterapitjenesten (51 30)
Utb€dringstllskudd
Kvaliliseringsmidler 2007
Nay-Veileder iVGS
Omstilllng og økonomistyring (1 001 )
0-24 Satsing-samarbeid (1 280)
Aikoholistomsorg hjetpotiltak
Nordland Fylkeskommune tilsk,
BU-pro8jekt Maze
Kommunal viltfond
KUr3 ilmrnobilis€rlng
I nlerkommunal elgdriflsplan
Nalursti
Stolpeprosjekt t€leverket
Barnevernnettverk i Samisk forvaltnlngsområde
oppgradgr utstyrss€ntr8l - ansvar 48oo
Duodji - ansvar 4800
Mer aktiv ungdomsklubb - ansvar 4800
RSK midt fond (prosj 4s000, ansvar 4900)
Forprosj.u rlolksmark. berentsreg.
Den kulturolle skolssekken
Nuoraid siide (15021)
Sjumilssteget
Barn€fattigdom KULTUR
Den kulturellse spaserstokken
Privale gaver, disp. av oldrerådet
N€lmln Nos samarb- 15026
Girjebusse
Fjernundervisning Gtellagiise
Samisk dokumentasjonssenter (1S030)
Giellagiise gielladoalmmat
Kompolansepluss
Raalfsgskommunesatsing
Leirskoleopplærlng
Miliøfond tilsk. fra Vefas Nærings AS
Trenlngsutstyr (velterdsmldler, 331 1)
Ekslraordlnær vedlikehold kommunale bygg (07024)
Flyplassen 2000

Områder
Ubundet

kapitalfond (Urlolkssenter 1 1 O')
til næringsvirksomhet
investeringsfond

-'t 090 834

0
-93 121

-15 247
-13 130

-446 734
-9 238

-54 144
.65 000

-100 000
-1 292804

-34 403
-147 594

-1 168 943
-52 806

-1 179 298
-1 046 587

-200 000
-438 000

-1 300 000
-583 781

-220 000
-50 068

-481 552
-1 58 751

-194 073
-55 352
-62 650
-25 000
-'18 150
-97 859

0

-'t0 000
-16 066

-8 84S
-103 172

-1 030 34s
-252 146

-55 S46
.83 289

-4 067 426
-22977

-238784
-7 500

-1S9 844
-s6 143
-78 246
-36 749
-12 D2A

-120 617
-30 000
-75 000

-708 5'!6
-16416

-356 517
-370 285

-'16 380
-30 000

-1 400 000
-2 174 s51

0

-375 230
-306 000

1 017 313 -448 550
-386 000

-93 121

-15 247
-l 3 130

-'t 493321
-9 238

-54 144
-65 000

-100 000
-1 202 804

-34 403
-147 554

-1 1€8 943
-52 806

-t 179 298
0

-200 000
-426 836

-1 300 000
-1 3'19 2Sl

-220 000
-50 06e

-481 552
-159 751

-194 073
-55 352
-62 650
-25 000
.18 150

-97 859
-31 320
-10 000

"16 066
-8 849

-103 172
-630 345

-88 434
0

-83 289
-4067 426

-22577
-238 788

-7 500
-199 844
-90 .143

-78 24ø
-36 749
-12 024

-120 617
-30 000
-75 000

-708 516
-16 416

-356 517
-370 285

-16 380

0
0

-2 114 951
0

-1 046 567

-735 5'10

-31 320

1 046 587

11 164

400 000
161712
55 946

30 000
1 400 000

0

kr
kr
kr

(74 910) kr
(274 kr

(74 91

1274
(3 366

kr
kr
kr

kr
kr
kr

sum bundne driftsfond reqnskaosskigi-

Overførlng tll lnvestetingsregnskepot
Røgnskapsstioma . Bevllgningsovercikt t nvøstoilng
Overføring til invesleringsregnskapet
Opprinnotig budsiett
&g!gn budsjett

731 565

830 000
731 585

0
0
0

.13 62å 924 .l dla ort 78t L2A .lrl 679 588

lnvesteringBfond
Rognst{apssftlorr a bevl I gn I ng sovarsi kl i nve sle rin g
lnvesteringsfond
Opprinnellg budsjett 0

0
855 000
955 000

Eoholdnlng
01.01. Avsstnlngor Bruk ev fond 31.12.

B.holdnln!

(3 466 517) kr 1 00 000



kr kr kr kr

iMaze
barnehage inv.

Kautokeino grunnskole
Europan - tilskudd 202'l

lrå salg av hytte i Silisjåvri
ved Masi kapell

Salg sv ungdommens hus

mollalte ekstra avdrag
lapsfond (20 o/o av ullån)

Sum uhundnø Invaaløilnd alonat havltdnlDo.nvatctkl i nvaarailhd -3 tlt tAc 0 lo0 000 .3 7t6 889

^vrelnlnder
Eruk ev fond

Beholdnlng
3,1.12.

Eoholdnln0
0{.0t.

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr

(410 000)

(1 406 092) 663 428

kr
kr
lr

kr
kr

kt
kt
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr

kr
kr
kr
kr

(100 000)
(1 19 100)
(?04 100)
(410 000)

(1 530 s6t)
(50 934)

(2250O7'
(15 000)

(7 308 616)

(s00 000)

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kt
kr

(r00 000)
(119 100)
(204 100)

(1 530 e01)

(50 934)

(225 OO7)

(15 000)
(6 565 952)

(e00 000)

kr t9 7'tl O55l k? rt 818 0021 lr 863 420 kr (10 8e371!Sum bundne invest€rino3fond bevllolnosoversikt investorino



Note 10 Kapitalkonto

Saldo 01.01. kr 95 083 838
Økni ng av kapitalkonto (kreditposteringer)
Aktivering av fast eiendom og anlegg
Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler
l{1øp au aksjer og andeler
Reversert nedskrivning av aksjer og andeler
Utlån
Utlån sosial lån
Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse
Avdrag på eksterne lån
Økning pensjonsmidler
Red uksjon pensjonsforpliktelser

168 512 526

9 169 674

7 723 857
99 602

731 565
1 3 Bs8 282
22945 306

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Red uksj o n av Rapitalkonto (debetposteri n ger)
Avgang fast eiendom og anlegg
Avskriving av fast eiendom og anlegg
Nedskrivning av fast eiendom og anlegg
Avgang utstyr, maskiner og transportmidler
Avskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler
Ndskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler
Avgang aksjer og andeler
Nedskrivning av aksjer og andeler
Avdrag på utlån
Avdrag på sqsial lån
Tap/ Avskrivning utlån
Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse
Bruk av midler fra eksterne lån
Reduksjon pensjonsmidler

Økning pensjonsforpliktelser
Urealisert kursta p uten landslån

3 099 686
7 765 168

32092340

3 026 631

2643 326
12 000
29 578

148 342 301

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Saldo 31.12. kr 121 'l1g 620



Note 1l Selvkostområder

Noten skal dokumentere beregningen av selvkost på de kommunale belallngetjenestene. Noten skal redegjøre for selvkosttjenestenes dekningsgrad

og hvordan overskudd/underskudd er behandlet. Selvkostområdene i Kautokeino kommune er vann, avløp, renovasjon, slam og feiing. Renovasjon

inngår i selskapet VEFAS IKS,
Kautokeino kommune har utarbeidet etterkalkyler tor gebyrfinanslerte selvkosttjenest€r I henhold til "Forskrift om beregning av selvkosf'. Kommunen

benytter selvkostberegningsmodellen Momentum Selvkost Kommune.

Selvkost innebærer at kommunens kosinader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyr€ne som brukerne av ljeneslen€ betaler. Kommunen

har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskåpsår, utarbeide en

selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkålkyle avviker fra kommunens ordlnære

driftsregnskap på enkelte områder og de to regnskapene vil, som oppstillingen under viser, ikke være direkte sammenlignbare,

I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avsklivninger og

rentekostnader, samt indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter).

Kalkulatorlske kapitalkostnader:
Ved beregning av kalkulatoriske kapitalkostnader (avskrivninger og renter) skal fremmedfinanslerlng ttekkes ut av beregningsgrunnlaget'

Kalkulatoiisk rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men representerer en altemativ avkastning som kommunen går glipp av ved at

kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i anleggsmidlen€s restavskrivningsverdi og en

kalkylerente.
Kalkyferenten er årsgjennomsnittet av 5-åtig swap-rente + 1!2 Vo-poeng. | 2021 var denne lik 1 ,956 %"

lndirekte driftsutgifter og håndtering av over- og undetskuddl
Selvkostforskriften fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i gebyrgtunnlaget. Videre er det bestemt at

eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Et overskudd fra et €nkelt år skal tilbakeføres tll brukerne i form av lavere gebyrer i løpet

av en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omv€ndt. Kostnadene ved tjensstene som ytes i dag skal

dekkes åv de brukerne som drar nytte av tjen€sten, Dett€ lnnobærer at dersom kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin

helhet gå til reduksjon av gebyren€ det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som siammer fra 2021 i sin helhet være disponert

innen 2026.

Samlst ettsrkalkyle 2021
Etterkalkylene for 2021 er basert på for 2021. Kautokeino kommune har ikke hatt arbeid med private planer eller eiers€ksjoneringssøknads.
t 2021 det fremkommer derfor ikke disse

TotaltRenovaalon Follng
tømmlng
Slam-2020

Etterk lkylesolvkott
Vann Avløp

{6 898 909698 898 't 1790731 640 1 Kommunale åregebyrer avg.pliktig 4 078 482 5666211 5 276 245

0 00 0 0 0'1 6402 Tilknvtninosavaift avo,oliktiq
16 898 909a 274 245 698 898 1 179073Gehvrinntektår 4078 482 5 666 2ll

519 4210 -8 293 016**' Øvrioe salosinnlekter 260 829 326 885
000 017." Refusioner

Drlftsinntektor 4339311 5993096 5276245 690805 1 179073 17478330

343282 99 131 2873784999 248 1 333 339 9878410"*" Lønn
I 496 6571 507 44 093 56 1061 1**" Verer oo tienester 421 179 973772
3 593 803'1 s74 385 55 518 91 63612*'- Varer oo tienester 1 872264
5 825 7340 786 5165 039 2'tBkommunal

001 4**' Overførinqsutoifter -0
0015*** Finansutgitter mv. ekskl. 155 og 159

.t3 789 9785 19'50.27 479 0l! 941 763Diråkte driftcutdifler 3 292 691 3 881 496
1 786 04124 955 0Avskrivninoskostnad 801 755 959 331

0Avskrivninqskostnad fremtidioe investerinqer
5S2 303271 721 315 452 5 130Kalkulatorisk rente

0Kalkulatorlsk rente fremtidiqe lnvesterinqer
0 237A3441 2f4743 30 085 0Dlrekte kanltelkostnader I O73 476

786 928141 038 16 042 79 842lndirekte driftsutoifter (netto) 257 703 292 303
0 00 0lndirekte avskrivninoskostnad

00lndirekte kalkulatorisk rente 0 0
8A2 3 992 39 34612 885 14 615 7 052Siablonomessio indir. kao.kostnad (5 a/o av ind.dr.kostn.)

a28274148 090 16 844 83 834lndirakte koslnader 270 588 306 91

Driftskostnader 4 636 755 5 463 197 5 373 202 495 855 1 A25 587 16 994 596

0oulrenoerind av enleoosmlddel 0
00 0kostnaderAndre

00 0rvsetnino til bundne fond c 0
0ino bruk av/avsetninq til selvkostfond

148

138.6 o/o 11

1 025 587926

93.2a/o 110.3

6 136
483 733Resrltat

Selvkostfond 01.01

- 6956 194750 15s486

0 2 s79 190

-297 445 529 898

86{ 721 t 138 994 905 312 73 163



-96 194-/+ Bruk avlavsetninq til selvkoetfond 529 898
+? Kalkulert r€ntelnntekUr€ntekostnad selvkostfond 27 461 16 760 J JJb 0

Selvkostfond 31.12 578 1 696 353 825 1,t6 271 249 0 3 370 941

+ lnndeknlng av fromførbart und€iskudd 0 0 0 0 153 486 153 486
- Kalkulert rgntekostnad fremførbart undeBkudd f'l.3! 0 o 0 0 -8 8{4 4 8{4

+/- 2.51 ro<lo< Selvkostfond -283 499 557 359 -80 196 I 98 086 0 391 7s0
672

-557 359

0W
-1 98 086 -755 445

åv bundne fond 283 499 80 196 0 363 696

ngslorslag balanse li{, D ovABlon Slamtømmlrlq Totaltka Vann A

kapsforr d Vann Renovasjon Feilnq Slamtømminfi Totalt

Byggssaker
2021
Eiterkalkyle eelvkort Oppmållng

Ulsllppltlllate
lrer og
kontroll

Totllt

_ 16401 Kommunale årsgebyrer avq.pliktio 428 011 130 599 0 558 610
1 6402 Tilknvtninqsavqift avo.oliktio 0 0 0 0

iebyrinntekter 428 011 130 599 0 568 810
1 6*'* øvrige salgsinntekter 957 0 0 967
17'*'Refusioner 0 0 0 0

Oriftsinntekter 428 968 130 599 0 55S 567

798 942 94236710**
*** Varer 82703

143 425
63252

0

0 145 955
65 888 126 887 0 192715

Tjenester som erstatt€r kommunal tienesteDrod,

'12'** Var€r os tienester

0 0
14'** Overførlngsutgifter 0 0
15*'* Finansulsifter mv. ekskl. 155 oo 159 0 0

)irekte driftsutslfter 947 533 333 554 o 1 281 097
0 0 0 0

Avskrivningskostnad lremtidiqe investednoer

Avsk!vninglkoSlfed

0
Kålkulatorisk rente 1 357 0 0 I 367

0
)lrekto kapitalkostnader ,l 357 0 0 I 337

191 933 103 0s3 0 295 026
0 0 0 0

lndkekte kalkulatorisk rente 0 0 0 0
S.iablongmessig indir. kap.kostnad (5 % av ind.dr.kostn.) I 597 0 o I 597

rekte kostnader 20't 530 103 093 0 304 623
Driftskostnader 1 150 420 436 657 0 1 587 077

tll bundne fond 0 0 0 0
bruk 0

Samlot selvkost (Gehvroru nnlao) 1 149 464 436 857 0 t 586 t2,l
iebyrlnntekter 428 011 130 599 o 558 Glo

721 453I
37.2o/n

306 058 0n
0.0 %

'l o2t 611T
35.201"

0-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond
+l Kalkulert renteinntekvrentekostnåd selvkostfond 0 0

0

0 0

SolvkoBtloll(t 01.01 444 ,ln40 0

- +- lnndekning av fremførbsrt underskudd 0 0 0 o
0 0 0 0

+/- 2.5 1)o0c( Selvkostfond 0 0 0 (

tit

Memoriakonto

0
1950 Bruk av bundne fond 0 0 0 0

Avl

d dllErrr!ltr6kitt)

k0 balanse Vann

Vann

Ron(Jvaslotr Totalt

Avlrrt) Renrrvilslorr Totalt

Kommunen har ikke vedtatt
Ettetuelkylen for 2021 viser

full kastnadsdakning for tienestene oppmåting og byggesaksbehandling og subsidiercr evanlueile underskudd.
et rasultat lik kr 0 for d,sse lo f/enesfene.



Note 12 Endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsmessig merforbruk

Konto for endrlng av reonskaoeprinslpp
Virkning av endringer i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av

regnskapsprinsipp. Positiv saldo på disse kontoene kan ikke disponeres og negativ saldo

skal ikke dekkes inn.

Kommunal og regionaldepartementet fastsatte i2008 endringer i regnskapsforskriften hvor

det ble opprettet egen kontogruppe for endring av regnskapsprinsipp. Prinsippendringer

som tidligere var ført mot daværende likviditetsreserve, som ble avviklet ved samme

forskriftsendring, ble ført mot denne nye kontogruppen, konto 2.581.xxx.xxx

Ressurskrevende tjenester

Renter på innlån

Momskompensasjon

Landbrukskontor feriepen ger

Det er ingen endring i regnskapsprinsipp lor 2021

2008
2000
1999
1

1992

01.o1.20213{Konto 258{xxxxxx

4 986 672
36 71

-2147

-2 280 000
1 274 228

4

-2 280 000

3671

'1274
-2147

I 869 681{ 869 681



Note 13 Strykninger og korrigeringer

Strykninger og korrigeringer i driftsregnskapet
Kommuneloven $ 4-3 regulerer strykninger av budsjettdisposisjoner og avsetning til disposisjonsfond ved
mindreforbruk i driftsregnskapet
Hvis driftsregnskapet viser et mindreforbruk etter at disposisjonene i g 4-1 er gjennomført, skal
mindreforbruket reduseres så mye som mulig ved å stryke bruk av disposisjonsfond.

Driflsregnskapet er avsluttet med regnskapsmessig mindreforbruk på kr 24136 255. Føtgende er korrigert:

Mindreforbruk i driftsregnskapet pr 31 .12.2021 241A6 ZSs
- Stryke bruk av disposisjonsfond _5159 124
- Stryke overført til investering O- lnndekning av tidligere års merforbruk g

:åvgetning til.disp.o.qisionsfond . . _tB 972 131
Mi ndreforbruk i driftsregnskapet etter strykningeiT

1 205 800
-1 205 800

0
0

Strykninger og korrigeringer investeringsregnskapet
Kommuneloven $ 46 regulerer strykninger av budsjeftdisposisjoner og avsetning til ubundet
investeri n gsfond ved udisponert beløp i investeri ngsreg nskapet.
Hvis investeringsregnskapet viser et udisponert beløp etter at disposisjonene i g 4-1 er gjennomført, skal det
udisponefie beløpet reduseres så mye som mulig ved å:

a) stryke bruk av lån
b) stryke overføring fra drift

. c) stryke bruk av ubundet investeringsfond
Hvis regnskapet fortsatt viser et udisponert beløp etter strykningene, skal det udisponerte beløpet avsettes
til ubundet investeringsfond.

lnvesteringsregnskapet er avsluttet med et mindreforbruk på kr 1 205 BoO. Følgende strykninger er gjort:

Udisponert beløp i investeringsregnskapet pr 31.12.2021
- Stryke bruk av lån
- Stryke overført fra drift
- Strvke bruk av ubundet investeringsfond
Udisoonert beløp i etter strykninqer 0



RO

P?orlokl

Not6 1 4 lnvesteringsprosjokter

(29100031)
KBAl
Hovedplån vann og avløp
Driflskonlroll vann og avløp

Oppgradering Suohpatluohkan vsnnverk KST 24120

Veg til Kautokeino vsnnverk KST 25120

Flotasjon Renseanlegget
Driftsovervåkning Gironstealli infilkasjonsanlegg KST 37/21

Oppvekstsenter Masi - KST 4/21

Forplosjekt ny skole
Borlsettinqsarkiv KST 05/21

Skoleprosjekl - Organlsasjonsutvlklin g

Midlertidige skolelokaler ved bygglng av ny skole - KST 2/21

Bygging ny grunnskole Kautokeino KST 22121

Trafikksikksrh€tsmldler - egenandel
Asfaltering kommunale v€ier KST 59/19
Slrømmålere på gatelys KST 37121

Digitalisering

Tilskuddlbldrag tll flnansiering av lnvssterlnger

og klausuler om

GJensår av

,.gbefå/ss t l Såmarlogtøt, Samellngat Ran

sllst krcve lllbakebataliog av ulbølello

cjenstår av

cisnstår av

Tild6lt
tllskudd

lnnteklførl
2020

lnntokttørt
2021

lnnteklført
2021

Tlldolt

lAr
423

lnntektført

391 044
15 030
12767
94 854
38 560
32 012
71 560
54 213

5 827 957
s63 668
682 761

7 108 623
157 384 735

650 300
2850 l5s

34 774
843 038

lnntektført
2020

lnnt€ktført
2021

9S odt
Førcte ilthelati,tg av lllskudt! at lnnlaktsløtt i 2019. Ved lø']{i/tgsltftølss av p/f'qeuel skal uborlytledo lils,(ud?stidlat allbo

ktave !ilbskebafafing av lor mye ulbetalt lllskudd. Sameling;l vtt ltohke ltlbøk' lils'gn om ltlsku.td, holde ttlbdka lllskuttd

lilskudd detsom:
. Tilskuddsmotlakercn hat brutt opPlysningspilRle n
. Tilskuddet lkke btit benyttetl henhold til formålet med litdøllng og vil(årcne lastsatl i l,/skuddsbævel
. Det et beglætt oppoua, rremsan xiixioø"g1æing åpnet pivale etter iffenuige gjeldsfoanndlinger hos tilskuddsmottaker ellet lllskuddsmottakerinnsliller sine

belaInger.

Førete utbelating av tilsdudd er inntaktsføtl i 2olg. Dersom tiltakel/prosleklel tkke er pebegynt innen 1 -' ,ft.- åt lrc tltsagn er gitt' lrekkes tilsagnet tilbake i 
'in

nenøt. iiita*eiprosjeklet må gjennomføres i samsvar mett lremlagle ilaner. Tilsagiet vil i<unne bortlalle helt aller delvlsdersom kommune uten

forn1nassantyi*e fia lytkeskinmuien endrer ptanene som tiggeittt irunn lor tl,sagnet. t)tbetalt tilskudd.ken da bli kevd tlbake Utbetalt lilskudd kan Rreves

tilbakebetatt ie,riom s[ønøn øtlrtunnåt å væte i slid ned EøSlvtalens regetverX. i den lohindelse gieldet følgende vilkår

'Finnmatufylkeskommune har rcll lil å kreve frcmlagt den inlormasion som er påkrevd
. støfemottakerhar ptidt tit a opptyseiÅ annii oninttng søfe. utovlp uibet,i sttte kan kreves tilbakebetalt. vilkåøle for et eventuelt krav om tilbakebetaling

av støltet faslsetles i hveft enkelt rlllelle

Tildelt
tilskudd

Tildolt
tilskudd

lnntektlørt
2020

lnntehtført

I Tilskudd tra Mttjødirektorctet er gtfl til kattlegging av ktimatittak i ny skole i Kautokeino kommune. Mitlødireklo.alet kanholt eller delvis k'eve et evenluelt

i "liiiiJt 
dxiiå'naaxiaieiat aeisoÅ iiaøiå i*ie øru*es i henhoid til lotutsetnlnsene ettet at totutsetningene tor titsast9t-bo_rr1tt".!. ?9's1 .

i ,Åiiiiii,irg"iritør ikke overhodås, boftfatter titsagnet om tilskudd, og tilsagnsbåløpet vit da omdisponeies til andte foiltÅ\. Mlllødirkloratet har sodkient

' slultrappod og ulbetalt tilskuddet.

og om

09

Glsn!tår åv
tilskudd

Gjenstår åvTlldelt
lllskudd

lnntoktfød
2020

lnntsktførl
2021

I aøft" tn Ntpair"ktoratet skat dekke motkoslnadet ved å benytle kllmavenntig mdteiølotog tøsntnget enn del $on ellers vlllø blllt banyttøt'Midlene kan lk(e

I benwtestitådekkeme7xostndderiiaenergitøsninger.xtimanlyftenogÅåixiin"ctiniaatinafillafstalboregncsogdetforlsollosat.kommunenpløtilsrer

lii;;;;i;;"ii;i;;; iiåådiitTiwøistits1.12.zo:æ.utbotatins$eneee-rmedtotuehotdomstotthryetsbevitsntns.tJtbetatinsavtitskuddskler
i etteå*uddsvrs på gtunnlag av innsendte rcppoder og bekrelEt rcgnskap.



Note 15 Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunale
samarbeid, jf. kommuneloven g 27 og kap. l1
Noten omfatter også heleide kommunale selskap

Kortsiktige poster
Kautokeino Arbeidssenter AS
Kautokeino Boligsetskap AS
Vefas IKS

Kautokeino utleiebygg AS
Loankodievva Eiensomsselskap AS

kommunerevisjon IKS
Kontroll utvalgssekretariatet I KS

AS

Kommunal vlrksomhet, navn:
97.12.2021

Fordrlnger Gleld
31.12.2020

Fordrlnger Glctd

kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr

kr

61 088

599 827

13 537

24200
33 320

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr

-753242
-393 185

-32812

-809
57 469

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr

472 756

481 463
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr

(112744)
(421 782)

23621
23 010 (28 387)

Sum kotsiktige poster kr 789440 kr (1 1800481 kr 1 000 850 kr (562 913)

Langslktige poster
Kautokeino Arbeidssenter AS
Kautokeino Boligselskap AS
Vefas IKS

Kautokeino utleiebygg AS
Loankodievva Eiensomsselskap AS
Vest-finnmark kommunerevisjon IKS
Kontrollutvalgssekretariatet I KS
Ovddos AS

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Sum lang,giktige poster kr kr kr -kr



Note 16 - Nøkkeltall regnskap

Likviditeten viser kommunens evne til å betale sine forpliktelser ved forfall.

Det er to måter å beregne likviditeten på; enten ved å se på forholdet mellom mest likvide omløpsmidler og

kortsiktig gjeld, eller forholdet mellom tolale omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Kortsiktig gjeld er gjeld som skal

innfris innen ett år.

Arbeidskapitalen, som er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, har som funksjon å virke som en

likviditetsreserve for å fange opp forsinkelser mellom inn- og utbetalinger. ltillegg vil arbeidskapitalen inneholde

reserver (fondsmidler) som kan benyttes tilfremtidige investeringsformå1. Endringen i arbeidskapitalen tilsvarer

differansen mellom tilgang og bruk av midler, og er et interessant uttrykk for utviklingen av kommunens likviditet.

Med andre ord vil arbeidskapitalen vise i kroner hvor mye omløpsmidler man har igjen dersom man skal innfri all

kortsiktig gjeld.

Likviditetsgrad 1

Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og bør være 2,0 eller høyere. Det betyr at

man minst må ha like mye betalingsmidler som kofisiktig gjeld.

Tabellen viser at likviditeten har styrket seg de siste årene. Selv om den er gått noe ned i 2021 ansees den

fremdeles som tilfredsstillende og over måltallet.

Omløpsmidler

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

66203 70724 94145 108149 125047 155150 194095 277391

-40653 -38713 -38671 - 48916 - 48501 - 48034 - 55195 - 82045

Likviditetsgrad 2

Likviditetsgrad 2 tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene, og her bør nøkkeltallet være større enn 1. De

mest likvid! omløpsmidlene er kasse, bank og markedsbaserte plasseringer som er klassifisert som omløpsmidler,

og som raskt kan omgjøres i kontanter.
Oåt fremgår av tabellen at den likvide situasjonen har forbedret seg over årene. Selv om den gikk noe ned i 2Q21

anses den fremdeles som tilfredsstillende og måltallet 1 er nådd'

Mest likvide omløpsmidler
2014 2015 2016 2017 2018

3 619 I 682 30 549 40741 50213
-40 653 -38713 -38671 - 48 916 - 48501 -

Likviditetsgrad korrigert for fond og ubrukte lånemldler

Likvidtetsgrad korrigert for fond og ubrukte lånemidler gir et mer reellt bilde av likviditetssituasjonen og viser at en

stor del av styrket likviditet skyldes ubrukte lånemidler og midler avsatt til fond. Nøkkeltallene ligger under måtall i

2021

Arbeldskapital 1000 2014 2016 2016 2017 2018 20'.,9 2020 2021

94 145

2019 2020 2021
53 056 114 993 159 761

48 034 - 55 195 - 82 045

-14904 -15940 -19912 - 21368 - 32340 - 34219 - 45751 - 45729

-2563 - 5799- 5800- 8490 -10021 - 10021 - 9711 - 10864

- 23 638 -15445 -18738 - 11976 - 6072 667 - 29317 - 63180

25 540 614 316

916 -55 045

- bundne midler
- bundne kapitalfond
- ubrukte lånemidler

om idler

1

3,52 3,382,5S1 3,231,631 1,83 2,$l 2,21Likviditetsqrad 1

28-5 173 11 024
-40 7

541

2014 2015 20161 2017

Likviditetsqrad 1 0,62 0,87 1.291 1,36 1



1000 kr) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
om

- bundne midler
- bundne kapitalfond
- ubrukte lånemidler

- 14 904
- 2563
- 23 638

.oml

Handlingsregel l
Disposisjonsfond skal innen utgangen av økonomiplanperioden utgjøre minimum 6% av brutto

2017 2018 2019 2020 2021

9 682
,15 940
- 5799
- 15 445

30 549
- 19 912
. 5800
- '18 738

40741
21 368
I 490

11 976

50 213
32340
10 021
6 072

53 056
34 219
10 021
6 670

1 14 9S3
45 751

g 711
29 317

159 761
- 45729
- 10 864
- 63 180

- 37 486 l- 27 5A2 - 13 901 - 1093 1 780 15 486 30 214 39 988
-40653 l-38713 - 36 671 48 916 - 48 501 - 48 034 - 55 195 82045

skapital - 78 139 t- 66 215 - 52 572 - 50 009 - 46721 - 32548 - 24981 - 42057

2014 2015 20161 2017 2018 2019 2020
-0,92 -0,71 -0,361 -0,02 0,04 0,32 0,551 0

Brutto 333729 sE1 270
onsfond 31.12

Handllnqsreoel2

32',t 669
16 578

329 183
19 209

357 137
51 51626 72

Netto driftsresultat skal trappes opp og innen utgangen av økonomiplanperioden utgjøre minimum
1,75o/o av brutto driftsinntekter årlig.

2017 2018 2019 2020 2021
Netto I 453

driftsinntekter 321

Handllnqereoel 3 :

Lånegjeld, fratrukket videreutlån, skal innen utgangen av økonomiplanperioden utgjøre maksimalt 650/o
av brutto driftsinntekter.

19 257
329 '183

1E 039
333 729

22 172
357 137

22255
381 270

l% av

2017 2018 2019 2020 2021
206 031 202116 221 031 406 613
32 329 1 83

238 259
357 137 1 270

2019 2020 2021
Rentebærende gjeld
Brutto driftsinntekter eksl.

178711
318 369

185 577

339 625
339 957
363232

Rentebærende sield i% av brutto driftsinnteKer 56,1 0Å 54.6 0/o 93,6 %



Note 17 Andre vesentlige forpliktelser

Leasing avtaler

Kautokeino kommune leaser personbiler og varebiler. Leasingperiode er 4 år på bilene.

Kautokeino kommune har vurdert disse leieavtalene som operasjonelle, og har derfor ikke

bokført leasingavtalene i balansen som finansielle anleggsmidler.

Tilbakebetaling av tildelte spillemidler
Nedleggelse av ballbingen og svømmebasseng i Kautokeino har medført krav om

tilbakebetaling av tidligere tildelte spillemidler. Tilbakebetalingskrav er på kr 1 125 000'

Kravet fra Troms og Finnmark fylkeskommune er ikke endelig vedtatt og forventes behandlet

politisk i mai/juni 2022. Beløpet er tenkt motregnet mot søknad om tilskudd til nyft

svømmebasseng og vil innebære en reduksjon itilskudd irakr 17 125 000 til kr 16 00 000'

Krav om tilbakebetaling er ikke bokført i regnskapet pr 31J22A21



Note 18 spesifikasjon av vesenflige poster og transaksjoner

Refusjon ressurskrevende brukere
Krav på refusjon av utgifter for ressurskrevende brukere estimeres hvert år. For 2021 er
estimatet 10,999 mill. kroner. Estimatet er basert på faktisk refusjon tor 2020, med tillegg
for endringer i antall brukere, beregnede kostnader og innslagspunkt for 2021,

Ref usjonskrav grensetesting covid-1 9
For å dekke kommunenes kostnader til etablering og drift av teststasjoner ved
grenseoverganger er det etablert en tilskuddsordning, Dette er en søknadsbasert
tilskuddsordning hvor kommunene søker Helsedirektoratet om refusjon av regnskapsførte
utgifter. For 2021 er estimatet for tilskudd kr 10 619 895. Estimatet er basert på faktiske
utgifter ved søknadstidspunktet.

Vederlagsfrie ove rføri nger
I løpet av 202'l er tomter i Hannomaras industriområde blitt tildelt vederlagsfritt. Disse
transaksjonene er overføring av verdier fra kommunen som må synliggjøås i regnskapet.
I henhold til rammeverk og uttalelser fra GKRS skal vederlagsfri overfåring av kJmmunal
eiendeldekomponeres i en salgstransaksjon og en tilskuddstransaksjon. Verdien skal
være virkelig verdi på overdragelsestidspunktet. Virkelig verdi er beregnet til kr 420 000.

Salgstransaksjon på kr 420 000 er bokført som en inntekt i investeringsregnskapet.
Tilskuddstransaksjon på kr 420 000 er bokført som en utgift i driftsregnskapet.

Skatteinntekter og naturressursskatt
Naturressursskatt har tidligere vært presentert som inntekts- og formuesskatt i

driftsregnskapet' Fra 2021 presenteres naturressursskatt som andre skatteinntekter i
driftsregnskapet.Naturressursskatt lor 2021 utgjør kr 1 go4 331. Av dette er kr 1 611 445
inntektsført som kommunens andel i driftsregnskapet for 2021. Fylkets andel utgjør kr 292
886.



Note 19 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter
balansedagen

Formålet med denne noten er å opplyse om forhold ved regnskapsårets slutt med betinget

utfall, for eksempel rettssaker og lignende, samt hendelser etter balansedagen. Foreningen

for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har utgitt veiledning om når usikre betingende

forpliktelser skal bokføres og når noteopplysninger skalgis.

Usikre forpliktelser
Måze bo- og servicesenter:
Kommunen fikk i 2017 krav fra Husbanken om tilbakebetaling av tilskudd på kr 3 336 500'

Det ble søkt om utsettelse fra denne forpliktelsen inntilfremtidig drift er avklart. Husbanken

stilte kravet i bero, i påvente av avklaring om fremtidig bruk. Det er ikke kommet noe krav om

tilbakebetaling pr 15.3.2022. Denne forpliktelsen er ikke balanseført.

Va rsling fra kommunedirektør:
I henhold til Kommunelovens S 25-1 har kommunedirektøren ansvar for internkontrollen i

kommunen, som innebærer å avdekke og å følge opp både awik og risiko for awik.
Kommunedirektøren har varslet om awik/risiko for awik i henhold tilArbeidsmiljølovens $ 2

A-1. Kommunen er forpliktet til å gjennomføre undersøkelser, slik at det er rimelig sikkert at

det vil gjennomføres en transaksjon. Størrelsen på forpliktelsen er foreløpig ikke beregnet og

kan ikke estimeres med tilstrekkelig pålitelighet. Hendelsene har sammenheng med

kommunal aktivitet og har sammenheng med forhold oppstått før balansedagen.
Forpliktelsen er ikke beregnet eller balanseført i årsregnskap. Det har heller ikke kommet

opplysninger mellom balansedag og avleggelse av årsregnskapet som vil gi

regnskapsmessige konsekvenser for årsregnskapet.



Note 20 Utlån
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Note 21 Regnskapsprinsipper, og vurderingsregler og konsolidering

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgiengelige i året, og anvendelsen av

disse. lnntekier og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr

at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekler og innbetalinger i løpet av året som vodrører kommunens virksomhet skal fremgå

av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt oller ikke.

Rognskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitl av

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefall løsning i KRS nr.

2,

Organisering av kommunens virksomhet (regnskapsenheter)
Den samlede virksomhet€n til kommunen er i hovedsak organisert innenfor kommunens ordlnære otganisasjon, men noe

virksomh6t lagt til enheter som avlegger eget særregnskap eller andre rettssubjekter.

n De ulrkomhet fvna anhet

Kontor-
/ua?tskommune

Kommunalø forølak

Enheter som avlegger egne regnskap
Kautokeino Arbeidssenter AS
Kautokeino Boligselskap AS
Loankodievva Eiensomsselskap AS

Arbeidsmarked
Boligdrift
Eiendomsdrift

Heleid aksjeselskap
Heleid aksjoselskap
Heleid aksjeselskap

Avfall
Revisjonstjenester
Revisionstienester

rettssubjekter
Vest-finnma rk Avfallsselskap
Vest-Finnmark kommu nerevisjon IKS

oppgavefelleskap

Heleieide kommunale aksjeselskap avlegger selvstendlge regnskaper som ikke inngår i kommunens drifts- og

investeringsregnskap.

Kommunen har ingen andre regnskapsenheter enn kommunekassen og avlegger ikke konsolidert aegnskap. Det

utarbeides ett årsregnskap for Kautokeino kommune og gom tjenester gom kommunens konsoliderte

årsregnskap.
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Kommentarer årsreg nska p 2021
Arsregnskap 2021 for Kautokeino kommune

Driftsregnskapeti202l ble gjort opp med et netto driftsresultalpå22,255 millioner kroner.
Mindreforbruk i forhold til budsjett utgjør 18,977 millioner kroner, et beløp som i sin helhet er
overført disposisjonsfond. lnvesteringsregnskapet avlegges med kr 0 i resultat,

En stor del av forklaringen til det gode resultatet er høyere skatteinngang enn det staten la til
grunn i statsbudsjettet for 2021. For Kautokeino kommune innebærer dette merinntekter fra
skatt og inntektsutjevning på kr 7 millioner. I tillegg har fokus på å holde budsjett, samt lavere
kostnadsnivå enn budsjettert, gitt kostnadsbesparelser som har gitt mindreforbruk. Mens
driftsutgifier er på budsjettnivå er det driftsinntektene som bidrar til at brutto driftsresultat blir
høyere enn budsjettert.

Budsjettmessig er det ingen vesentlige avvik totalt på driftsutgiftene, men utgiftene til lønn og
kjøp av tjenester er mindre enn budsjettert. Mye av utgiftsveksten skyldes økte kostnader
innen helse, energi, forbruksmateriell og kjøp av tjenester. Endring i kommunal
barnehagedrift reduserer kostnadsnivået. Dermed reduseres kommunens tilskudd til private
barnehager. En budsjettbesparelse på 4,682 millioner kroner.

Driftsregnskap
I utgangspunktet var mindreforbruk i drift på kroner 24,136 millioner. I henhold til
regnskapsreglene i kommuneloven skal et mindreforbruk i driftsregnskapet reduseres ved å
stryke bruk av disposisjonsfond. Etter at de lovpålagte strykningene er gjennomført utgjør
m indreforbruk i driftsreg nskapet 1 8,97 7 m illioner kroner.

Driftskostnader
Lønnsvekst på 1,5o/o i forhold lil 2020 er lavere enn anslaget på 2,7o/o som er lagt til grunn i

statsbudsjettet for 2021. Al lønnsveksten ikke blir høyere kan forklares med 2 variabler. For
det første har vakante stillinger og endret behov på enkelte områder gitt lavere
lønnskostnader enn budsjettert, For det andre er ressursbehovet løst med kjøp av tjenester,
som har medført reduksjon i regnskapsposten lønnsutgifter og økt regnskapsposten kjøp av
varer og tjenester.

Vakante stillinger gir utslag i fast lønn, som er redusert med 1 millioner kroner i forhold til
2020 og har et mindreforbruk på 6,3 millioner kroner. Ressursbehovet er delvis dekket
gjennom kjøp av tjenester og økt bruk av overtid, vikarer og ekstrahjelp. Kjøp av
vikartjenester gir merutgifter iforhold til budsjett på 3 millioner og forklarer dermed 76,4Yo av
budsjettavviket på lønnsutgiftene.

Flere oppgaver relatert til pandemien, særlig vaksinasjon og grensetesting bidrar også til
økning i utgifter til vikarer, ekstrahjelp og overtid. Til tross for at det i budsjettet var det tagt
opp til et noe høyere kostnadsnivå enn 2020, holdt ikke disse anslagene. lsolert sett ga disse
postene merutgifter på 4,5 millioner kroner iforhold til budsjett, og utgjorde 3 millioner kroner
mer inn ,2020.
Utgifter til grensetesting har vært en stor utgift for kommunen, utgifter det ikke var tatt høyde
for i budsjettet. Merutgiftene er søkt refundert i sin helhet og gir ingen resultateffekt, kun
budsjettavvik. Estimert refusjon innarbeidet i budsjett med 10,6 millioner kroner.

Premieawik, sorn er forskjell mellom pensjonskostnad og premieinnbetalinger til
pensjonsordningene, er en usikker budsjettpost. Premieavvik påvirkes av lønnsvekst,
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rentenavå, pensjoneringsmønster og oppnådd avkastning. Budsjettposten har tidligere år gitt

store avvik. På bakgrunn av nye beregninger fra pensjonsselskapene ble budsjettposten
oppjustert fra kr 4,78 millioner til kr 10,52 millioner i budsjettet. Det endelige premieawiket
ble kroner 0,7 millioner lavere enn budsjettanslaget, et vesentlig mindre awik enn tidligere
år. lnntekten fra premieavvik på 9,8 millioner kroner gir ikke kommunen mere penger, men

gir et handlingsrom i form av at utgiftene forskyves inn i senere års budsjetter.

Posten overføringer og tilskudd til andre viser store merutgifter iforhold til budsiett.
Momskompensasjon ble 4,6 millioner kroner mer enn budsjettert, men gir ingen
resultatmessig effekt da tilsvarende inntekt finnes under budsjettposten andre overføringer
og tilskudd fra staten. I tillegg er det delt ut 1,77 millioner kroner mer av næringsfond enn

forutsetningen i budsjettet.

Driftsinntekter
På grunn av pandemien var det knyttet stor usikkerhet til anslagene for skattevekst og

rammetilskudd. Skatteveksten for 2021 ble bedre enn anslått og har gitt kommunen
merinntekter i forhold til budsjett og fjoråret. Veksten på 16% er på linje med landets øvrige

kommuner. Den økonomiske utviklingen under pandemien ble bedre enn forventet og ga

høyere skattegrunnlag enn anslått i statsbudsjettet. Kommunen fikk itillegg en større andel

av skattepengåne i 2021for å ta høyde for den forventede økonomiske nedgangen. Staten

oppjusterte skatteøren for kommunene fra 11 ,1o/o i 2O2O til 12,1 SYo i 2021 . For 2022 er
skatteøren igjen nedjustert og kommunen kan ikke forvente en fortsettelse av samme
skattevekst ior senere år. Normalt sett justeres inntektsutjevningen i rammetilskuddet opp

mot skatteinntekten. Når skatteinngang på landsbasis var høy ga det kommunen økt
inntektsutjevning. Dermed øker også rammetilskuddet mer enn forventet. Økningen i

rammetilskuddet skyldes i hovedsak økt inntektsutjevning.

Budsjettposten overføringer og tilskudd fra andre viser store merinntekter. Merinntektene
stammer både fra ikke-budsjetterte tilskuddsmidler og refusjon for merutgifter for
grensetesting som ikke var budsjettert. Kommunen får i løpet av året tildelt prosjektmidler fra

åksterne. I lri'pet av 2021er det mottatt 67,3 millioner i tilskudd til ulike formål. Av dette er

ikke 12,6 millioner innarbeidet i budsjett og gir budsjettavvik på inntektspostene. lmidlertid vil

merinntektene reduserer av ikke- budsjetterte prosjektutgifter og resultateffekt vil vises som

netto fondsavsetni nger.

Refusjoner for sykefravær og fødselspermisjon budsjetteres etter forsiktighetsprinsippet og

gir naiurlige bud-slettawik. For å få et mer realistisk anslag ble budsjettet oppjustert med 1,5

millioner ironer tia 2O2O tn 2021. Anslåtte refusjoner lor 2021 var kr 8,67 millioner. De

faktiske refusjonene ble 2,1 millioner høyere. Merinntekten reduseres riktignok av merutgifter

til vikarer, ekstrahjelp og overtid som følge av fravær.

Endring av tjenestebehov gir økte inntekter fra brukerbetalinger, og forklarer merinntekter

utover den generelle prisveksten på 2,7o/o sortr var lagt til grunn i budsjettet.

Anslag for inntekter fra eiendomsskatt var usikre, og ble i løpet av året nedjustert i budsjettet

til nivåLt for 2020. De faktiske inntektene ior 2021ble noe lavere enn anslått og ga en

inntektssvikt på kr 277 000.

For 2O2O gjaldt en kompensasjonsordning for arbeidsgivere i tiltakssonene, der kommunen
fikk et titstiuOO tilsvarende det beløp som ville blitt betalt i arbeidsgiveravgift hvis satsen ikke

hadde vært null. Dette tilskuddet på kr 1,6 millioner var en engangsinntekt i 2020. Bortfall av

inntekten forklarer reduksjon i inntektsposten andre overføringer og tilskudd fra staten i

forhold ttl2O2O.
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Mottatt naturressursskatt på kr 1,6 millioner vil fra og med 2021 presenteres som andre
skatteinntekter og ikke som tidligere, under budsjettposten inntekts- og formuesskaft. Denne
endringen er ikke innarbeidet i budsjettet og forklarer merinntekter påTinjen andre
skatteinntekter.

I budsjettet var det lagt opp til samme inntektsnivå på salgs- og leieinntekter som i 2OZO.
Aktivitetene tok seg ikke opp i 2021 og ga en inntektssvikt, spesielt på leieinntekter og
kostpenger. For de kommunale avgiftene slo ikke forutsetningene om antall brukere eller
tjenestenivå in1 !9 gebyrinntektene ble lavere enn forventet.lnntektssvikten gjelder spesielt
gebyrområdet feiing. Det var forventet en nedgang i inntekter fra konsesjonsftbft
sammenlignet med 2020, men kommunen oppnådde merinntekt på området på grunn av
høye strømpriser.

Finansposter:
Kommunens renteinntekter ligger noe over budsjettnivå, men blir mindre iforhold til 2020. En
naturlig utvikling sett iforhold til et lavt rentenivå. Selv om bankbeholdningene er større ved
årsskiftet i 2021 sammenlignet med 2O2O er det først på slutten av året båholdningen har
økt. Økningen har dermed ikke gitt store utslag i årets renteinntekter. Økningen blå større
enn anslått og har gitt merinntekter.

I økonomiplan for 2021-2024 var utgiftertilavdrag beregnet iforhold tilkommunelovens
bestemmelser om minimumsavdrag og vedtatte tåneopptak. Budsjetterte avdragsutgiftene
ble oppjustert itakt med nye vedtatte låneopptak og bokført verdi på gjeld og Or-nsmUter.
Kommunen har oppfylt kravene til minsteavdrag og betalt avdrag ifrennofA tTt

nedbetalingsplan på lånene. Budsjettmessig blir det et mindre awik på 1o/o. Enstørre
gjeldsbelastning forklarer økningen i avdragsutgifter sammenlignet med 2020.

Rentenivået de to siste årene er blitt kraftig nedjustert og vært et stort usikkerhetsmoment i
budsjettet. Rentenivåetlor 2021økte ikkelom ånslått i budsjettet. Budsjettet for 2021 var
estimert med en gjennomsnittlig lånerente på 1 ,7205o/o på lån til egne investeringer og 1,21o/o
på lån til videreutlån. Dette var rentenivået markedet forventet høs-ten 2020 og såm
budsjettet var bygd på, Til tross for at budsjettet ble nedjustert i løpet av året,'var
budsjettslagene ikke tilstrekkelige presise og ga et budsjettavvik på 355 000 kroner.
Gjennomsnittlig lånerente til egne investeringår endte pA I,OAZW og 0,791% på videreulån.
Det lave rentenivået kombinert med utsatte låneopptak forklarer buåsjettawiiet på
renteutgifter.

Avsetninger:
Bruk og avsetning av fond er vanskelig å estimere i budsjettsammenheng og det er ikke
unaturlig med budsjettawik, noe regnskapet viser. nv åråts driftsinntektei ei6,s millioner
kroner satt av til egne driftsfond til senere års bruk. Av tidligere års avsatte fondsmidler er 6,3
millioner kroner blitt brukt til å finansiere årets utgifter.

Netto avsettes det mindre til fond i 2021 sammenlignet med 2020. Fondsavsetningene var
uvanlig høye i 202A på grunn av høye enkeltavsetninger som vedlikeholdstilskudd]
språkutviklingsmidler og startutbetaling knyttet til komhunens omstillingsprosjekt. baoe
vedlikeholdstilskudd og språkutvlklingsmidler er brukt i 2021, mens miO]ei- som gjelder
omstillingsprosjekt står urørt på fond frem til prosjektet avsluttes.

Av årets driftsmidler er kroner 731 s65 gått tit å dekke investeringsutgifter.
Egenkapitalinnskuddet i KLP ble mindre enn først antatt og ble nlOlrÅtert i budsjettet.

På selvkostområdet er det overskudd på alle områder utenom vann og renovasjon. Netto
overskudd utgjør kr 536 424 hvorav kr 144 673 ikke påvirker resuttatet. Det er fårdi årets
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overskudd på slamtømming går til å dekke underskudd fra tidligere år og ikke inn på
selvkostfond. Samlet underskudd på selvkostområdene er presentert på memoriakonto og
rest udekket utgjør kr 382 684 og gjelder i sin helhet slamtømming. Overskudd på områdene
avløp og feiing avsettes til egne selvkostfond. Tilsvarende vil underskudd på områdene
renovasjon og vann dekkes av tidligere års overskudd som er satt av på egne fond.
Selvkostfond pr 31 12.2021utgjør totalt kr 3 371 385.

lnvesteringsreg nskap
I utgangspunktet viste investeringsregnskapet et udisponert beløp på kr 1,206 millioner. Det
udisponerte beløpet kommer i hovedsak fra avhendelse av tomter og utstyr. Disse inntektene
har ikke vært budsjettert. I løpet av året er det mottatt investeringstilskudd som heller ikke
har vært budsjettert. Dermed oppstår det budsjettavvik i regnskapet.

Et udisponert beløp i investeringsregnskapet skal i henhold til regnskapsreglene reduseres
ved å stryke bruk av lån. Etter at de lovpålagte strykningene av bruk av lån er gjennomført
avlegges investeringsregnskapet med kroner 0 i resultat.

Totalt er det investert lor kr 177,6 millioner i 2021 hvorav et vesentligste er knyttet til ny
skole. lnvesteringsutgift knyttet til ny skole utgjør kr 171 millioner. Flere planlagte
investeringstiltak er utsatt til 2022 og forklarer hvorfor budsjettawik i investeringsregnskapet
oppstår samt at størrelsen på ubrukte lånemidler øker.

Det ble tatt opp kr 16 millioner i nye startlån i 2021, Av dette er kr 7 ,7 millioner lån ut videre.
Av tidligere utlånte startlånsmidler har kommunen fått inn kr 2,58 millioner fra låntakere og
betalt kr 1,84 millioner til Husbanken i avdrag.
Disponering av mindreforbruk fra 2020 i investeringsregnskapet er presentert under ubundet
investeringsfond.

Balanseregnskap
Disponering av fjorårets mindreforbruk i driftsregnskapet er presentert under
disposisjonsfond. Disposisjonsfondet er tilført regnskapsmessig mindreforbruk lor 2021 kr
18,977 millioner. Samlet disposisjonsfond utgjør pr 31.12.2021 kr72 561 215.

Kommunens premieinnbetalinger til pensjonsselskapene har i løpet av årene vært større enn
de beregnede pensjonskostnader. Størrelsen betegnes som premieavvik, og er i realiteten
utsatte kostnader. Som tidligere år, ble det også i202l innbetalt en større premie enn
kostnad, og ved avslutning av regnskapellor 2021 har det akkumulerte premieavviket økt til
kr 41,199 millioner. Verdien på pensjonsmidler øker samtidig som pensjonsforpliktelsen
reduseres. Netto gir disse postene en økning på kr 32,7 millioner i balanseførte verdier.

Oppstart av byggeprosjektet for ny grunnskole øker verdien på varige driftsmidler så vel som
økt lånebelastning og høyere leverandørgjeld. Med en lavere total investeringsaktivitet enn
planlagt blir det igjen ubrukte lånemidler ved årsskiftet. Store låneopptak gjør al størrelsen på
ubrukte lånemidler er høyere enn tidligere år. Verdien av driftsmidler som er revet i

forbindelse med bygging av ny grunnskole er nedskrevet fra 32,092 millioner kroner til kroner
0. Nedskrivning har ikke påvirket driftsresultatet, men har redusert egenkapitalen.

Økt investeringsnivå gir høyere kostnader og dermed mer i momskompensasjon.
Momskompensasjon for 6. termin i2021utgjør kr 19,5 millioner mer enn i2020.I regnskapet
er det estimert at refusjon for kommunens utgifter til grensetesting utgjør 10,6 millioner, et
beløp som er ført som fordring i balansen. Disse to postene er hovedforklaringen til økningen
i andre kortsiktige fordringer.
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Startlånsordningen, som finansieres av Husbanken, har vært styrket i 2021. Kommunen har
tildelt flere videreutlån enn tidligere og forklarer økningen i balanseposten uflån. I løpet av
året er det innbetalt ekstra avdrag og innløsninger av startlån, inntekter som er avsatt til
bundne investeringsfond.

Nøkkeltall
De økonomiske nøkkeltallene viser en positiv utvikling. Nøkkeltallfor disposisjonsfond og
netto driftsresultat er godt innenfor godkjente handlingsregler. lmidlertid øker iånegjelden og
kommunens gjeldsgrad er langt over det godkjente måltallet på 65% av brutto driftlinntektei
Kommunen har god likviditet, men mye av likviditeten er bundet til ubrukte låne- og
fondsmidler. Ved at hensynta ubrukte låne- og fondsmidler er nøkkeltallfor likviditåt under
måltall.

Kautokeino 6. apnl2Q22

l/,"v
Kommunedirektør
Kent Valio

Økonomisjef
Marit Elisabeth H. Gaup
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